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Нови седем медала
Карате клуб „Шогун” с
за каратистите от
Европейска титла и бронз
СК „Буши-до” Черноморец от европейско първенство

Три златни медала, един сребърен и три бронзови са новите спортни трофеи на СК „Бушидо” Черноморец

Уникалният успех на созополските каратисти
зареди отбора с още по-голямо желание за успех.

Четете íà ñòð. 2

Четете íà ñòð. 2

Победен марш за ФК „Созопол”
Дисциплинарната комисия
към БФС наказа феновете

Изключителен мач сътвориха футболистите на „Созопол”, а резултатът,
с който разгромиха „Лудогорец 2” дълго ще стряска противниците на отбора.

„Созопол” грабна 3
точки от домакинството си на „Лудогорец 2”.
Пред повече от 1000
зрители на „Арена Созопол“ „небесносините“ разгромиха с 4:1
дубъла на родния шампион.
Развоят на мача и резултатът през първото
полувреме по нищо не
предвещаваше убедителната победа, която
възпитаниците на Румен Димов ще постигнат. В 33-ата минута Васил Калоянов откри резултата в полза на домакините. Нападателят
се разписа след удар с
глава от близко разстояние. Пет минути преди
края на първото полувреме обаче, реферът
отсъди дузпа в полза
на гостите. Наказателният удар бе назначен
за нарушение на Георги
Хашев в наказателното
поле срещу Ковачев. От
бялата точка Григоров
бе безпогрешен и изравни резултата.
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Без ток четири дни
EVN уведомява жителите на град Созопол, че поради
планова профилактика на трафопостове, ще има смущения в електрозахранването на 13 и 14 април 2016 г.
На 13.04.2016 г. без ток от 09.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде
целият Стар град до сградата на Община Созопол.
На 14.04.2016 г. без ток от 09.00 ч. до 16.00 ч. ще бъде Нов
град, улици Черно море, Лазурен бряг, Лозенград, Христо
Ботев, Одеса, Боруна, Яни Попов, Васил Левски,
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Община Созопол кани туристическия
бранш за участие в изложението
„За туризма от А до Я“ - Слънчев бряг 2016
Община Созопол ще участва със самостоятелен щанд
на Изложение „За туризма от А до Я“ - Слънчев бряг 2016,
което ще се проведе на 26 и 27 април в х-л „Котва”. На
изложението ще бъдат представени възможностите за
туризъм и ваканция в Созопол и Черноморец.
Община Созопол кани представители на туристическия
бранш - ресторантьори, хотелиери, туроператори да се
включат в изложението, като тяхното присъствие ще допринесе за представяне на многообразието на туристическия продукт, който се предлага в община Созопол.
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16 работодатели се
срещнаха с безработни на
трудовата
борса в Созопол

На 08.04.2016 г. в ДБТ Созопол се проведе специализирана трудова борса в сферата на туризма, хотелиерството и ресторантьорството във Военноморския клуб
в гр. Созопол .
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ЗА ОЛИМПИАДАТА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И
ЛЮБОВТА КЪМ ИСТОРИЯТА
Началото беше поставено през 2008 г. Инициатори са г-жа Христина Маркова, тогава главен експерт по география и история в МОН със съдействието на Исторически факултет на СУ „Св. Климент
Охридски“ и неговия декан доц. /сега проф. Пламен Митев. След 2009 г.
работата продължи с Мария Бенова – главен експерт, дългогодишен учител по история във ФЕГ
„Алфонс дьо Ламартин“,
София.
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