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16 работодатели се срещнаха с
безработни на трудовата борса в Созопол
Продължение от стр.1
Предварително бе проведена информационна
кампания за деня, мястото на провеждане и вида
на борсата.
Трудовата борса беше
открита от г-жа Григорова, директор на ДБТ-Созопол. Тя подчерта, че според Агенцията по заетостта, провеждането на трудови борси е ефективна мярка на пазара на труда, целяща активизиране на работодателите за обявяване
на повече свободни работ-

На 16 и 17 април, във в.с.
“Санта Марина“- Созопол,
ще се проведе първият турнир от сериите GREEN SET
SANTA MARINA SERIES,
който тази година влиза в
календара на Национална
тенис лига. Турнирът е и
един от трите в категорията NTL300. В надпреварата са включени два формата – индивидуално мъже и
смесени двойки. Любезен
домакин на проявата е в.с.
“Санта Марина“.
SANTA MARINA TROPHY
е името на сингъла за
мъже. Той включва пет
възрастови групи:
Premium 18+,
мъже 18-35,
мъже 35+,

ни места и устройване на
работа на търсещите работа лица. Беше подчертано,
че ДБТ Созопол работи и
в посока квалификация на
безработните лица, с което
да подпомогне работодателите в избора на квалифицирани кадри.
На специализираната
трудова борса участваха 16
работодатели, между които
и ключови за региона като
„Дюни” АД, „Санта Марина”
АД. Общият брой на обявените на борсата работни
места за първичен пазар
на труда е 303. Обявените

мъже 45+ и
мъже 55+.
и ще донесе на своите
първи шампиони небивал
по рода си - само за един
турнир, атрактивен награден фонд. Наградата за петимата победители индивидуално ще е посещение на
TEB BNP PARIBAS Istanbul
OPEN (25.04 -01.05), част
от календара на ATP в Истанбул. Тя включва транспорт, 3 нощувки и билети за
два дни от надпреварата.
Наградата е осигурена от
FPI Hotels & Resorts – основен партньор на лигата.
В другия формат – смесени двойки, участниците ще спорят за награда
„Уикенд за двама“ в Родопите. Турнирът в Созопол
е валиден за голямата го-

работни места са предимно за камериери, сервитьори, бармани, администратор хотел, чистачи, готвачи,
помощник-готвачи, пиколо,
миячи, портиери.
Работодатели, обявили
най-много работни места:
- „Дюни” АД;
-„Санта Марина” АД
- „Боил БТ” ЕООД;
- ИА „Военно почивно
дело”
- Почивна станция на
МВР
НМ ”Хотел Мениджмънт”.
Борсата беше посете-

на от 125 търсещи работа
лица.Сред тях бяха и курсисти от провеждащите се
в момента курс готвачи по
проект на Българска стопанска камара “Качествена работна сила - стабилен
пазар на труда”; камериерки по проект „Квалификация, личностна интеграция
и професионално съдействие” на Българска търговска промишлена палата и охранители по проект
„Хоризонти” на КТ „Подкрепа”, които приключват съответно в края на м. април и
началото на м. май и бяха

Стартира
GREEN SET
SANTA
MARINA
SERIES
дишна награда за смесени двойки „FPI Prize”, която също е осигурена от от
FPI Hotels & Resorts.
По време на турнира
всички участници ще имат
възможността да тестват
безплатно уникалната система на SOUCORT. Те ще
могат да направят видеоклип на играта си, който
след приключване на мача
ще получат на смартфона
си, готов за да го споделят
в социалните мрежи.

От в.с. “Санта Марина”
са предвидили специална
оферта за настаняване на
участниците в турнира - 50
лв./човек за нощувка със
закуска и вечеря (без напитки) при двойно настаняване в студио, за минимум 2 нощувки.
За резервации: Т: 0886
850 959 Е: reservations@
santamarina.bg
Ваканционно селище
„Санта Марина” гр. Созопол

Любовта в българската литература
Библиотеката при Народно читалище „Отец Паисий-1896” гр.
Созопол работи активно с учениците от СОУ „Св. св. Кирил и
Методий”. Организират се редовно литературни вечери, читателски конференции, тематични вечери, представяния на нови книги и др.Последната среща, която бе организирана с учениците от горен курс на созополското училище, бе на тема „Любовта
в българската литература”. Библиотекарката Елисавета Дренкарова изнесе презентация, която
включваше част от авторите, които се изучават в училище и които
са отразили темата за любовта в
своето творчество. Особено внимание се отдели на Христо Ботев
и стихотворенията „До моето първо либе”, „Майце си”, баладичната ода „Хаджи Димитър”; Иван Ва-

зов и „Отечество любезно, как хубаво си ти”, романа „Под игото”;
Пенчо Славейков и поемата „Ралица”; П. К. Яворов с „Две хубави очи”; Елин Пелин и „Ветрената мелница”, „Любов”, „Иглика”,
повестта „Гераците”; Елисавета
Багряна и стихосбирката й „Вечната и святата”; Йордан Йовков
и разказите „Шибил”, „Индже”,
„Албена”; Димитър Талев и „Железният светилник” и др. Учениците си тръгнаха със заключението, че всички тези произведения са много значими за нашата
българска литература. Тя е много богата, както по обем, така и с
темите, които разглежда. Тя е нашето национално богатство, с което ние трябва да се гордеем, да
го съхраним и да предаваме любовта си към него на всеки, който носи името българин.

Поетична сряда
МОРЕТО НИКОГА НЕ СПИ
Морето никога не спи,
Наум то корабите свои преброява,
А палавите му вълни
Върху плажовете картини рисуват

къща до къща ,стена до стена
стряха над стряха и смокиня,
тихи стъпки на красива жена,
потъват тихо във мъглата синя

Миди, раци, раковини
невидима ръка е подредила
след миг и следваща вълна
чисто нова се е появила

Защо родих се в този град
И как да бъда благодарен,
Че аз съм се явил на този свят
И няма как да съм покварен.
Паскал Кюмурджиев , 11.04.2016г.

едни от най-търсените от
работодателите. В деня на
борсата има издадено 1 насочващо писмо към „Дюни”
АД и лицето ще бъде устро-
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ено на работа от 11.04. Служителите от ДБТ ще продължат да насочват търсещи работа лица към обявените работни места .

ПРИЕМНИ ДНИ НА КМЕТОВЕТЕ И КМЕТСКИТЕ НАМЕСТНИЦИ
ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА СОЗОПОЛ
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Населени места
Черноморец
Равадиново
Атия
Росен
Равна гора
Присад
Зидарово
Габър
Вършило
Крушевец
Индже войвода

ден
понеделник
сряда
четвъртък
понеделник
сряда
четвъртък
понеделник
вторник
четвъртък
вторник
четвъртък

час
14.00-16.00
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45
9.00-12.45

Забл. В останалите дни от седмицата срещите се осъществяват след предварително уговорен час. В противен случай срещата се осъществява по възможност.

ВАЖНО

Традиционният събор на село Равна гора ще се
проведе на 1 май и на 2 май тази година. На 1 май
кметството организира спортни мероприятия преди обяд, а вечерта ще се състои празничинияj концерт. На 2 май преди обяд ще се проведат традиционните народни борби.
Промяната се налага заради Великден, който тази
година съвпада с традиционните дати за провеждане на събора.

Без ток четири дни
Продължение от стр.1
Лозенград, 1-ви май,
Кап. Петко войвода, Ропотамо, Тракия, 9-и май,
Републиканска, Площад
Черно море, Морска, Каваците, Иван Вазов, Константин Фотинов, Оборище, Димитър Ташев, Бузлуджа, Родопи, Стара планина, Средна гора, Рила,
Пирин, Странджа, Витоша,
Мусала, Вихрен.

На 15.04.2016 г. без ток от
09.00 ч. до 16.00 ч. ще бъдат:
местност Буджака, ул. Виа
Понтика от хотел „Мартинез” до ресторант „Фламинго”, местност Света Марина,
къмпинг „Златна рибка”.
На 18.04. 2016 г. от 09.00 ч.
до 16.00 ч. без ток ще бъдат
местност Буджака- от ресторант „Фламинго” до къмпинг „Каваци”.
От EVN се извиняват за
причиненото неудобство

Община Созопол кани туристическия
бранш за участие в изложението „За
туризма от А до Я“ - Слънчев бряг 2016
Продължение от стр.1
Представителите на туристическия бранш ще имат възможност за директно договаряне на
място. На изложението ще се
осъществи директен и възможно най-ефективен бизнес контакт на мениджъри на хотели,
ресторанти, развлекателни заведения, дистрибутори и търговци на едро с производители
и вносители на стоки от цялата
страна, както и фирми, предлагащи услуги за туризма, свободното време и почивките.
Фирмите-участници в изложението-договаряне „За туризма от А до Я“ - Слънчев бряг
2016 са:
Производители, вносители и
дистрибутори от следните браншове:
- Аудио - визуална техника,
мултимедии и телекомуникации
- Автомобилни гиганти, заявили участие до момента – МОТОPFOHE, Peugeot, Suzuki, Great
Wall, TOYOTA, LEXUS и др
- Мебели, оборудване и обзавеждане
- Интериорен и екстериорен
дизайн, вертикална планировка,
градинско обзавеждане, плувни
басейни и др.
- Строителни материали, по-

дови настилки, мокети, тапети,
бои, дограми и др.
- 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, препарати и техника
- Храни и напитки – включително демонстрации на новости
в кулинарното изкуство, гурме
кухнята, приготвянето на коктейли и напитки, последни тенденции във винопроизводството и
консумацията на напитки
- Системи за сигурност и охрана
- Софтуерно и хардуерно
обезпечаване
- Системи за резервации
- Туристически агенции, аниматори, продуцентски компании
и организатори на тийм билдинг
и ивенти
- Вътрешна и външна украса,
фойерверки, сувенири и други
- Сауни, солариуми, фитнес и
СПА оборудване
- Климатична и отоплителна техника
- Осветителна техника

