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Благотворителността висша кауза за НЖС
„Света Марена”

Председателят на сдружението Вяра Милчева
благодари на всички членове на сдружението и съмишленици за подкрепата през годините
лв. за автобусни карти на

Продължение от стр.1 ученици.
Село Росен – общо дарени 1250 лв. за: лечение на
нуждаещи се, за децата от
певческата група в селото,
за екскурзия на децата от
ЦДГ „Детелина”.
Село Равадиново – 200
лв. за: ЦДГ за материали,
за книги за библиотеката.
Село Равна гора – 300

Село Зидарово – 280
лв за: абитуриентка, дърва на тежко болен, коледна вечер.
Село Крушевец – 200 лв.
за костюми на децата от
вокалната група към училището.
Град Черноморец – 800
лв. за: подаръци за децата
от детската градина, изда-

ване на книга за флората и
фауната в региона.
Град Созопол – 6000 лв.
за: театралната група към
училището, помощи за болни хора, дадени на ОДЗ
„Здравец”, награди за изявени спортисти, автобусни
карти на ученици, честване
на рожден ден на Сдружението, участие в благотворителни акции на Община
Созопол, честване на национални празници и др.
Село Бисер – дадени 200
лв. на бедстващи хора след
наводнение.
Средствата за реализиране на благотворителните инициативи са събиране от членски внос и спонсорство от членове и съмишленици на НЖС „Света Марена”.
На събранието беше
избран нов член на УС
на Сдружението – Пепа
Пазвантова. Останалите членове на Управителния съвет са Вяра Милчева, Цеца Пасева, Николина

Зафирова, Мария Вълчева
и Маргарита Узунова.
Избрана бе контролна
комисия в състав: Татяна
Делииванова, Росица Иванова и Зоя Димитрова.
Беше приет и план-график за дейността на Сдружението до м. май 2016 г.
28.02.2016 г. – предосмомартенско парти
28.03.2016 г. Посещение
на театрална постановка
в гр. Бургас.
За първа пролет – вечер
сред природата във вила
край с. Граматиково.
През м. април – акция за
събиране на дрехи, книги,
обувки и др.
През м. март да се сключи шефство над децата от
дома в с. Атия.
Председателят на сдружението Вяра Милчева
благодари на всички за
всеотдайността и съпричастността на членовете на
сдружението през всичките тези години.

Приеха бюджета на Община
Созопол за 2016 година
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ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ

Община Созопол уведомява всички собственици на
хотели, семейни хотели, пансиони, стаи за гости, апартаменти за гости и заведения за хранене и развлечение, че в изпълнение на чл.133, ал.2, 3, 4, чл.137, ал.1 и
§5 от Преходни и заключителни разпоредби от Закона
за туризма, срокът на издадените удостоверения през
2006г. и 2007г. за определената категория на туристическият обект е изтекъл и прекратен със Заповед 8-Z –
6/05.01.16г.
Нова категория на обекта се определя след подаване
на Заявление за категоризиране по образец във фронтофиса на Община Созопол – гише № 2.
Тел. за връзка: 0550 25770

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

ПОКАНА

На 06.02.2016 г./събота/ 8 от 14.00 ч. в Клуба на
Тракийско дружество „Яни Попов” - Созопол ще
се проведе Отчетно-изборно събрание.
Присъствието на членовете е желателно.
Ръководството на ТД „Яни Попов”

ПОКАНА

Община Созопол и НЧ „ Отец Паисий” ви канят на представянето на книгата „Букет от пясъчни лилии”, автор Катя Бакларова.
Събитието ще се състои на 09.02.2016 г. /
вторник/ от 17.30 ч. в Заседателната зала на
НЧ „ Отец Паисий”.

Общината подготвя проекти по ОП „Развитие на селските райони”
и по програмата за Трансгранично сътрудничество
Продължение от стр.1 дния цикъл, за възстановя„И през тази година ще
продължим да кандидатстваме с проекти по отворените Европейски програми, като ще насочим внимание към Оперативната
програма за Развитие на
селските райони, по която
можем да кандидатстваме
до 10 млн. евро за асфалтиране на улици в нашите
села, заяви кметът и добави, че към момента общинска администрация работи
усилено и по няколко проекта по Трансгранично сътрудничество”.
Бюджетът е 27 млн. лв.,
от които 4 460411 лв. е държавната субсидия. За реализация на Инвестиционната програма са предвидени близо 5 822 548 лв.
По време на обсъждането кметът Панайот Рейзи
отговори на въпрос на общински съветник за разплащането на обектите от
миналата година и за кредитите, които Община Созопол е теглила.
Заемите са към Фонд
„Флаг” и ПУДООС и са
били необходими заради
изникнали непредвидени
разходи по проекта за Во-

ване щетите от наводненията, за стадиона и при изграждането на двете нови
улици в града.
Другият основен момент,
за който говори кметът
Панайот Рейзи, бяха Европейските програми. „И
през тази година ще продължим да кандидатстваме с проекти по отворените Европейски програми, като ще насочим внимание към Оперативната
програма за Развитие на
селските райони, по която
можем да кандидатстваме
до 10 млн. евро за асфалтиране на улици в нашите
села, заяви кметът и добави, че към момента общинска администрация работи
усилено и по няколко проекта по Трансгранично сътрудничество.”
Най-много въпроси от общинските съветници предизвика Капиталовата програма.

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ
В ИНВЕСТИЦИОННАТА
ПРОГРАМА НА ОБЩИНА
СОЗОПОЛ ЗА 2016 г.
- Изграждане на дъж-

довна
канализация
ул.”Републиканска”гр. Созопол I-ви ЕТАП - 460
000лв.
- Изграждане на улична
мрежа “Провлака” - 1127
000лв.
- Изграждане на улично соларно осветление
LED местност Мапи – 74
400 лв.
- Изграждане технологични пътища в РДНО Созопол и реконструкция на
ПСОВ-РДНО- 150 000лв.
- Подземен паркинг „Север“ и тренировъчно игрище със съблекални – 1 060
644 лв.
- Проектиране и изграждане на спортно игрище с
изкуствена трева с. Равадиново – 172 340 лв.
- Спортен комплекс с.
Крушевец – авторски и
строителен надзор – 40
000 лв.
- Видеонаблюдение за
кметствата в Общината –
58 000 лв.
- Средства за придобиване на НДМА и придобиване
на земя – 521 604 лв.
- Основен ремонт общински пътища – от целева субсидия от РБ – 395 100 лв.
- И за текущи ремонти,
изграждане, ремонт и под-

Служители на общинската администрация бяха в готовност да отговорят на
всеки въпрос на общинските съветници

държане на улична мрежа
- асфалтиране и тротоари
– 2 000 000 лв.
Общинските съветници
единодушно приеха и субсидиите за спортните клубове на стойност 690 хил.
лв., за читалищата в населените места в общината 2013 хил. лв., за подпомагане на новородени -239
хил. лв. и за неправителствените организации- 20
хил. лв.
По време на сесията стана ясно още, че се работи
по изграждане на Транспортна схема в Созопол,
която да облекчи трафика
през натоварения летен сезон. Кметът Панайот Рейзи
запозна съветниците със
идеята да бъде въведена
„синя зона” в Стария град
и в новата част на града,
за което е провел предварителни разговори с кмета
на Бургас. Транспортната
схема ще включи и изграждането на нова автогара.
Забавянето на изграждането й идва от обжалване
на направения ПУП и дългата съдебна сага, която е
стигнала до Върховния съд.
Делото вече е спечелено
от Общината и няма пречки да започне работата по
строителството на автогарата. Освен автогарата, в
този мандат ще бъде изградена и поликлиниката,
за която се търси инвеститор. И в тази посока се
работи, каза кметът Рейзи
и обясни, че в началото на
февруари предстоят разговор с инвеститор, който
има желание да я изгради.
Другата важна задача до
края на мандата е приемането на ОУП на община Созопол. Новият бюджет на
Община Созопол бе приет единодушно от съветниците. В края на заседанието кметът им благодари и
заяви, че ще разчита както на техните конструктивни критики, така и на подкрепата им, за да бъде изпълнен успешно бюджетът
на общината.

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Созопол /ЕКНМ-67800/, област Бургас , на
основание чл.128 , ал.1 и ал.2 от ЗУТ и чл.110, ал.1,
т.5 от ЗУТ съобщава , че в Държавен вестник брой
№9/02.02.2016 г. е обнародвано обявление за изработен проект за Подробен устройствен план – парцеларен план за ел. захранване на жилищна сграда – Кабел НН от съществуващ КРШ до нов ТЕПО пред новообразуван имот 134.131, зона по §4, с.Крушевец, общ.
Созопол.
На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в Държавен вестник, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения ,
предложения и искания по проекта за Подробен устройствен план пред общинската администрация.

ФИРМА „КЛИМА-ДИЗАЙН-НИКОЛАЙ
СПАСОВ“ ЕООД
С УПРАВИТЕЛ НИКОЛАЙ СПАСОВ

ОСЪЩЕСТВЯВА ДОСТАВКА,
МОНТАЖ И СЕРВИЗ НА
КЛИМАТИЧНА ТЕХНИКА НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ И
ОБЩИНА БУРГАС
КОНТАКТИ:

0884504127; 0899604127
e-mail:office@clima-design.bg
www. clima-design.bg

