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Стартира записването за участие в Международния детски фестивал
„СОЗОПОЛСКА ПАНОРАМА”- 2016 година
17 февруАРИ 2016

Вижте регламента
Международният фестивал “Созополска панорама” се
организира от читалище “Отец Паисий-1896” под патронажа на кмета на Созопол – Панайот Рейзи.
Фестивалът е уникална среща на изпълнители от различни жанрове на музикалното и танцово изкуство.
Международният фестивал ще се проведе от 22.06. до
26.06.2016 г. в гр. Созопол. Той има конкурсен характер
и ще се оценява от компетентно жури. Решението на журито е окончателно.
Фестивалът се провежда в 3 раздела:
I раздел “Музика”
II раздел “Танцово изкуство”
III раздел “Изобразително изкуство”

А. РЕГЛАМЕНТ
I раздел “Музика” – Забавна песен
1.
Индивидуални изпълнители
•
първа група – до 12 год.
•
втора група  - до 18 год.
2.
Вокални групи
•
първа група – до 12 год.
•
втора група – до 18 год.
Забележка - Вокални групи, в които участват деца и
младежи от двете групи се състезават във втора възрастова група.
Съпровод:
•
Собствен оркестър
•
Звуков носител на синбек – аудиокасета или компакт диск
Времетраене:
• За индивидуални изпълнители – до 2 песни
• За вокални групи – до 2 песни  
II раздел “Танцово изкуство” – модерен балет, народни
танци, стандартни и латиноамерикански танци
МОДЕРЕН БАЛЕТ
•
Първа група – до 12 години
•
Втора група – до 18 години
1.
Участниците представят една композиция до 5
минути, или две до 10 минути
2.
Няма ограничение на броя на изпълнителите.
НАРОДНИ ТАНЦИ
•
Първа група – до 12 години
•
Втора група – до 18 години
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Участниците представят едно изпълнение до 5 минути
или две до 10 минути.
Няма ограничения в броя на изпълнителите.
СТАНДАРТНИ И ЛАТИНО-АМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ
•
Първа група – до 12 години
•
Втора група – до 18 години
Участниците представят едно или две изпълнения, всяко от което с времетраене до 4 минути.
III раздел “Изобразително изкуство”
1. Участниците рисуват с материал по избор /акварел,
пастели, моливи, флумастери и др./ по зададена тема –
до 2 рисунки.
2. Материалите се подсигуряват от самите участници.
3. Участниците даряват на читалище “Отец Паисий1896” по една творба за фонда на фестивала.
4. Наградените творби остават в колекцията на фестивала.
Б. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
Желаещите да участват във фестивала трябва да изпратят в срок до 20.05.2016 год. следните документи:
•
Заявка за участие /по образец/
•
Кратка творческа биография
•
Копие от Акт за раждане /за индивидуалните
участници/
•
Документ за платена такса за участие
•
За индивидуален изпълнител – 15.00 лв.
•
За групи и състави – 30.00 лв.
Банкова сметка: Централна Кооперативна банка – АД
Клон Созопол
Получател: НЧ “Отец Паисий- 1896” гр. Созопол
IBAN: BG86CECB97901080990400
BIC: CECBBGSF
Всички желаещи да получат документ за платена такса, при внасяне на средствата да изпратят необходимите данни за фактура, телефон и адрес на който да изпратим документа, също копие от платежния документ.
Заявки получени след посочения срок не се приемат.
Пътните и престоят в Созопол са за сметка на участниците във фестивала.
В. НАГРАДЕН ФОНД
За всеки един от разделите и възрастовите групи професионално жури, присъжда следните награди:
I награда – предметна и диплом
II награда – предметна и диплом
III награда – предметна и диплом
Награда на Кмета на Община Созопол
Награда на Читалище “Отец Паисий-1896”
В гала-концерта участват индивидуални изпълнители,
вокални групи и състави носители на I, II и III награда.
Г. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Потвърждение за деня и часа на участие, ръководителите ще получат след приключване на заявките и определяне реда на участниците.
Регистрацията на участниците при пристигането в
гр.Созопол ще става в Читалище “Отец Паисий-1896”.
Изпълнители, надвишили времетраенето на програмата си няма да бъдат класирани.
Адресът за изпращане на документи е :
гр. Созопол – 8130, ул. Аполония № 1
НЧ “Отец Паисий-1896”,
Денка Тодорова
Международен детски фестивал “Созополска панорама”
За справки: тел. +359 550/ 2-23-08,
тел. 0879422308; 0879422309
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ЗАПОВЕД
№8-Z-234/10.02.2016г.
Във връзка с чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.111, ал.5 и ал.6 от Закона за горите и Решение №67/22.12.2015 год. на Общински съвет
Созопол, както и на количеството дървесина, което има право да
продаде Общинско горско предприятие Созопол, съгласно Горскостопански план от 2013 година
Н А Р Е Ж Д А М:
1. В срок до 29.02.2016 година кметовете и кметските наместници на
населените места от Община Созопол да изготвят съгласно чл.111, ал.5
и ал.6 от Закона за горите актуални списъци на физически лица с право на дърва за огрев, представители на домакинства, жители на съответното населено място. В списъците задължително да бъдат посочени
три имена, точен постоянен адрес по лична карта, ЕГН на не повече от
един представител на домакинство. Приоритетно да се включат социално слаби, възрастни и хора с ниски финансови доходи. Списъците да
бъдат съобразени с представяните през минали години брой жители за
всяко населено място и да бъдат съгласувани с ОГП Созопол и одобрени
Списъци да се представят от: кметовете и кметските наместници на гр.
Черноморец и на с. Равадиново, с. Атия, с.Росен, с. Равна гора, с. Присад,
с. Вършило, с. Габър, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Зидарово.
2. На жителите по тези списъци да бъдат издадени фактури от ОГП
Созопол за не повече от 4 (четири) м.куб. пространствени.
3. ОГП Созопол да издава фактури с цена от 36 лв. с ДДС само на жители отговарящи на т.1 и т.2 от настоящата ми Заповед, а на останалите
жители от Общината на цена от 42 лв. с ДДС до изчерпване на одобрените с Решение на ОС №67/22.12.2015 год. и съгласно ГСП на Общински
горски територии Созопол количества. ОГП да не приема допълнителни
списъци след посочените срокове.
4. ОГП Созопол да проведе среща с всеки кмет и кметски наместник по
създаване на организация за продажбата на дърва за огрев до 29.02.2016
год. За всяко населено място да бъде съгласуван временен склад за извоз
на закупената по т.1 и т.2 дървесина.
5. Заплащането срещу фактура от жители на Общината, които са в
списъците на: с. Равадиново, с. Атия, с.Росен, с. Равна гора, с. Присад,
с. Вършило, с. Габър, с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Зидарово да
приключи до 30.05. 2016 година. След този срок, ОГП да продава дърва
за огрев на жители на тези населени места само по 42 лв. с ДДС.
6. На жителите на гр. Созопол цената на дървата за огрев е 42 лв. с
ДДС, с изключение утвърдените като социално слаби в ДСП Созопол. За
тях цената е 36 лв. с ДДС.
7. Максимално количество дърва за огрев, което има право да продава
ОГП Созопол съгласно чл.111, ал.6 от Закона за горите на един клиент/
едно домакинство е 10м.куб. пространствени независимо от цената.
8. Извозването от временните складове за населени места: с. Равадиново, с. Атия, с.Росен, с. Равна гора, с. Присад, с. Вършило, с. Габър,
с. Индже войвода, с. Крушевец и с. Зидарово да приключи 31.08.2016г.
Тези жители, които не са успели да ги извозят, ще имат това право след
01.11.2016г. при условие, че ОГП разполага с налични количества дърва
за огрев.
9. В срок до 01.05.2016г. да се представят в ОГП Созопол списъци с
необходимите количества дърва за огрев на обществените заведения с
това право - детски градини, пенсионерски клубове и други общински
сгради ползващи дърва за огрев. Срок за извозване 31.08.2016г.
10. Община Созопол, кметствата на съответните населени места и
ОГП Созопол не предоставят услугата "превоз на дърва за огрев".
Настоящата ми Заповед да се доведе до знанието на населението чрез
кметовете и кметските наместници, ОГП Созопол, сайта на Община Созопол и Общинския вестник.
Заповедта да бъде връчена на съответните длъжностни лица за изпълнение.
Контрол по изпълнението на настоящата Заповед възлагам на Катя
Стоянова - зам.кмет на Община Созопол.
ПАНАЙОТ РЕЙЗИ
Кмет
на Община Созопол

За любовта, която може да направи от всеки герой
Стоян НАЙДЕНОВ
История за едно малко
голямо момче, което накарало една голяма част
от хората да се замислят над нещата от живота само със собствените
си думи.
-Какъв човек беше
най-добрият ти приятел,
дядо? Можеш ли да ми
разкажеш?
-Еее, спомням си го.
Сякаш беше вчера. Бяхме първи приятели. От
самото раждане до самия край. Нито веднъж
не сме се карали. В началото беше много буен,
притеснен, неориентиран, изпълнен със злоба
и гняв към всички около него. Нямаше много
приятели, защото почти
никой не го харесваше.
Не разговаряше с никого и вечно беше сам. Никой не го познаваше и
не знаеше що за човек
е. Всички му се подиграваха и присмиваха от нещата, които правеше, а
това беше причината за
неговата агресия и ограничено пространство.
Правеше каквото си поиска, без да помисли за

последствията. Решаваше нещата на момента и
никога не се беше съмнявал в решението си. Но
тогава тя се появи.
-Коя е тя, дядо, неговата жена ли?
- Не, много по-хубаво.
Неговата първа любов.
Още от момента, в който я видя, ми каза, че сякаш милиони пеперуди
са му кацнали на сърцето. Беше луд по нея. Правеше всякакви щуротии
само за да я развеселява. Правеше й подаръци, милваше я нежно
по главата, а чувствата
си изразяваше в писма.
Те продължиха до деня,
в който си отиде. Всъщност неговите писма го
направиха човека, който до ден днешен всички помнят.
- Какво пишеше в тези
писма и посвещаваше ли
ги на някого?
- Повечето бяха посветени и написани с любов към неговите найскъпи хора. Често пишеше за любовта и нейното действие, пишеше за
щастието и всичко, свързано с живота. В началото думите му нямаха сми-

съл и не привличаха вниманието на хората, поскоро те му се подиграваха и му казваха, че ако
не се откаже, ще започне да се излага. Въпреки
всичко, той не се предаде. Продължи да пише и
с времето нещата, които пишеше, привличаха
вниманието на стотици
хора. Участваше в няколко конкурса и винаги излизаше победител.
- А какво го мотивираше да пише тези неща?
- В началото мислех, че
пише само заради нея.
Мислех, че пише от щастие и радост, но уви. Впоследствие разбрах, че
повечето писма са написани с цената на голяма
болка и унижение. Както
казах, той не споделяше
на никого и ми беше много трудно да разбера как
се чувства. Дори не бих
казал, че се мотивираше,
по-скоро това беше начинът му да се успокоява, когато е разстроен и
притеснен.
- След първата му любов той имаше ли друга?
- Разбира се. След години се запозна с едно

много красиво момиче.
Беше с черна коса и ярко
червило. Обичаха се
много и тя беше неговата
опора през годините. Помагаше му във всичко и
никога не го оставяше да
върши нещата сам.
- Ти каза, че той е направил нещо велико за
много хора. Какво е то?
- Така е. Всяка една
дума, която беше написал, излизаше от сърцето му. След време хората
започнаха да го молят за
съвети, свързани с живота, и така той с думите
си ги правеше по-щастливи. Дори си спомням
един случай за една влюбена до уши двойка, която имаше проблем с приятеля си, и той не само
ги сдобри, но и направи
така, че след време те се
ожениха. Беше много добър човек и мечтата му
беше да завърши висше
образование в сферата
на психологията.
- И какво стана, сбъдна
ли му се мечтата?
- Разбира се! Дори
много повече от това. Отвори кабинет и беше определен за най-добрия
психолог за онези вре-

мена.
- А как караше хората
да вникнат в думите му и
да се замислят?
- Много просто. Гледаше ги право в очите и с мимики обясняваше това, което искаха да чуят. Говореше за
различни неща, но често даваше примери със
своя живот и това какъв
е бил преди. Говореше
как малкото може да се
превърне в голямо и безценно нещо, а голямото
да не представлява никаква стойност. Учеше
хората как трябва да се
отнасят един към друг.
Казваше им как с една
усмивка и с едно движение можеш да накараш
човек да се почувства
специален.
- А той самият как се
чувстваше? Не се ли преуморяваше?
- Ни най-малко, дори
напротив. Това го правеше още по-силен. За него
най-важното нещо беше
всички да бъдат усмихнати и щастливи. Не си
спомням да е имал пациент, на когото да не е
помогнал. Всички много
го харесваха и го търсеха

дори при най-малка нужда за помощ. Беше насреща за всичко и всеки. Не отказваше помощ
на никого.
- А на теб помагал ли ти
е, дядо?
- Дали ми е помагал?!
Та той промени живота ми. Той го направи
по-светъл и по-красив.
Добави и себе си вътре
така, че да си го спомням винаги, когато се
върна назад в старите
години.
- Имам последен въпрос, дядо. Как си отиде
и ако може да те чуе, какво би му казал?
- Последния път, когато
го видях, каза, че ще прави подарък на жена си,
но не какъв да е, а найголемият подарък, който
някога му е хрумвал. Три
дни по-късно ми се обадиха и ми казаха, че са
го намерили в леглото в
хотелска стая с надпис,
който гласеше. ,,Подарявам ти всичко, но найвече моята душа". Искам само да му благодаря за това, че направи не
само мен, но и още хиляди хора щастливи.

