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На вниманието на всички
работодатели и търсещи
работа лица
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П О К А Н А
Дирекция ”Бюро по труда” гр. Созопол организира специализирана трудова борса в сферата на туризма, която
ще се проведе на 08.04.2016г. от 11.00 часа в залата на
Военноморски клуб, намиращ се в гр. Созопол, ул. „Републиканска” № 17.
ОЧАКВАМЕ ВИ!

Туристическо
изложение
представителинанабранша
бранша
Туристическо
изложениекани
кани представители
Стартира второто издание на изложението – договаряне „За туризма от
А до Я Слънчев бряг 2016” и АВТОМОБИЛЕН САЛОН, което ще се проведе
на 26 и 27 април с любезното домакинство на хотел „Котва”, който се намира между Несебър и Слънчев бряг.
Проявата ще бъде в помощ и подкрепа на туристическия бранш от Бургас и съседните курорти, а в перспектива за цялото Черноморие, страната и другите балкански държави, което ще я направи международна. Изложението – договаряне „За туризма

от А до Я Слънчев бряг 2016” и АВТОМОБИЛЕН САЛОН е Бизнес ту Бизнес и ще съдейства на представителите от туристическия бранш, туристически агенции, хотелиери, ресторантьори и собственици на развлекателни заведения максимално динамично
и ползотворно да осигурят и предлагат в своите обекти най-новите и качествени стоки, продукти и услуги,
необходими за тяхното функциониране и развитие за предстоящия сезон. Всичко това е гаранция за делови успех за участниците в проявата,

качество на установените бизнес контакти с точни партньори, икономия на
време и възможност за експедитивно
договаряне.
Организатор на изложението-договаряне е фирма „Нанивантрейдинг”
ЕООД, която има дългогодишен опит в
провеждането на изложения, конкурси и представяне на България в различни международни прояви. За втора поредна година организират изложението за договаряне „За туризма
от А до Я Слънчев бряг 2016” и АВТОМОБИЛЕН САЛОН.

Стартира второто издание на изложението – договаряне
„За туризма от А до Я Слънчев бряг 2016” и
АВТОМОБИЛЕН САЛОН, което ще се проведе на 26 и 27
април с любезното домакинство на хотел „Котва”, който
се намира между Несебър и Слънчев бряг.
Проявата ще бъде в помощ и подкрепа на туристическия
бранш от Бургас и съседните курорти, а в перспектива за
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цялото Черноморие,
страната и íà
другите
балкански
държави, което ще я направи международна.
Изложението – договаряне „За туризма от А до Я
Слънчев бряг 2016” и АВТОМОБИЛЕН САЛОН е Бизнес
ту Бизнес и ще съдейства на представителите от
туристическия бранш, туристически агенции,
опасения, че заемхотелиери, ресторантьори и собственици на зиха
ът ще натовари общинския бюджет.
развлекателни заведения максимално динамично
и Кметът Панайот Рейзи обясни, че
за обекти
да се запази баланползотворно да осигурят и предлагат в своите
сът през следващите години, са предприети мернай-новите и качествени стоки, продукти и услуги,
ки за съкращаване на разходи и дейности на общинеобходими за тяхното функциониране и развитие
ната, както иза
повишаване
събираемостта на данъпредстоящия сезон. Всичко това е гаранция за
ци иделови
такси, така че да не
се нарушат основни приуспех за участниците в проявата, качество наоритети като социалната
политика”. „Близо 3 млн.
лв. всяка година отделяустановените бизнес контакти с точни партньори,

Община Созопол ще
поеме дълг от 8 500 000 лв.

Общинските съветници
гласуваха и приеха Община Созопол да поеме дълг
от Фонд „Флаг” в размер
на 8 500 000 лв., направен
по реда на Закона за общинския дълг. Този заем
не е нов, а цели да рефинансира предходен дълг
към Фонд „Флаг”, направен за погасяване на разходи възникнали при изпълнение на Интегриран

проект за водния цикъл на
Созопол, по Оперативна
програма „Околна среда”.
Дългът ще бъде разсрочен
за период от 10 години.
В хода на изпълнение на
проекта по част от обектите възникнаха допълнителни дейности, свързани с препроектиране, допълнително СМР, археологическо наблюдение по
време на строителството,

такси, разрешителни и др.
за заплащане към институциите. Тези разходи не
влизат в допустимостта на
Оперативната програма
„Околна среда” и собствения принос на общината по проекта, но са били
необходими за реализирането му.
В хода на разискванията по докладната общински съветници изра-

За вас, работодатели
Агенция по заетостта
Дирекция „Бюро по труда”-гр.Созопол
Уведомява работодателите,че разполага с финансови
средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за
насърчаване на заетостта през м. Април 2016г., както следва:
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Група „Славяни” с
впечатляващо представяне
С нова впечатляваща изява
вокална група „Славяни” зарадва
приятелите на руската песен
На 24 март българо-руска вокална група ''Славяни''
към дружеството на СОСЗР гр. Черноморец взе участие
в петнадесетото издание на Фестивала на руската песен
и танц'',който се проведе в гр. Сливен. Индивидуалните изпълнения на Лидия Кичанова, Людмила Весеньова
и Кирил Димитров получиха награди от журито и овации
от публиката. Първа награда заслужи Групата за изпълнението на песните: ''Там за туманами'',''Смуглянка'' и
''День победы'', както и класиране за Националния фестивал. Тяхното представяне впечатли не само журито на
фестивала, но и многобройните зрители. Талантът, добре подбраният репертоар, сценичните костюми и артистично представяне на изпълнителите от група „Славяни” продължава да вълнува организаторите и гостите
на фестивала.

ме за социални дейности
като безплатни детски
градини, подпомагане на
новородени деца, режийни към Домашния социален патронаж и млечната
кухня и др. социални дейности”, заяви кметът Рейзи и допълни, че за да се
запазят тези придобивки
за жителите на община
Созопол, се оптимизират
данъците и се редуцират
разходите.
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Тракийци почетоха Деня на Тракия - 26 март
Тракийско дружество
„Яни Попов” - Созопол и
тази година почете паметта на хилядите тракийски

Концертът-спектакъл на ТД ”Яни Попов” представи по неповторим начин трагедията на тракийските бежанци

бежанци, преживели ужаса на турските кланета и
гонения, но запазили родовата си памет. Честване-

то на празника се състоя в
град Ивайловград, заедно
с тракийци от града, от Димитровград и Капитан Ан-

Красивите тракийски песни, изпълнени от созополските тракийки, разчувстваха зрителите в ивайловградското читалище

дреево. На 26 март честваме и подвига на българските воини, загинали при
превземането на Одринската крепост през 1913
година.
Празникът бе отбелязан
с красив концерт, организиран от ТД ”Яни Попов”
съвместно с община Созопол и община Ивайловград. Концертът-спектакъл на созополските тракийци остави без дъх препълнената зала на ивайловградското читалище. Зрителите останаха задълго
онемели от сцената, която представя нерадостната
съдба на тракийците и издевателствата на озверелите турци върху тях.
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОБЯВА

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 № 174 по т.5 от
26.02.2016 г., съгл. решение по т.5 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 №123 по
плана на местност „Росенец“ землище с. Росен Община Созопол, целият с площ от 245 кв.м. /двеста четиридесет и пет/ квадратни метра.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 4 100,00лв. /четири хиляди и сто лева/.
Стъпка за наддаване – 205,00лв./двеста и пет лева/ - 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 410,00лв./четиристотин и десет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 20,00лв./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
20.04.2016г.

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 20.04.2016год. 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 21.02.2016г. от 14.45 часа 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
дх
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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 № 172 по т.8
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.8 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.400 с площ 652 кв.м (шестстотин петдесет
и два ) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с
начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 12 000,00лв. /дванадесет
хиляди лева/.
Стъпка за наддаване – 600,00лв./шестстотин лева/ - 5% от началната
тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 1 200,00лв./хиляда и
двеста лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол
при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 24,00лв./двадесет и четири 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
21.04.2016г.
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 21.04.2016год. 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 22.04.2016г. от 14.30 часа 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
дх
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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 № 172 по т.6
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.6 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.69 с площ 1 402 кв.м (хиляда четиристотин
и два) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с
начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 26 400,00лв. /двадесет и
шест хиляди и четиристотин лева/.
Стъпка за наддаване – 1 320,00лв./хиляда триста и двадесет лева/ 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 2 640,00лв./две хиляди
шестстотин и четиридесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на
Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 52,80лв./петдесет и два 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
21.04.2016г.
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 21.04.2016год. 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 22.04.2016г. от 14.00 часа в сградата на
Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на
Община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

		
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/
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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 № 172 по т.7
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.7 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.96 с площ 1 391 кв.м (хиляда триста
деветдесет и един) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“
с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по
реда на §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 26 200,00лв. /двадесет и
шест хиляди и двеста лева/.
Стъпка за наддаване – 1 310,00лв./хиляда триста и десет лева/ - 5%
от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 2 620,00лв./две хиляди
шестстотин и двадесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на
Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 52,40лв./петдесет и два лева и
четиридесет 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
21.04.2016г.
		
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 21.04.2016год. 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 погоре след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 22.04.2016г. от 14.15 часа 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
дх

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 № 172 по т.9
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.9 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.468 с площ 433 кв.м (четиристотин тридесет
и три ) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с
начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 8 150,00лв. /осем хиляди
сто и петдесет лева/.
Стъпка за наддаване – 407,00лв./четиристотин и седем лева/ - 5% от
началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 815,00лв./осемстотин
и петнадесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 20,00лв./двадесет и четири 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
21.04.2016г.

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 № 172 по т.10
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.10 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.499 с площ 1 052 кв.м (хиляда петдесет и
два ) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка изготвена
от лицензиран оценител в размер на 19 800,00лв. /деветнадесет хиляди
и осемстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 990,00лв./деветстотин и деветдесет лева/ 5% от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 1 980,00лв./хиляда
деветстотин и осемдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на
Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 39,60лв./тридесет и девет лева и
шестдесет 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
21.04.2016г.

		
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/

		
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 21.04.2016год. 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 22.04.2016г. от 14.45 часа 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
дх

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 21.04.2016год. 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 22.04.2016г. от 15.00 часа 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
дх
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ОБЩИНА СОЗОПОЛ
ОБЯВА
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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 № 172 по т.11
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.11 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 63015.506.502 с площ 567 кв.м (петстотин шестдесет и
седем ) квадратни метра, находящ се в м-ст „Старо селище“ с.Атия с
начин на трайно ползване – за земеделски труд и отдих по реда на §4
от ПЗР на ЗСПЗЗ.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 10 700,00лв. /десет хиляди
и седемстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 535,00лв./петстотин тридесет и пет лева/ - 5%
от началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 1 070,00лв./хиляда
и седемдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община
Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 21,40лв./двадесет и един лева и
четиридесет 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
21.04.2016г.
		
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 21.04.2016год. 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 погоре след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 22.04.2016г. от 15.15 часа 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
дх

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 № 173 по т.1
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.1 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 №67800.1.87 по КК за землище гр.Созопол, находящ се в м-ст
„Соленки“, Община Созопол, целият с площ от 4 136 кв.м. /четири
хиляди сто тридесет и шест/ квадратни метра.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 3 500,00лв. /три хиляди
и петстотин лева/.
Стъпка за наддаване – 175,00лв./сто седемдесет и пет лева/ - 5% от
началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 350,00лв./триста и
петдесет лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол
при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 20,00лв./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
20.04.2016г.
		
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 20.04.2016год. 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 погоре след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 21.02.2016г. от 14.00 часа в сградата на
Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на
Община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.
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КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
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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 № 150 по т.4
от 26.02.2016 г., съгл. решение по т.4 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 №81178.24.16 по КККР за землище гр.Черноморец, находящ се в
м-ст „Биволарски път“, Община Созопол, целият с площ от 413 кв.м. /
четиристотин и дванадесет/ квадратни метра.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 680,00лв. /шестотин и
осемдесет лева/.
Стъпка за наддаване – 34,00лв./тридесет и четири лева/ - 5% от
началната тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 68,00лв./шестдесет и
осем лева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при
„Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 20,00лв./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
20.04.2016г.
		
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/

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 № 150 по т.3
от 26.02.2016г., съгл. решение по т.3 от Протокол №6/28.03.2016г. 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 №81178.32.348 по КККР за землище гр.Черноморец, находящ се
в м-ст „Черите“, Община Созопол, целият с площ от 1 091кв.м. /хиляда
деветдесет и един/ квадратни метра.
Начална тръжна цена да се ползва одобрената пазарна оценка
изготвена от лицензиран оценител в размер на 1 800,00лв./хиляда и
осемстотинлева/.
Стъпка за наддаване –90,00лв./деветдесет лева/ - 5% от началната
тръжна цена.
Размер на депозита за участие в процедурата – 180,00лв./сто и
осемдесетлева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол
при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Цена на тръжната документация – 20,00лв./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
20.04.2016г.

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 20.04.2016год. 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 погоре след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 21.02.2016г. от 14.30 часа в сградата на
Община Созопол в съответствие с описаните тук и утвърдени от Кмета на
Община Созопол условия.
Допълнителна информация: тел.0550/ 25772.

		
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 20.04.2016год. 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 погоре след предварителна заявка, тел. за контакти: 0550 / 25772.
Търгът ще се проведе на 21.02.2016г. 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.
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ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ас

g

Туристическо изложение кани
представители на бранша

Cyan Magenta Yellow Black

Туристическо изложение кани представители на бранша

Стартира второто издание на изложението – договаряне
Разполага с медицински кабинет, съблекални,
„За туризма от А до Я Слънчев бряг 2016” и
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
АВТОМОБИЛЕН САЛОН, което ще се проведе на 26 и 27
парати
и
техника
линк
във
фейсбук
страницата
на
проявата,
Продължение от стр.1
- 4 коридора
- Храни и напитки – включително
де- информационно
обслужване
и рекламна
април с любезното домакинство
на хотел
„Котва”,
който
Успехът на първото изложение-догова- монстрации на новости в кулинарното из- кампания, почистване, 3 бр. баджове.
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
ряне, проведено
през април 2015
г. в Слън- Несебър
куство, гурме кухнята,
приготвянето бряг.
на
- Наемането на експозиционните плосе
намира
между
и
Слънчев
тренировки на професионални плувци
чев бряг – хотел „Котва” и големият инте- коктейли и напитки, последни тенденции щи ще става по реда на постъпване на
рес от страна на участници и посетители, във винопроизводството и консумацията заявките
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Проявата
щесъбитието
бъде на
в напитки
помощ и подкрепа на- При
туристическия
бяха основание
да превърнем
желание на фирмата за увеличадни - неделя и понеделник.
в хубава традиция, на която си дават сре- Системи за сигурност
и охрана
на площта, същата ще бъде
бранши търговци
от Бургас
курорти,
а вванеперспектива
задогово- Почивни
ща производители
на високока-и съседните
- Софтуерно и хардуерно обезпеча- рена допълнително.
Тел.
за
информация:
0550 2 20 43
чествени храни, напитки, аксесоари, лук- ване
- Презентационно място, включваща
цялото
Черноморие,
страната
и
другите
балкански
созни подаръчни стоки и услуги с хотели- Системи за резервации
презентационна маса с размери 1,60 х 0,8
ери и търговци. В изложението-договаря- Туристически агенции, аниматори, м, два стола, място за фикс - банер до 6
ОБЯВА
държави,
щепродуцентски
я направи
не участваха
над 60 фирми.което
Главни парткомпаниимеждународна.
и организатори кв.м
Община Созопол търси да назначи служител на
ньори на събитието бяха Съюзът на соб- на тиймбилдинг и ивенти
- Апартамент за презентация и делови длъжността „спасител” за Закрит басейн - Созопол.
Изложението
договаряне
„За
туризма
от А до
Я
ствениците
в Слънчев бряг, Бургаска–
реги- Вътрешна и външна
украса,
фойервер- преговори
60 кв.м
За повече информация: тел. 0550 2 57 11
онална туристическа камара, Агенция по ки, сувенири и други
- Открита площ на паркинга, която
Ст. №34 в Общината
заетостта
- изпълнителнабряг
агенция към
миСлънчев
2016”
и
АВТОМОБИЛЕН
САЛОН
е
Бизнес
- Сауни, солариуми, фитнес и СПА обо- включва маса, два стола и чадър – само
нистъра на труда и социалната политика рудване
за автомобилни и подвижни кетъринг
за реализиране
на държавната
политика
ПРИЕМНИ ДНИ
ту
Бизнес
и
ще
съдейства
представителите
от
- Климатичнана
и отоплителна
техника
фирми.
по насърчаване на заетостта; Национал- Осветителна техника
- Домакините от хотел „Котва” предлаНА
КМЕТОВЕТЕ
И КМЕТСКИТЕ
ната федерация
на работодателите набранш,
инДинамика
и насоченост на контактигат и преференциални условия за настанятуристическия
туристически
агенции,
НАМЕСТНИЦИ
ПО
НАСЕЛЕНИ
валиди, както и самата федерация, както и те, съпътстваща програма
ване на участниците в хотел „Мариета Папроизводители
и
вносители
на
цялата
гама
На
изложението
ще
се
осъществи
дилас”
–
Несебър+359
885
804
578
МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
хотелиери, ресторантьори
и собственици -на
стоки и услуги, свързани с туризма.
ректен и възможно най-ефективен бизнес
Нощувка със закуска в единична стая
№
Населени места
ден
час
Кой участва?
контакт на мениджъри
на хотели, ресто- динамично
50 лв. на ден
развлекателни
заведения
максимално
и
Производители,
вносители и дистрибуранти, развлекателни заведения, дистри- Нощувка със закуска в двойна стая
1. Черноморец
понеделник
14.00-16.00
тори от следните браншове:
бутори и търговци
на едро с производите65 лв. на ден обекти
ползотворно
да осигурят
и предлагат
в своите
2. Равадиново
сряда
9.00-12.45
- Аудио
- визуална техника, мултимедии
ли и вносители на стоки от цялата страна,
- Допълнително: Обяд – 12 лв.; Вечеи телекомуникации
както и фирми, предлагащи услуги за тури- ря – 15 лв.
3.
Атия
четвъртък
9.00-12.45
най-новите
и качествени
стоки,
продуктиПредвиден
и услуги,
- Автомобилни
гиганти, заявили
учас- зма, свободното
време и почивките.
е по един ден за настанява4.
Росен
понеделник
9.00-12.45
тие до момента – МОТО-PFOHE, Peugeot,
1.10.00-11.00ч. официално откриване не и изнасяне на фирмата.
заи дртяхното
иАкоразвитие
заучастие или да 5. Равна гора
Suzuki,необходими
Great Wall, TOYOTA, LEXUS
коктейл зафункциониране
всички гости и изложители;
желаете да заявите
сряда
9.00-12.45
- Мебели, оборудване и обзавеждане
2.Кулинарно шоу;
получите по-подробна информация, мо6.
Присад
четвъртък
9.00-12.45
предстоящия
сезон.3.Автомобилно
Всичкошоу;
това е гаранция
за
делови
- Интериорен
и екстериорен дизайн,
жете да се свържете на посочените повертикална планировка, градинско обза4.Награждаване на най-добре офор- долу телефони.
7. Зидарово
понеделник
9.00-12.45
веждане,
плувни басейни
и др.
успех
за
участниците
в
проявата,
качество
на
мен щанд
Координати:
8. Габър
вторник
9.00-12.45
- Строителни материали, подови настил5.Награждаване - Изложител на годи„Нанивантрейдинг” ЕООД, Бургас, ул.
ки, мокети,
тапети, бои, дограми и др.
ната контакти с точни партньори,
„Стефан Стамболов” - 126
установените
бизнес
9. Вършило
четвъртък
9.00-12.45
- Тъкани и платове за обзавеждане
- Обзавеждане на бани, аксесоари и тоалетни принадлежности
- Кухненско и ресторантско обзавеждане и оборудване
- Консумативи за хотели, ресторанти
и барове
- Почистващи и хигиенни средства, пре-

Наемане на площи и срокове
- Стойността на презентационното място и таксата за участие в събитието е 590
лв. без ДДС – включващо: наем площ, презентационна маса и два стола, място за
фикс – банер на фирмата, табела с името на участника, включване на логото на
фирмата и информация за дейността с

e-mail: nv_expo.bg@abv.bg
https://www.facebook.com - За Туризма
ОТ А ДО Я- Слънчев Бряг 2016 и АВТОМОБИЛЕН САЛОН
Лица за контакти: Стоян Георгиев –
0899901968, Мима Станчева – 0877901964,
Румен Иванов-0884520405

Община Созопол ще поеме дълг от 8 500 000 лв.
Продължение от стр.1
В противен случай ще се
наложи да се откажем от
социалните придобивки,
каза кметът и апелира към
общинските съветници да
излязат с предложения.
Няма реална опасност
това да се случи, защо-

то тригодишната финансова прогноза на общината е
балансирана и съобразена
с реалните приходи и разходи. Това стана ясно при
обсъждане на Средносрочната бюджетна прогноза
за местни дейности за периода 2017-2019 г., която
също предвижда мерки за

финансовото стабилизиране на община Созопол.
Средносрочната бюджетна
прогноза бе приета от общинските съветници.
По време на сесията бяха
приети още Общинска програма за закрила на детето
за 2016 г., Програма на Общинския съвет за сътруд-

ничество по етнически и интеграционни въпроси на Община Созопол за 2016-2017
г. и допълнение към Общинския план за развитие на
Община Созопол във връзка с възможността на религиозни институции да кандидатстват по европейски
програми.

Тракийци почетоха Деня
на Тракия - 26 март
Продължение от стр.1

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

На сцената оживяха картини от страшната и кървава
1913 година. Зрителите станаха свидетели на жестоката трагедия, която предците
ни са преживели. Вълнението от изпълнението на созополските тракийци предизвика и сълзи в очите на потомците на тракийските бежанци, потърсили подслон в
Родината. Докосвайки сърцата на присъстващите,
празничният концерт продължи с изпълнения на тракийски песни и танци. Дамският хор към Тракийско
дружество „Яни Попов” изпълни красиви народни песни и представи най- доброто
от своя репертоар. Изпълненията им бяха посрещнати с

много аплодисменти. Танцовата група към дружеството
омая зрителите с кръшните български хора и танци.
Концертът на созополските тракийци, който се състоя в навечерието на Деня
на Тракия, премина при голям успех.
На 26 март паметта на загиналите за свободата бе почетена с поднасяне на венци и цветя на паметниците
на воеводите Яни Попов, Капитан Петко войвода и Димо
Николов. Заедно тракийците
минаха по улиците на Ивайловград с развети тракийски
и български знамена. Празникът продължи с рецитал,
подготвен от община Ивайловград, където слово поднесе зам.-кметът на общината
- Красен Кръстев.

10. Крушевец
вторник
9.00-12.45
11. Индже войвода
четвъртък
9.00-12.45
Забел. В останалите дни от седмицата срещите се осъществяват след предварително уговорен час. В противен
случай срещата се осъществява по възможност.

За вас, работодатели
Продължение от стр.1
Насърчителни мерки за заетост и обучение
1. Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване
безработни лица до 29-годишна възраст/чл.41 от ЗНЗ/
2. Насърчаване на работодателите за разкриват работни
места за чиракуване за безработни лица до 29 годишна
възраст/чл.41а от ЗНЗ/
2.1.Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 годишна възраст/
чл.41а от ЗНЗ/
3.Насърчаване на работодателите да наемат на работа
продължително безработни лица/чл.55в от ЗНЗ/
4.Насърчаване на работодателите да разкриват работни
места за чиракуване/чл.55г от ЗНЗ/
4.1. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник на разкрити работни места за чиракуване/чл.55г от ЗНЗ/

Средства в лв.
2368 лв.
2286 лв.
840 лв.

4595 лв.
2321 лв.
877 лв.

Работодателите могат да подават заявки за свободни работни места и необходимите документи в ДБТ Созопол след 04.04.2016 г. в 7-дневен срок- до 11.04.2016г.
включително.
Допълнителна информация можете да получите в Дирекция „Бюро по труда” – гр.Созопол ул.”Аполония” №31тел.0550/2-21-59.

Група „Славяни” с
впечатляващо представяне
Продължение от стр.1
Наскоро българо-руска
вокална група ''Славяни''
към дружеството на СОСЗР гр. Черноморец отбеляза втората годишнина от
своето основаване. За този
кратък период групата е ре-

гистрирала десетки участия в концертни програми
и фестивали в различни градове на страната: Созопол,
Бургас, Шумен, Кърджали,
Варна, София... и разбира
се, в Черноморец Кап.2 ранг
Кирил Димитров

