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Контролите показаха силните и
слаби страни на „Созопол”

Зимната подготовка на „Созопол” започна с 25 играчи. Кой ще остане в отбора, ще стане ясно на 17 февруари
Созопол завърши наравно в поредната си контрола от зимната подготовка.
„Небесносините“ завършиха 1:1 в регионално дерби с Нефтохимик. За възпитаниците на Румен Димов точен беше Станимир
Баев, 3 минути преди края
на мача.
„Много полезна контрола. Теренът беше доста

тежък, но пък домакините го бяха подготвили добре за това време на годината. Получи се двубой,
който изобилстваше с поздрави физически сблъсъци и единоборства. Най-хубавото е, че няма контузени след тази среща. Мачът
беше доста близък до тези,
които се играят в „Б“ група.
Това ме радва, защото на

ОБЯВА
На основание чл.69 от Наредба за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска собственост на Община Созопол, и във връзка
с изпълнение на Решение на Общински съвет Созопол № 81 по т.8 от
22.12.2015 г., съгл. решение по т.8 от Протокол №4/20.01.2016г. на Комисия чл.70, ал.6(изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1226/15.10.2012г. на Кмета на Община Созопол/,
открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот –
частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 67800.13.43 по КК за з-ще гр.Созопол целият площ от 30033
кв.м. /тридесет хиляди тридесет и три/ квадратни метра с начин на
трайно ползване „изоставено трайно насаждение“
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на на 19 300,00лв. /деветнадесет
хиляди и триста лева/.
Стъпка за наддаване – 965,00лв. /деветстотин шестдесет и пет
лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 1 930,00 лв. /хиляда деветстотин и тридесет лева/. Депозитът се внася по банкова сметка на Община
Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 38,60лв. /тридесет и осем лева и
шестдесет стотинки /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната

нас ни трябват именно такива контролни срещи, които се доближават максимално до официалните. Съумяхме да играем по начина, по който бяхме запланували – с преса, бързи
контраатаки, игра в защита. Доволен съм от абсолютно всички. Естествено,
вижда се, че все още не
сме готови за първия про-

сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до
12.00 ч. на 24.02.2016г.
Право на участие имат физически и юридически лица които нямат
непогасени данъчни задължения към Община Созопол, не са в процедура по ликвидация или обявяване в несъстоятелност /за ЕТ и ЮЛ/
Предложения за участие в тръжната процедура се подават лично от
кандидатите или от техни упълномощени представители в запечатани
непрозрачни пликове, с ненарушена цялост всеки работен ден в Центъра
за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул. ”Хан Крум” № 2 до 16.00
часа на 24.02.2016 год. Върху плика се отбелязват името на участника и
цялостното наименование на обекта. В плика с предложението за участие
се представят всички изискуеми от тръжната документация документи.
Към момента на подаване на предложението се представя копие от документа, доказващ внасянето на депозита. В плика се прилагат и документи, установяващи представителната власт на упълномощеното лице.
Спечелилият търга в 14-дневен срок от връчване на заповедта за обявяване на резултатите внася по сметка на Община Созопол, предложената от него цена увеличена с местен данък и административна такса с
включено ДДС, като от нея се прихваща внесеният депозит за участие.
Оглед се прави от участник закупил тръжна документация в определен
от общинската администрация ден и час в срока определен по-горе след
предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 25.02.2016г. от 15:45часа в сградата на Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на
Община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.
Панайот Рейзи
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
цк

Непълнолетните майки получават
месечните помощи в натура
След промените в Закона за семейни помощи за
деца от м. юли 2015 г. непълнолетните майки ще получават месечните помощи
по реда на този закон само
в натура. Помощта в натура се предоставя под формата на стоки и/или услуги
за детето в съответствие с
индивидуалните му потребности, които се оценяват от
Дирекция "Социално подпомагане".
Помощите в натура се предоставят чрез ваучери, които вече са на разположение
на майките. Те са вид ценни
книжа за замяна, предоставяни от дирекциите "Социално подпомагане" на правоимащите лица, които се използват като разплащателно средство до размера на
отбелязаната върху тях номинална стойност за получаване на отпуснати семейни помощи в натура.
Ваучерите могат да се
ползват за пълно или частично заплащане на такса
за детска ясла или детска
градина; пълно или частично
заплащане на такса за детска кухня или столово хранене; закупуване на храна,
облекло, обувки; закупуване на учебници и учебни пособия и други стоки, необхо-

дими на детето за посещаване на училище, предучилищна група, детска градина или
детска ясла.
Ваучерите са официално
платежно средство, което се
издава на основата на законова делегация под наблюдението на Министерството
на финансите при спазване
на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за
отпечатване и контрол върху ценни книжа.
В чл.40 от Правилника за
прилагане на Закона за семейни помощи за деца са
регламентирани реда и условията, сроковете и начините на заявяване на дължимите суми за реализирани
ваучери от търговците, както и сроковете, в които те
ще получават дължимите им
суми. Сумите ще се превеждат само по банков път.
Изпълнението на процеса
по предоставяне на семейни помощи за деца в натура чрез ваучери е обезпечен със средства от републиканския бюджет.
Непълнолетни майки или
техните законни представители получават от дирекциите „Социално подпомагане“ два екземпляра от ваучера, които предоставят на
избран от тях доставчик на

летен кръг от първенството”, коментира след мача
наставникът на Созопол
Румен Димов.
Отборът на Созопол започна 2016 г. с победа. „Небесносините“ се наложиха с 2:0 на ПСФК Черноморец. Контролната среща се игра на стадиона в
Поморие.
„Созопол“ записа равенство при втората си контрола от зимната подготовка. Срещата с тима на Нефтохимик, на стадион Българово, завърши при резултат 1:1.
При контролата с „Черно
море”, созополчани отстъпиха на носителя на Купата на България с 1:2.
Отборът на Созопол уреди поредната си контролна среща, която ще изиграе по време на зимната си подготовката. „Небесносините“ ще гостуват на
Розова долина в Казанлък.
Двубоят ще се проведе на
6 февруари. Отборът се
включва и в Pomorie Cup,
който стартира на 6 февруари. Преди това обаче „Созопол” ще играе контрола
с „Карнобат”. Последният
мач от зимната подготовка ще бъде с „Ботев” (Гълъбово) на 17.02.2016 година
от 14.00 ч. Тогава ръководството на ФК „Созопол” ще
представи и окончателния
отбор, на който ще разчита
през новия полусезон.

стоки или услуги. Ваучерите
се получават лично от правоимащото лице или от негов представител въз основа на нотариално заверено
пълномощно. Ваучерите се
получават единствено в седалището на Дирекция „Социално подпомагане“.
При реализирането на ваучера лицето, предоставящо
стоката или услугата, следва
да попълни на представените му два екземпляра: датата на реализация на ваучера; наименованието на обекта, в който е реализиран;
име, подпис и печат на лицето, предоставящо стоката/услугата.
Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от Дирекции
„Социално подпомагане“, е
длъжно да регистрира и отчете продажбата в търговския обект чрез издаване на
фискален или системен бон,
независимо дали купувачът
е поискал друг документ.
Лицето, предоставило стоката или услугата срещу ваучери, издадени от дирекциите „Социално подпомагане“, до 5-о число на месеца,
следващ месеца на извършените продажби, подава в
съответната дирекция, която
е издала ваучерите, заявле-

ние по образец за изплащане на дължимите суми, към
което се прилагат следните
документи: опис на ваучерите, подлежащи на осребряване, в който задължително
се вписват серията, номера,
единичните номинални стойности и общата номинална
стойност на предоставените ваучери, както и един екземпляр от всеки ваучер, с
който е заплатена продадената стока или услуга; оригинална фактура за дължимите
суми с получател съответната дирекция „Социално подпомагане“, съдържаща в графата „предмет на стопанската операция“ подробен опис
на продадените стоки или
услуги, с упоменати брой и
единична цена.
В заявлението за изплащане на дължимите суми се
посочва броят на отчитаните ваучери, общата им сума,
номерът и датата на издадената фактура и данни за банковата сметка, по която лицето желае да получи плащането.
До 5 работни дни след получаване на заявката дирекциите „Социално подпомагане“ превеждат на доставчиците, предоставили стоките или услугите, дължимите суми.
Официална информация
е публикувана на сайта на
Министерството на труда и
социалната политика www.
mlsp.government.bg раздел
Пресцентър.
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Дарителска кампания
за набиране на книги

Центърът за Обществена подкрепа /ЦОП/ в
град Созопол обявява акция за набиране на книги за библиотеките в читалищата в селата на територията на община Созопол.
Дарителската кампания е под наслов " Дари
книга - дай нов шанс на старата библиотека " и
ще продължи в рамките на следващите два месеца.
Който желае да дари книга, може да я остави
в ЦОП в град Созопол, ул. „Милет” № 6.

ОБЯВЛЕНИЕ
Община Созопол/ЕКНМ-67800/, област Бургас, на основание чл.124 б , ал.2 от ЗУТ съобщава , че със Заповед №8-Z208/02.02.2016 година, Кмета на Община Созопол допуска да
се изработи Подробен устройствен план – план застрояване в обхват на урегулиран поземлен имот № І-737,749 /идентичен по КК с ПИ № 81178.501.295/ в квартал 72 по действащ регулационен и застроителен план на гр.Черноморец,
одобрен със Заповед №621/1982 година , като в урегулирания поземлен имот се обособи ново застроително петно
за изграждане на „Жилищна сграда“ при следните градоустройствени показатели : плътност на застрояване = 40%;
Кинт = 1,2 м.; Кота корниз Н мак.= до 10,00 м. и озеленяване 40% , начин на застрояване свободно.
Заповедта не подлежи на оспорване, съгласно чл.124,
ал.4 от ЗУТ.

Предлагат работа
за матроси
Военно окръжие ІІ степен – Бургас обявява, че на основание заповед КВ-24/15.01.2016 г. на министъра на отбраната на Република България, набира кандидати за
провеждане на конкурс за матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица,
завършили граждански средни или висши училища, в
страната и в чужбина както следва:
1. За военни формирования от Военноморските
сили - 80 длъжности;
2. За ВВМУ „Н. Й.Вапцаров” - 3 длъжности.
Повече информация за кандидатстването и подаването на документите можете да получите в стая № 18,
в сградата на Военно окръжие ІІ степен – Бургас, тел.
056/841003 и в офиса за водене на военен отчет в Община Созопол, тел. 0550/25774.
НАЧАЛНИК НА ВОЕННО ОКРЪЖИЕ ІІ СТЕПЕН - БУРГАС
ПОДПОЛКОВНИК ДАНЧО МЕШЛИНКОВ

Важно за семейните
помощи за деца
С §4 от Преходни и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за
2016 г. е регламентирано следното:
Лицата и семействата, на които са отпуснати месечни помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по чл. 7 от
Закона за семейни помощи за деца в периода 1 март
2015г. – 28 юли 2015г. са длъжни да уведомят писмено
Дирекция „Социално подпомагане“ Созопол за всички
промени на условията, при които е отпусната помощта,
включително и дали семейството да живее постоянно в
страната както следва:
1. До 31 януари 2016г. – за лицата и семействата,
на които са отпуснати помощи от 1 март 2015г.
2. До 29 февруари 2016г. – за лицата и семействата, на които са отпуснати помощи от 1 април и от 1
май 2015г.
3. До 31 март 2016г. – за лицата и семействата,
на които са отпуснати помощи от 1 юни и от 1 юли
2015г.
В случаите на живеещи родители без сключен граждански брак същите следва да подадат ново заявлениедекларация с всички необходими документи.
В срок до 30 дни от получаване на информация, свързана с промяна или отпадане на основанията за получаване на месечна помощ по чл. 7 от Закона за семейни помощи за деца, дирекция „Социално подпомагане“ Созопол извършва проверка, в резултат на която може
да измени, спре или прекрати помощта за всички или
за част от децата в семейството.

