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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ ПО СЛУЧАЙ
138 ГОДИНИ ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА СОЗОПОЛ

Cyan Magenta Yellow Black

Уважаеми съграждани,
В навечерието сме на 138 години от Освобождението на Созопол от турско робство, когато прекланяме глава пред чутовния подвиг на героите, извоювали най-святото - СВОБОДАТА.
На 7 февруари честваме Освобождението на
Созопол.
Този ден ще остане неподвластен на времето,
защото всеки от нас го носи в душата си, защото споменът за него разпалва, пречиства с онази изконна обич към Отечеството и към Созопол,
която ни прави горди българи.
Този ден е символ на общата ни воля за свобода и обединение пред предизвикателствата на
времето и трудностите, пред които всеки народ
неизбежно се изправя.
Освобождението на Созопол от отряда на генерал Лермонтов отваря една нова страница в историята на хилядолетния град. Страница, която
всички ние пишем с благодарност към героите и
отговорност пред бъдещето.
Поздравявам ви с Освобождението на Созопол!
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ

Приеха бюджета на Община
Созопол за 2016 година

Честваме Освобождението
на Созопол

Във връзка с отбелязване на 138 години от Освобождението на Созопол от турско робство, Община Созопол
организира честване на 05.02.2016 г. /петък/ .
От 11.00 ч. пред паметната плоча на ген. Лермонтов ще
се извърши ритуал за полагане на венци и цветя.
Пред Fбщина Созопол в 10:30 ч. ще има осигурен
транспорт за гражданите.
Заповядайте!

Благотворителността висша кауза за НЖС
„Света Марена”

Общината подготвя проекти по
ОП „Развитие на селските
райони” и по програмата за
Трансгранично сътрудничество
Бюджетът, който ви предлагаме да гласувате, има
три основни задачи, заяви
кметът Панайот Рейзи по
време на редовното седмо заседание на Общински съвет Созопол. Първо, да осигурим спокойствие и сигурност на всички дейности, които общината изпълнява, второ - да
приключим с разплащането на реализирани през
2015 година обекти и проекти, заради част от които имаме да разплащаме
кредити.Третата важна задача на новия бюджет е да
осигури средства за изработване на проекти, с които да кандидатстваме по
всички отворени оперативни програми, каза още кметът Рейзи.
Общинските съветници единодушно гласуваха приемането на новия бюджет на Община Созопол

Продължава на стр.2

НЖС „Света Марена” проведе Отчетно-изборно
събрание, на което председателят на сдружението
Вяра Милчева направи отчет на извършената работа за периода 2009-2015 г.
„Проследявайки дейността на сдружението от 2009
г. до днес, с удовлетворение заявявам, че поставените от учредителите цели са постигнати”, заяви в отчета си Вяра Милчева. Тя припомни, че сдружението успешно си партнира с жени от различни населени места в общината като с. Атия, с. Росен и село
Равадиново.
В отчета бяха представени благотворителни акции
по населени места:
Село Атия – общо дарени 712 лв. за: конструктори
за ЦДГ, материали за учениците от кръжок по „Труд и
техника”, микровълнова печка за клуб на пенсионера,
кафе-машина, помощ за лечение на болни хора.
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Центърът за първа продажба на риба в Черноморец има правилник за дейността си
Центърът за първа продажба, или както жителите в Черноморец го наричат „рибна борса”, започна подготовка за стартиране на своята дейност.
След като сградата бе построена като част от реконструкцията и модернизацията на пристанището
в Черноморец, предстои
да се извървят няколко
стъпки преди да започне
да функционира ЦПП.
Все още има довършителни дейности, които
се извършват на територията на пристанището,
видя репортер на в-к „Созопол”.
Центърът за първа продажба впечатлява с оригинална архитектура.

Продължава на стр.4

На пристанището все още се извършват довършителни дейности, предстои изграждането на
централния вход

