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Уважаеми жители на община Созопол,
Уважаеми лекари, акушери и
медицински сестри ,
Приемете поздравленията ми по повод
Деня на родилната помощ Бабинден

В навечерието на празника изказвам своята благодарност и уважение към всички вас, които стоите в основата на най-святото нещо в живота на
всеки от нас – раждането на нашите деца.
Този празник носи надежда, светлина и вяра в
бъдещето.
Този празник е един от най-тачените от жителите във всички населени места в община Созопол. Зареден с много емоции, благодарности и почит, той предава на идните поколения и дълбокото уважение и респект към хората, които дават
живот на нашите деца. А децата са най-висшата ценност, която всеки от нас изповядва. Найважният ангажимент, който аз и моят екип сме
поели пред вас, за да растат щастливи, спокойни и да развиват своя потенциал.
Пожелавам на всички здраве, увереност и успехи! Нека се раждат повече здрави деца!
Честит празник!
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет на Община Созопол

Приключи строителството на
пристанището в град Черноморец
Предстои стартиране на Центъра за първа продажба на риба

Реконструираното и модернизирано пристанище на град Черноморец ще
стане център за първа продажба на риба в региона

Проектът за Бюджет 2016
бе представен на
общинските съветници

Обновеното пристанище
има достатъчен капацитет
за пристанищните съоръжения, както и за рибарските лодки на жителите на курортния град. Капацитетът за домуване на
рибарски лодки е увеличен от 70 на 110 лодки, но
вече при качествено нови
условия за безопасност и
сигурност на плавателните съдове. Създадени са
подходящи условия за защитени пристани за швартоване и техническо обслужване на плавателните съдове, разтоварване
на уловите, осигуряване
производство на лед, възможности за съхранение
на уловите, осъществяване на контрол и окачествяване, места за провеждане на търгове за първа
продажба, подходящи санитарни зони, организиране на транспорт и др.
Основната дейност на
пристанището е т.нар. първа продажба на риба, което е гаранция за качеството на уловената прясна риба.
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Дирекция „Бюро по труда” гр.Созопол

НА ВНИМАНИЕТО НА РАБОТОДАТЕЛИ И
МЛАДЕЖИ ДО 29 Г.ВЪЗРАСТ
Процедура по схема
„Обучение и заетост за младите хора”

Четете на стр. 4

Дирекция „Бюро по труда” гр. Созопол уведомява
работодателите и младежите до 29г. възраст , че от
13.01.2016 г. Агенцията по заетостта обяви старта на първия етап на схема за обучение и заетост на младежи до
29 годишна възраст – схема „Обучения и заетост за младите хора”, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.
Схемата ще се реализира на два етапа на територията на всички области и общини в страната:
Първи етап: Стартира на 13.01.2016 г. и ще осигури директна заетост на младежи, които са регистрирани в бюрата по труда като безработни.
Втори етап: Ще осигури обучение на младежите за
професионална квалификация и ключови компетентности, последвано от подходяща заетост.

Дирекция „Бюро по труда” - гр. Созопол
До всички работодатели

ПОКАНА

Във връзка със стартирането от 13. 01. 2016
г. на нов проект „Обучение и заетост за младите хора”по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”, Ви каним най-любезно да присъствате на Информационния ден за работодателите от община Созопол, организиран от Дирекция „Бюро по труда” гр. Созопол.
Информационният ден ще се състои в залата на
Народно читалище „ Отец Паисий” в гр. Созопол от
11.00 часа на 21.01.2016 г.
ОЧАКВАМЕ ВИ!
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми собственици на движима и недвижима собственост
на територията на община Созопол,
Уведомяваме Ви, че от 11.01.2016 г. можете да заплащате дължимите данъци за МПС, а от 15.01.2016 г. и за недвижими имоти.
Плащайки пълния размер на дължимите данъци до 30 април 2016
г.q ще ползвате 5% отстъпка от сумата.
Напомняме Ви, че срокът за подаване на Годишна декларация
за туристическа дейност по ЗМДТ е 30.01.2016 г.
Община Созопол

Нов проект в
ОУ „ Отец Паисий”
С наричания за здраве, щастие и късмет - по повод ромската Нова година - на 14. 01. 2016г. учениците и учителите
от ОУ ”Отец Паисий” с. Равна гора обявиха старт на Програмата „ Всеки ученик може да бъде отличник”. Проектът
се реализира в партньорство с ОУ „В. Левски” гр. Българово и ОУ „П. К. Яворов” с. Крушевец с финансовата подкрепа на ЦМЕДТ ”Амалипе” гр. В. Търново и Тръст за социална алтернатива.
На празника Банго Васил прозвучаха легенди, наричания,
песни и танци, изпълнени от учениците, които бяха наградени за труда си от директора на училището г-жа Коева. След
тържеството участниците в програмата сурвакаха жителите на селото, местната администрация и читалищните служители. Очаквани и посрещнати с радост, децата отправиха
към домакините традиционните пожелания за здраве, късмет и берекет. Завърнаха се в училище с много подаръци и
радост в сърцето.
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Допустими работодатели по схемата:
• Работодатели от реалния сектор и общински предприятия по чл.52 от Закона за общинската собственост, отговарящи на изискванията за получаване на минимални помощи съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 г.
• Органи на изпълнителната власт съгласно Закона
за местното самоуправление и местната администрация
– общини, райони и кметства.
Първи етап
Допустими дейности:
Първият етап на схемата дава възможност на работодателите да наемат регистрирани в бюрата по труда безработни младежи до 29 годишна възраст на длъжности,
попадащи в обхвата на единични групи професии от 2 до
9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца на пълно
работно време:
Работодателят трябва да осигури наставник за наетите
младежите за период до 3 месеца. Всеки наставник отговаря за минимум 1 и максимум 7 души.
Наставник може да бъде лице от същото предприятие,
което притежава професионален опит по същата или подобна професия, по която ще се провежда наставничеството.
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