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Община Созопол с Карате клуб „Шогун” - Созопол с
награда за екология отличия от национално първенство
Церемонията
VIP
Business Awards 2016 от-

личи най-успешните в бизнеса у нас. Най-успешните

инвеститори, индустриалци и предприемачи в българската икономика, както и местната власт, подпомагаща развитието на
регионалния бизнес, бяха
отличени от годишната церемония за значими постижения в бизнеса VIP
Business Awards 2016. Бизнес и инвестиции за милиарди, по мнение на медийните партньори на събитието, бяха събрани от организаторите в балната зала
на хотел „Хилтън”.
Община Созопол бе
единствената, която бе отличена за успехи във сферата на екологията. Другите две общини, които получиха приз по време на бизнес оскарите, са общините Пловдив и Сливница за
подкрепа на бизнеса.

На провелото се на
19.03.2016 г. в София 11
национално първенство
по Шотокан Карате До,
организирано от Българска федерация „Шотокан
Карате До” (БФШК ), каратеките от созополския
клуб „Шогун” отново взеха участие. Въпреки голямата конкуренция от над
400 каратисти, състезателите на КК „Шогун” се
представиха на високо
ниво. С медали се окичиха Стилиана Стоянова - златен медал на шотокан ката, сребърен медал на IJKA ката и бронз
на кумите
Ангел Назъров - златен
медал на кумите
Сенсей Димитър Маринов - златен медал на
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Програма БГ08

“Културно наследство и
съвременни изкуства”
Община Созопол приключи важен етап от изпълнението на проект
„Созопол – съхраненото културно наследство
и културна идентичност
през вековете”. Постигната е конкретната цел
на Програма БГ08 „Културно наследство и съвременни изкуства” –
обновяване и реставриране на сгради с културна стойност и обществена значимост, ревитализиране на изложбени пространства, развитие на музеи на закрито и открито и дейности
за предпазване на пространства от културното наследство. Проектът
допринася за защита и
опазване на част от културното наследство на
Югоизточна България за
бъдещите поколения.
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Здравна беседа по
въпросите на HIV и СПИН
гр. София 1797,
бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1
http://coiduem.mon.bg,
e-mail:coiduem@mon.bg
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IJKA ката
Антония Петрова бронз на кумите при же-

„ Аз съм важен, защото
съм различен” е проектът,
който обединява целева
група от повече от 70 ученици от ОУ „Отец Паисий” с.
Равна гора, общ. Созопол.
Съгласно договор № БС-33
.14-1-053/28.09.15г. по Приоритет 1 «Осигуряване на
равен достъп до качествено образование на децата
и учениците от етническите малцинства», към ЦОИДУЕМ гр. София, училището в с. Равна гора спечели
конкурсна процедура, коя-

ните
Валентина Цветанова бронз на ката
Тодор Воденичаров бронз на кумите

СЪОБЩЕНИЕ
Община Созопол уведомява заинтересованите лица, че схемите за отдаване на временни преместваеми обекти по чл.56 от ЗУТ
са изложени в сградата на общината, на 1-ви етаж.
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 туристическия 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 фронт офиса на Община Созопол – гише № 2.
Тел. за връзка: 0550 25770

Общи празници за организациите
на инвалидите в Созопол и Несебър
Традиция стана организациите на Съюза на инвалидите в България от Несебър и Созопол да отбелязват и
празнуват заедно празници и обичаи.
Последният празник, който двете организации отбелязаха, бе 8-ми март – Международният ден на жените,
а домакини бяха дългогодишните приятели от Несебър.
Созополската група бе посрещната в уютно заведение
в Слънчев бряг, като преди това гостите посетиха църквата „Св. Богородица” в Стария Несебър.
Групата бе посрещната от Паша Белчева – председател на организацията в Несебър, която пожела един прекрасен празник и незабравим ден, защото жените са в
основата на живота и заслужават това.
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“Проектът се реализира сфинансовата подкрепа на Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства”
“Аз съм важен, защото съм
Проект по договор № БС-33.14-1-053/28.09.15г. По Приоритет 1
«Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства»

с. Равна гора,
общ. Созопол, обл. Бургас
http://oupaisii.free.bg/
еmai:ouotezpaisii@avb.bg
то набира скорост в изпълнение на заложените дейности.
През месец април предстои изпълнение на Дейност 7 «Мотивационен лагер». В тази връзка на дата
21.03.2016 г. в училището се
проведе среща с родители
за информиране и инструктаж, относно поведение на
учениците по време на лагерната форма. Родителите
бяха запознати с целите на
дейността и маршрута.
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.1.от
26.02.2016г., съгл. решение по т.1 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.6 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол,
ул.“Републиканска, ет.0, обект 6, с площ от 38,16кв.м., и прилежащи
части – 5,54%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 83 000,00лв. /осемдесет
и три хиляди лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 490,00лв./ две хилядичетиристотин и деветдесет лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 8 300,00лв./осем
хиляди и триста лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община
Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 166,00лв./сто шестдесет и шест
лева/, без ДДС.
Документи за участие се закупуватот касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден
до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 14.00часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.3.от
26.02.2016г., съгл. решение по т.3 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.8 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол,
ул.“Републиканска, ет.0, обект 8, с площ от 35,83кв.м., и прилежащи части
– 5,20%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот
с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 77 950,00лв. /седемдесет и седем хиляди деветстотин и петдесет лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 338,50лв./ две хиляди триста тридесет и осем
лева и петдесет стотинки / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 7 795,00лв./седем хиляди седемстотин деветдесет и пет лева/. Депозита се внася
по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 155,90лв./сто петдесет и пет лева
и деветдесет стотинки/, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до
12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на
13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 14.30часа 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
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148,
т.1.2.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.2 от Протокол №5/23.03.2016г.
на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на
Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ
самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност,
с идентификатор 67800.503.573.7.7 по КККР на гр.Созопол, адрес –
гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 7, с площ от 37,00кв.м., и
прилежащи части – 5,37%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 80 500,00лв. /осемдесет
хиляди и петстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 415,00лв./ две хиляди четиристотин и петнадесет лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 8 050,00лв./осем
хиляди и петдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 161,00лв./сто шестдесет и един
лева/, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен
ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 14.15часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.4.от
26.02.2016г., съгл. решение по т.4 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.9 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол,
ул.“Републиканска, ет.0, обект 9, с площ от 34,67кв.м., и прилежащи
части – 5,03%ид.ч. от общите части на сграда № 7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 75 400,00лв. /седемдесет
и пет хиляди и четиристотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 262,00лв./ две хиляди двеста шестдесет и
два лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 7 540,00лв./седем хиляди петстотин и четиридесет лева/. Депозита се внася по
банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 150,80лв./сто петдесет лева и
осемдесет стотинки/, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден
до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на
13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 14.45часа 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

30 март 2016

×ô

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.5.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.5 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед №
8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен
обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.10 по
КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 10, с площ от 34,74кв.м.,
и прилежащи части – 5,04%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот с
идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 75 600,00лв. /седемдесет и пет хиляди и шестстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 268,00лв./ две хиляди двеста шестдесет и осем лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 7 560,00лв./седем хиляди петстотин и шестдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 151,20лв./сто петдесет и един лева и двадесет стотинки/, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно
обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2,
всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год.
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 14.04.2016г. от 15.00часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.6.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.6 от Протокол №5/23.03.2016г.
на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със
Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.11 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0,
обект 11, с площ от 33,53кв.м., и прилежащи части – 4,87%ид.ч. от общите части на сграда
№7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран
оценител в размер на 72 900,00лв. /седемдесет и две хиляди и деветстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 187,00лв./ две хиляди сто осемдесет и седем лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 7 290,00лв./седем хиляди двеста и деветдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 145,80лв./сто четиридесет и пет лева и осемдесет
стотинки/, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум”
№ 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа
на 13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 15.15часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.7.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.7 от Протокол №5/23.03.2016г.
на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със
Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с
явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.12 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0,
обект 12, с площ от 31,04кв.м., и прилежащи части – 4,51%ид.ч. от общите части на сграда
№7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран
оценител в размер на 67 500,00лв. /шестдесет и седем хиляди и петстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 2 034,00лв./ две хиляди тридесет и четири лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 6 750,00лв./шест хиляди седемстотин и
петдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД
- IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 135,00лв./сто тридесет и пет лева /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум”
№ 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год.
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 14.04.2016г. от 15.30часа 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
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30 март 2016

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.8.от
26.02.2016г., съгл. решение по т.8 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.13 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол,
ул.“Републиканска, ет.0, обект 13, с площ от 29,92 кв.м., и прилежащи
части – 4,34%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен
имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 65 100,00лв. /шестдесет и
пет хиляди и сто лева/.
2.Стъпка за наддаване – 1 953,00лв./ хиляда деветстотин петдесет и
три лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 6 750,00лв./
шест хиляди седемстотин и петдесет лева/. Депозита се внася по
банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 130,20лв./сто тридесет лева и двадесет стотинки /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до
12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на
13.04.2016год. 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 14.04.2016г. 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.9.от
26.02.2016г., съгл. решение по т.9 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.14 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол,
ул.“Републиканска, ет.0, обект 14, с площ от 28,76 кв.м., и прилежащи
части – 4,18%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен
имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 62 600,00лв. /шестдесет и две
хиляди и шестстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 1 878,00лв./ хиляда осемстотин седемдесет и
осем лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 6 260,00лв./шест хиляди двеста и шестдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 125,20лв./сто двадесет и пет лева
и двадесет стотинки /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2, всеки работен ден до
12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на
13.04.2016год. 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 14.04.2016г. от 16.00часа 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

Ñîçîïîë
ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.9.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.9 от Протокол №5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед №
8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен
обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.15
по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 15, с площ от 27,59
кв.м., и прилежащи части – 4,01%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот
с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 60 000,00лв. /шестдесет хиляди лева/.
2.Стъпка за наддаване – 1 800,00лв./ хиляда и осемстотин лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 6 000,00лв./шест хиляди лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 120,00лв./сто и двадесет лева /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно
обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2,
всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год.
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 14.04.2016г. от 16.15часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.11.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.11 от Протокол
№5/23.03.2016г. на Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /
назначена със Заповед № 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост,
представляващ самостоятелен обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.16 по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска,
ет.0, обект 16, с площ от 26,43 кв.м., и прилежащи части – 3,84%ид.ч. от общите части на
сграда №7 построена в Поземлен имот с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран
оценител в размер на 57 500,00лв. /петдесет и седем хиляди и петстотин лева/.
2.Стъпка за наддаване – 1 725,00лв./ хиляда седемстотин двадесет и пет лева / - 3% от
началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 5 750,00лв./пет хиляди седемстотин и
петдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД
- IBAN& BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 115,00лв./сто и петнадесет лева /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум”
№ 2, всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год.
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 14.04.2016г. от 16.30часа 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

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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 №148, т.1.12.от 26.02.2016г., съгл. решение по т.12 от Протокол №5/23.03.2016г. на
Комисия чл.70, ал.6 (изм., с решение №263/20.09.2012г.) от НРПУРОС /назначена със Заповед
№ 8-Z-1754/17.12.2015г. на Кмета на Община Созопол/, открива публичен търг с явно наддаване
за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ самостоятелен
обект в сграда, с предназначение: За търговска дейност, с идентификатор 67800.503.573.7.17
по КККР на гр.Созопол, адрес – гр.Созопол, ул.“Републиканска, ет.0, обект 17, с площ от 25,27
кв.м., и прилежащи части – 3,67%ид.ч. от общите части на сграда №7 построена в Поземлен имот
с идентификатор 67800.503.573
1.Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена от лицензиран оценител в размер на 55 000,00лв. /петдесет и пет хиляди лева/.
2.Стъпка за наддаване – 1 650,00лв./ хиляда седемстотин двадесет и пет лева / - 3% от началната тръжна цена.
3.Размер на депозита за участие в процедурата – 5 500,00лв./пет хиляди и петстотин
лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN&
BG66IORT73783311156300
4.Цена на тръжната документация – 110,00лв./сто и десет лева /, без ДДС.
Документи за участие се закупуват от касата в Центъра за Административно информационно
обслужване находящ се в Административната сграда на Община Созопол – ул.”Хан Крум” № 2,
всеки работен ден до 12.00 ч. на 13.04.2016г.
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 16.00часа на 13.04.2016год.
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 14.04.2016г. от 16.45часа 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
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гр. София 1797,
бул. „Г.М. Димитров” 52А, ет.1
http://coiduem.mon.bg,
e-mail:coiduem@mon.bg
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“Проектът се реализира сфинансовата подкрепа на Център за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите
малцинства”
“Аз съм важен, защото съм
Проект по договор № БС-33.14-1-053/28.09.15г. По Приоритет 1
«Осигуряване на равен достъп до качествено образование на децата и
учениците от етническите малцинства»

Cyan Magenta Yellow Black

Продължение от стр.1
Считаме, че дейността е
образователно-възпитателен инструмент за промяна на негативните нагласи
на ученици и родители и отчуждението им от образователната ни институция. Извеждайки целевата група
от населеното място, преодоляваме социалната им
изолация и капсулиране.
Лагерът има разнообразна
насоченост – образователна, познавателна, възпитателна, здравна и екологична, приучаване към умения
за самостоятелен живот.
Дава възможност за междувъзрастово и междукултурно общуване; изграждане
на отношение на доверие,
взаимопомощ, подкрепа и
екипност. Подборът на дестинацията също не е случаен - учениците ще имат възможност да наблюдават интересен природен феномен
– „горяща вода”, минерален
извор, да посетят исторически места като Къщата музей на Филип Тотю, старин-

с. Равна гора,
общ. Созопол, обл. Бургас
http://oupaisii.free.bg/
еmai:ouotezpaisii@avb.bg
родонаучна, здравна. Това
е начин учениците да научат нещо ново, да срещнат
нови хора и да се забавляват. Привличане на техния
интерес към приоритетни
дейности, важни за тяхното развитие, образование и
развлечение. Не на последно място целим успешна мотивация и интеграция; осигурена подкрепа; подобряване на учебната и възпитателна среда в училище.
Директор – С. КОЕВА

ната част на Трявна, архитектурно-етнографски комплекс „Етър”, Килифаревски
манастир, Велико Търново –
Царевец. Организираният
мотивационен лагер е форма на загриженост, ползотворно и ефективно уплътняване на свободното време на децата и учениците.
Той е и с тематична насоченост – историческа, при-

Програма БГ08

“Културно наследство и
съвременни изкуства”
Продължение от стр.1

Къщата „Тракийски хан”
е една от най-известните
созополски къщи и прилежащия типичен созополски двор ще се използват
за музейни цели. Създаването на етнографски музей е дълъг процес, който ще обедини усилията на

служители от ОКИ „Музеен
център” Созопол, експерти
от НИМ София, представители на НПО и граждани
на града. Съществуващата
временна етнографска експозиция „Тъкани и носии
от крайбрежна Странджа”
предстои да бъде включена
и представена като част от
новосъздадения етнограф-

ски музей по подходящ модерен начин. Предвижда
се в музея да намерят място експонати, свързани с
местните занаяти, практикувани с хилядолетия, които определят облика на
бита и културата на полиса
Аполония-Созопол – рибарство, производство на вино
и сол, металодобив и мета-

лообработка, дърводобив и
дървопреработване, строителство, грънчарство, тъкани, облекла и др.
Етнографският музей ще
бъде притегателен център
за научните, културни и
други специфични събития
в национален и международен план, на които градът често е домакин.

Общи празници за организациите
на инвалидите в Созопол и Несебър
Продължение от стр.1
Г-жа Краси Тодорова поднесе поздравление по случай 8-ми март и лично от името на кмета на Община Несебър Николай Димитров поднесе свежи цветя.
Присъстващите бяха поздравени и от
Пенка Хадилева – председател на сдружението на Созопол, която изрази задоволството си, че двете организации са
отново заедно. Тя поздрави дамите от
Несебър, поднесе им дар от кмета на Созопол Панайот Рейзи с пожелание пролетта да озарява сърцата ни и изпълва
с вяра и надежда дните ни.
След тържествената наздравица под
звуците на живата музика се хванахме
на първото хоро, последвани още от
много гръцки, народни и ориенталски
танци. Новосъздадената певческа гру-

па от Несебър, подкрепена и от певиците от Созопол, запяха хубави популярни
песни, които повдигнаха градуса на настроението. Дойде ред и на изненадата на Созопол – созополски специалитет, наречен „дамги”. Кулинарното изкушение, приготвено от Дафинка Маргаритова и Тодорка Петрова впечатли всички и те получиха висока оценка за кулинарните си умения. Рецептата, предавана от баби и прабаби в Созопол и днес
се приготвя за годежи, сватби, кръщенета и специални тържества.
Гостуването в Несебър бе предшествано от празнуването на Деня на родилната помощ, на който организацията от Несебър гостува в Созопол. Празникът започна с привествия от председателите на организациите на СИБ в
Созопол и Несебър. По случай празника поздрави поднесе и Стоян Казанев

- председател на дружеството в Българово, като вдигна наздравица за нови
срещи.
Засвириха и музикантите от Несебър
и се почна веселбата с гръцки танц, а
след това и с много песни и добро настроение.
С голямо старание и любов се подготвиха дамите от Несебър за един от найобичаните и весели празници, които отбелязваме. Те с истинска артистичност
и с много настроение изпълниха ритуала, за който имаха и специално сценично облекло.
Водещият обяви конкурс между циганските катуни от Аполония и Месембрия.
Победители бяха всички, взели участие
в надпреварата. Със специалните облекла, предоставени от клуба в Созопол,
дамите се представиха с много умение
и финес в ориенталските танци. Гости и
домакини забравиха за болките, защото
душата празнуваше и всички се отдадоха на хубавото настроение. Живата музика и песни напълниха душите и сърцата. Въпреки тежките заболявания на
Кристина и Никола от Созопол, те бяха
във вихъра на танците. Този ден подобри самочувствието на хората в неравностойно положение, защото разбраха,
че не са сами в обществото, а са заобиколени с верни и добри приятели. Председателят на созополската организация
Пенка Хадилева не пожали сили и вложи
душа и сърце да организира празника,
за да остане незабравим. Постара се и
за вкусния обяд, а за трудноподвижните
хора бе осигурила и транспорт.
Предстоят още много срещи и празници между двете приятелски организации, които да помогнат на членовете им
да се чувстват пълноценни, уважавани и
заредени с положителни емоции.
Сийка РУПОВА

30 март 2016
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Община Созопол
с награда за
екология
Продължение от стр.1

Добрата новина за бизнеса и за туристическата
индустрия е, че Созопол
ще посрещне лятото на
2016 г. с чисто море. Така
бе анонсирана презентацията на Община Созопол
по време на церемонията
по награждаване Усилията на общината и на нейния кмет Панайот Рейзи
за развитието на качествен и модерен туризъм и
за подобряване на жизнения стандарт се увенчаха с успех.
В края на миналото лято
бе реализиран успешно
мащабен европейски проект, който осигури нова
Пречиствателна станция
за отпадни води, която
пречиства водите не само
на Созопол, но и на Черноморец и прилежащите
курортни комплекси.
Вече 7 години на територията на общината функционира Регионално депо
за неопасни битови отпадъци. Депото е изградено
със средства от програма ИСПА. Регионалното
депо обслужва общините Созопол, Приморско
и Царево. Съоръжението
е в експлоатация от юли
2009 г.
Към настоящия момент
на територията на депото е изградена сепарираща линия – част от проект
изграждане на „Енергиен
обект за производство на
електрическа енергия от
ВЕИ чрез автоматизирна сепарационна инсталация за неопасни отпадъци”.
Община Созопол затваря кръга, който осигурява екологична сигурност
с още един обект, който
предстои да бъде изграден. Българо-швейцарска програма за сътрудничество избра Созопол
като пилотна община за
изграждане на Общински
център за разделно събиране на опасни битови
отпадъци. Последователната политика на Община Созопол в сферата на
екологията осигури чиста околна среда и съвременни екологични мощности, които гарантират
по-добра жизнена среда

не само за жителите на
морската община, но и за
целия регион на Южното
Черноморие.
Наградата на Община Созопол бе връчена
на кмета Панайот Рейзи
от изпълнителния директор на Българската агенция за инвестиции Стамен Янев.
Събитието бе организирано от агенция за
публични комуникации –
„ВИП Комюникейшън”, с
партньорството на Българската търговско-промишлена палата, Българо-румънската търговскопромишлена палата, Българо-китайската търговско-промишлена палата,
Сръбско-българската търговско-промишлена камара, Пловдивската търговско-промишлена камара, Бизнес клуб Лондон
и други.
Ето и категориите с наградените:
Местна власт в подкрепа на екологията и бизнеса 2016 ОБЩИНА СОЗОПОЛ, кмет Панайот
Рейзи
Местна власт в подкрепа на бизнеса - раздел Голяма ОБЩИНА - ПЛОВДИВ, кмет инж. Иван Тотев
Местна власт в подкрепа на бизнеса, раздел
Малка ОБЩИНА - СЛИВНИЦА, кмет Васко Стоилков
Устойчиво развитие на
бизнеса 2016 – „СВИЛОЗА” АД
Явление в бизнеса с голямо обществено значение 2016 - Веселин МАРЕШКИ
Инвестиции в бизнеса
2016 - МАРИАНА ПЕЧЕЯН,
ВСК „КЕНТАВЪР”
Иновативни продукти
2016 – „РАИС” ООД
Бизнес и опазване на
околната среда 2016 –
„ЕНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ” АД
Проспериращ бизнес
2016 – „ЕВРО ГЕЙМС ТЕХНОЛОДЖИ”
Бизнесът в подкрепа на
образованието - Биляна
Панталеева, БУДИТЕЛИ
Международно признание 2016 – „РЕФАН БЪЛГАРИЯ” ООД

Карате клуб „Шогун” - Созопол с
отличия от национално първенство
Продължение от стр.1
Ръководството на клуба изразява благодарност
към своите състезатели и
задоволство от представя-

нето на възпитаниците си.
С още по-голяма мотивация созополските каратеки продължават подготовка за предстоящото Европейско първенство.

Здравна беседа по
въпросите на HIV и СПИН
Продължава съвместната дейност с БЧК-Бургас, ЦОПСозопол и ОУ ” Отец Паисий” - село Равна гора в полза на младите възпитаници на училището.
Поводът за срещата беше дискусия-разговор по образователно-възпитателна тема: „Полово предавани инфекции – видове”. Целевата група бяха ученици от пети
до осми клас. Датата 22.03.2016г., освен с Първа пролет,
учениците ще запомнят с предизвикващите любопитство
въпроси като какво е HIV и СПИН и разликата между
тях; начините за предпазване от заразяване. Проведе
се игра с въпроси по темата, която активира още повече вниманието на младите хора.

