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Пъстър празник
за Цветница

Созопол бе домакин на
българо-швейцарски форум
Швейцарското посолство избра Созопол да
бъде домакин на Годишната отчетна конференция
на Българо-швейцарската програма за сътрудничество, която се проведе
през миналата седмица.
В конференцията взе-

ха участие посланикът на
Швейцария в България Негово Превъзходителство
Денис Кнобел, представители на швейцарското
посолство и представители на Министерски съвет.
Тя се проведе в Общинския съвет и бе открита от

кмета на Община Созопол
Панайот Рейзи. ”Горд съм,
че такъв сериозен форум
се провежда в Созопол, а
част от темите, които ще
бъдат разгледани днес,
засягат екологията - тема,
по която Созопол може да
се похвали. Благодаря на

Посланикът на Швейцария Денис Кнобел поздрави кмета Панайот Рейзи за
последователната му политика в сферата на екологията и опазването на
околната среда

посланик Кнобел, че проблемите на крайморските
общини намират решение
чрез българо-швейцарската програма за сътрудничество. Община Созопол бе избрана за една от
петте пилотни общини, където със средства на програмата ще бъде изградено депо за опасни битови
отпадъци, с което нашата община вече със сигурност ще стане една от найчистите и екологични”, заяви кметът Рейзи и пожела успешна работа на отчетната конференция.
Негово Превъзходителство Денис Кнобел благодари за топлия прием на
територията на хилядолетен Созопол и похвали
Община Созопол за постигнатото през годините в сферата на екологията. ”Освен с новата си
пречиствателна станция,
Созопол трябва да се гордее и с регионалнто депо
за неопасни битови отпадъци.

“Happy
Easter”
за втори път
в Созопол
За втора поредна година група млади хора от гр. Созопол организират благотворителен великденски базар.
С любезното съдействие на Община Созопол ще опитат да съберат средства и консумативи, нужни за децата от ЦНСТ - село Атия, ЦСРИ – град Черноморец и
ЦОП - Созопол.
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На вниманието на
Созополски тракийци взеха
хотелиери и ресторантьори участие в протестно шествие

Във връзка с предстоящия летен сезон 2016 и с цел превенция на заразните заболявания Регионалната здравна инспекция –Бургас отправя следното предупреждение към туристическия бранш и най-вече към собственици и стопани на места за настаняване.
В местата за настаняване следва да е разработена
активна програма за контрол на Легионерската болест,
с цел да се минимизира рискът от нейното разпространение.
Потенциално рискови места, които създават условия
за размножаване и разпространение на Легионерската болест, са:
- Баните в хотелските стаи, в люспите от ръжда и котлен
камък, особено в тръбите и крайните точки - маркучи и
глави на душове, батерии и др., където поради различни
причини се наблюдава застой на вода/ вкл. в стаите, които са останали незаети за повече от две денонощия/
- Сауни и турски бани, тангенторни вани, тонизиращи капсули
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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.
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Ред на службите за
Възкресение Христово
23.04.2016 - Лазаровден
Сутринта: Църквата „Св. Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00 ч.
Вечерта: Вечерна служба от 16.30 ч.
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На гости по съседски
Сийка РУПОВА
В топлия пролетен ден
се отправихме към китното селце Равадиново, което е едва на 5 километра от
Созопол.
От спретнатите къщички
цареше ред и красота, по
дворовете бяха нацъфтели
нарциси и лалета, красиви
лехи със зеленчуци, подрязани асми.
Имахме покана от Клуба на пенсионера „Здравец” - Равадиново, като техни нови приятели, да им
гостуваме. Посрещнаха ни
много сърдечно и топло - с
прясно изпечена пита, сол
и здравец.
Ние, гостите от Клуба на
пенсионера „Чайка” –Созо-

пол, бяхме силно впечатлени от къта за народна носия, софрата с приборите,
с които са се хранили нашите баби и дядовци, чувстваше се българският дух. На
стената в клуба има ръчно
изработено, красиво пано
от плетива на една и две
куки, изработено от сръчните ръце на нашите домакини.
Посрещна ни богата трапеза, отрупана със сладкиши и няколко вида баници, домашно приготвени от
нашите домакини. Нашата
първа среща бе посветена на Първа пролет и найсветлия християнски празник Великден.
Председателят на клуб
„Чайка” Божидарка Желе-

ва поздрави всички жени,
благодари за отправената
покана и за сърдечното посрещане, подари красив букет на домакините. От името на клуба Пенка Рейзи
поднесе скромен подарък.
Поздравление към всички присъстващи поднесе
кметът на село Равадиново Иван Пазвантов, който
пожела тази традиция да
продължи във времето, за
да съхраним приятелството между двата клуба. Той
сподели, че се гордее с жените от клуба в Равадиново и увери, че те винаги могат да разчитат на неговата подкрепа.
Създаде се много приятна атмосфера с приятелски
разговори и весели теми.

Започнаха кръшни хора и
гости и домакини се включиха в тях. Певческата група от Созопол поздрави домакините с прекрасна шлагерна песен, а доброто настроение продължи до края
на срещата, когато домакини и гости се разделихме като истински приятели. Поставихме ново начало, пропито с вяра и надежда за едно по-добро бъдеще
за всички нас, които живеем в община Созопол и се
гордеем,че сме жители на
общината.
Заредихме се с положителна енергия, благодарихме на домакините и си пожелахме още много подобни срещи като съседи и приятели.

Ред на службите за
Възкресение Христово
Продължение от стр.1
24.04.2016 г.-Неделя Връбница
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.- Литургия, раздаване на
върба, литийно шествие с
пренасяне на иконата „Св.
Богородица Козница” и мощите на „Св. Йоан Кръстител” в църквата „Св. св. Кирил и Методий”
Вечерта: Последование на
жениха. Службата в „Св. Георги Победоносец” започва
в 18.30 ч.
Църквата е отворена цял
ден.
25.04.2016 г.-Велики понеделник
Вечерта: Последование на
жениха. Службата в „Св. Георги Победоносец” започва
в 18.30 ч.
26.04.2016 г. - Велики втор-

ник
Вечерта: Последование на
жениха. Службата в „Св. Георги Победоносец” започва
в 18.30 ч.
27.04.2016 г. - Велика сряда
Служба няма да има. Църквата „Св. Георги Победоносец” е затворена.
28.04.2016 г. - Велики четвъртък
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч. - Велик Маслосвет
Вечерта: Службата в „Св.
Георги Победоносец” започва в 19.00ч. - Последования
на Дванадесетте евангелия.
Църквата ще бъде отворена следобед от 16.00 ч.
29.04.2016 г. - Велики петък
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00 ч.
- Царски часове и Велика ве-

черня с изнасянето на Светата плащеница.
Вечерта: Службата в „Св.
Георги Победоносец” започва в 18.00ч. - Опело Христово
Църквата е отворена през
целия ден.
30.04.2016 г. - Велика събота
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.- Василиева литургия, раздаване на дафинови листа
Вечерта: Църквата „Св. Георги Победоносец” е отворена следобяд от 18.00 ч. Камбаната бие в 23.30 ч. Службата започва в 23.30 ч.
В 24.00 ч. ВЪЗКРЕСЕНИЕ
ХРИСТОВО! Следва Златоустова литургия
01.05.2016 г. - СВЕТЛА
НЕДЕЛЯ, Възкресение Христово
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 9.00 ч.
Службата започва в 11.30
ч.
12.00 ч. - Второ Възкресение
Църквата е отворена през
целия ден.
02.05.2016 г. – Светли понеделник

Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.
Вечерта: Вечерня служба
от 16.30 ч.
03.05.2016 г. - Светли вторник
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.
05.05.2016 г. - Светли четвъртък
Вечерта: Вечерня служба
в църквата „Св. Георги Победоносец” от 16.30 ч.
06.05.2016 г. - Светли петък, Гергьовден
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.
07.05.2016 г. - Светла събота
Вечерта: Вечерня служба
в църквата „Св. Георги Победоносец” от 16.30 ч.
08.05.2016 г.- ТОМИНА НЕДЕЛЯ
Сутринта: Църквата „Св.
Георги Победоносец” е отворена от 7.00 ч.
Службата започва в 8.00
ч.

На вниманието на хотелиери и ресторантьори
Продължaва на стр. 4
- Резервоари за студена
и топла вода, слузта и нечистотиите от вътрешната повърхност на тръбите
и резервоарите, топлата
вода с температура между 20 и 45 градуса
- Охладители на въздуха,
независимо от местоположението им – на покрив, навес, тенти, по фасадата на
сградата или на земята
- Декоративни фонтани, шадравани, водопади
и др., включително и когато са разположени във вътрешните части на хотела
- фоайе, коридори, ресторанти и пр., освежители за
растения, плодове и зеленчуци, градински пръскачки и маркучи, плувни басейни, инхалатори и друга
апаратура в рехабилитационни, козметични и спа
центрове
- „Шприц” апарати в стоматологични заведения
РЗИ-Бургас препоръчва следните превантивни
действия за намаляване
риска от Легионерска болест в местата за настаняване
- Да бъде определено
лице, обучено в спецификата на проблема, с ясно

регламентирана роля в
контрола на Легионерската болест. Същото да води
технически дневник за долуописаните дейности
- Температурата на циркулиращата топла вода да
се поддържа непрекъснато
между 50-60 градуса/ т.е.
да е достатъчно гореща, за
да не може да се задържи
ръката под струята повече
от няколко секунди/
- Температурата на студената циркулираща вода
да се поддържа постоянно
под 25 градуса
- Минимум един път седмично, когато стаите са незаети и преди настаняване
на гости, да се развъртат
кранчетата на мивките и душовете в баните и да се оставят отворени няколко минути, така че да се осигури
проточване на водата
- Да се поддържат душовите глави и батерии чисти
и без наслагвания на слуз,
котлен камък и ръжда
- Веднъж годишно в целогодишните и два пъти годишно /един път в началото на сезона и един път в
края на сезона/ в сезонните хотели, да се извършва
сезонна профилактика на
водоснабдителната система, която включва почист-

ване и дезинфекциране с
хлорен препарат на водните резервоари и бойлерите, дезинфекция на резервоарите и системата за топла вода с висока концентрация на хлорен препарат
/50 мг на литър/ за 2 до 4
часа и регулярно почистване и дезинфекция на всички водни филтри
- Веднъж годишно в целогодишните и два пъти годишно /един път в началото
на сезона и един път в края
на сезона/ в сезонните хотели да се извършва обща
профилактика на климатичната инсталация

- Да се провежда ежемесечна инспекция на водните съоръжения за нередности в изправността им
- Басейните периодично
да се почистват, вкл. и филтрите, водата в тях да се
подменя частично и изцяло, в съответствие със сега
съществуващите в страната норми и инструкции
- Да се правят измервания на активен хлор във водата на басейните веднъж
дневно и при нужда да се
добавят хлорни препарати, така че нивото на активния хлор да е 0,5-1,0 мг
на литър

1. Какво представлява Легионерската болест?
Легионерската болест представлява сериозна, потенциално фатална, инфекция на белите дробове,
предизвиквана от бактерии от род Legionella. Легионерската болест понякога бива наричана и легионелоза.
Заболяването има интересна история - идентифицирано е сравнително скоро, през 1976 г., на среща
на Американския легион - от там идва и името на
болестта и бактерията.
2. Как става заразяването с Legionella?
Бактериите са повсеместно разпространени в естествени и изкуствени водоеми – езера, блата, реки
и т.н. Инхалирането на микроскопични капчици вода,
съдържащи бактериите, е основен източник на зараза. Значителен източник са и водоснабдителните
системи, които използват естествени водоеми като
източник на вода, особено ако последната не е била
щателно обработена. Възможни причинители са и
климатичните и въздухопроводни системи.
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Пъстър празник за Цветница
На 24 април, неделя, от 10.30 ч. на амфитеатър „Аполония” в Созопол ще бъде официално открито шестото
издание на общинския празник ”Лазарица”, който ще
събере на едно място красивите лазарки от населените
места в община Созопол.
Празникът, който е част от Великденската културна
програма на общината, ще събере малки и големи лазарки от Созопол и Черноморец и от селата Равадиново, Атия, Росен, Крушевец и Габър. Лазарските групи са организирани от местните читалища и подготвили
автентични обичаи и красиви лазарски песни и наричания. Созопол ще бъде представен от Тракийско дружество „Яни Попов” и клуб „Българка” към СЗОСРЗ. Празникът е съпътстван и от конкурсна част, която ще определи най-малката лазарка, най-красивата носия и найавтентичния обред.
Ден преди това над 100 лазарки ще посетят домовете
на жителите на всички населени места в общината и ще
наричат за здраве и плодородие. Традицията ще оживее
чрез песните и танците на лазарките и ще зареди всички с доброта и пролетно настроение.
Няколко групи лазарки ще посетят и Община Созопол,
за да поздравят служителите й.

Благотворителен
Великденски базар събира
кулинари и ценители
На 24 април, неделя, от 12.30 часа ще бъде открит традиционният Великденски благотворителен базар, който
Община Созопол организира за девета година. Базарът
ще се проведе в ресторант „Селена”.
Средствата, набрани по време на Великденския базар,
ще бъдат предоставени за нуждите на децата от ЦОП-Созопол, ЦНСТ - с.Атия и ЦСРИ - гр. Черноморец.
Благотворителното събитие ще даде възможност на
жителите и гостите на Созопол да направят откупки на
изтънчени ястия, вкусно приготвени сладкиши и апетитни баници, кексове и торти, които ще бъдат приготвени
от изкусните ръце на местните кулинари.
Община Созопол кани всички ресторанти, дружества
и граждани да вземат участие в благотворителния базар,
като се включат със своите кулинарни изкушения.

Община Созопол кани
туристическия бранш за участие
в изложението „За туризма от А
до Я“ - Слънчев бряг 2016
Община Созопол кани
представители на туристическия бранш- ресторантьори, хотелиери, туроператори да се включат в изложението, като тяхното присъствие ще допринесе за представя на многообразието на туристическия продукт, който
се предлага в община Созопол. 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
– МОТО-PFOHE, 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, подови 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 тим билдинг и ивенти
- Вътрешна и външна украса, фойерверки, сувенири
и други
- Сауни, солариуми, фитнес и СПА оборудване
- Климатична и отоплителна техника
- Осветителна техника

Продължение от стр.1
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Констатираното наличие
на азиатски тигров комар
(Aedes albopictus) по Южното Черноморие, крие се-

риозен риск от разпространение на заболяванията пренасяни от него. Едно
от тези заболявания е бо-

ПРОТОКОЛ
№ 1 / 31.03.2016г.
Днес, 31.03.2016г. на основание Заповед
№ 8-Z-431/24.03.2016г. на Кмета на Община Созопол, във връзка с писмо на Директора на Регионалната здравна инспекция-Бургас, относно свикване на епизоотична комисия за предприемане на незабавни противоепидемични мерки, във връзка с профилактика и контрол на векторно-предавани трансмисивни инфекции при хората в РБългария
2014-2018г.
Заседанието се проведе при следния дневен ред:
1. Разглеждане на Писмо на МЗ от
03.02.2016г. във връзка с предприемане на
превантивни мерки за недопускане разпространението на вируса Зика в страната.
2. Планиране, организаране, провеждане
на своевременни профелактични и противоепидемични мерки срещу популации от вредители-вектори, с цел поддържане на ниската им численост.
Г-жа Змаро Цокова представител на РЗИБургас:
От месец май 2015г. в редица държави от
Южна Америка се разви епидемия от вирусна треска с причинител вирусът Зика. Касае
се за РНК вирус от групата на арбовирусите,
изолиран за първи път през петдесетте години на ХХвек, който рядко причинява заболяване при хората и около 80% от случаите
протича безсимптомно.
Инфекцията се предава по трансмисивен
път – чрез ухапване от комари от група Аедес, които пренасят вируса от болния човек
на здравия.
През 2014г. за първи път развитието на
малформации при плода / най-често микроцефалия / е свързано с прекарано заболяване през бременността, като причиненоследствена връзка все още не е окончателно потвърдена.
В настоящият момент повсеместно раз-

лестта Зика, която се пренася само от тигровите комари. А първичното огнище
на тигровия комар в България е точно в гр. Созопол –
местността Буджака.
Регионалната здравна инспекция в Бургас е издала
предписания на общинските кметове в област Бургас
да започнат своевременно
обработката срещу комари. Препоръчителното начало за пръскане срещу хапещите насекоми е месец
април, когато могат да бъдат унищожени ларвите на
насекомите.
Фирма БИОВЕТ 72 ООД,
която извършва инсектицидните обработки против комари на територията на Община Созопол,
на 12.04.2016 год. извърши

пространение на малформации и неврологични увреждания при плода се регистрират в 20
страни от Латинска Америка, а в още 10 страни се регистрират спорадични случаи.
Световната здравна организация / СЗО / и
Центърът за контрол на заболяванията в Атланта работят за въвеждането на ефективни
мерки за контрол на инфекцията. Затрудняващ фактор е значителната гъстота на населението, наличието на големи територии с изобилие от биотопи на комари, високата раждаемост и трудният терен, усложняващ възможностите за обработка срещу насекоми.
На 01.02.2016г. СЗО повиши степента на опасност на заболяването като такава от изключително значение за общественото здраве.
За Европейския континент в момента рискът от пренасяне на заболяването и автохтонното му разпространение след комарите е
много нисък поради зимния сезон.
Същевременно връзките на отделни страни
от ЕС със засегнати страни от Латинска Америка са интензивни и вече бяха регистрирани
внесени случаи при хора във Великобритания,
Франция, Холандия, Германия и др.
В България рискът е ограничен поради ограничените връзки със засегнатите държави в
Латинска Америка, но наличието на биотопи
на комари от вида Аедес Албопиктус, вкл. В
райони с естествени разливи и заблатявания в различни части на страната не може
да го изключи.
Най-важното на този етап е недопускането
на местно предаване на заболяването чрез
комари, носещи вируса. Това предполага своевременно и качествено извършване на необходимите дезинсекционни мерки. За целта Министерството на здравеопазването изпрати писмо до Националното сдружение на
общините в Р. България с указание за навременно провеждане на обществени поръчки за
организиране на дезинсекция на тяхната територия, като се ползва експертната помощ
на биолозите от РЗИ и НЦЗПБ.
Друга важна мярка е повишаване информираността на населението за начините за
предпазване от заболяването.

първата ларвицидна обработка на рисковите биотопи. Всяка следваща ще се
извършва на всеки 14 дена
до средата месец юли-07
.2016г., а след средата на
юли ларвицидните обработки ще се извършват на
21 дена до средата на септември. „Апелираме жителите на гр. Созопол, гр. Черноморец, с. Равадиново и с.
Атия /местата, които са в
непосредствена близост до
морето/ да сигнализират за
биотопи със застойна вода,
които са основните места
за инкубация на ларвите на
комарите“ - каза д-р Чанева, управител на БИОВЕТ
72. Информацията може да
се подава лично на д-р Чанева или в отдел „Екология“
на Община Созопол.

Във връзка с гореизложеното, предприемане на незабавни мерки за:
1. Ограничаване разпространението, чрез
информационните канали на инспекциите на
регулярна своевременна, точна и балансирана информация до населението с цел избягване създаването на паника и страхове;
2. Готовност на лечебната мрежа за извънболнична и болнична помощ на територията на обслужваната община за посрещане на съмнителни случаи при лица с клинични симптоми и епидемиологична анамнеза за
престой в засегнати страни до три седмици
след завръщането се извършва консултация
с инфекционист при необходимост и симптоматично лечение.
РЕШЕНИЯ:
1. Праниране, организиране и провеждане
на своевременни ефективни дезинсекционни
дейности за недопускане на местно предаване на Зика вирусна инфекция на територията
на Община Созопол.
2. Организиране разпространяването, чрез
информационните канали на общината точна
и балансирана информация за населението
за начините на предаване и оценка за риска
от Зика вирусна инфеция.
3. Служителите еколози да изпращат информация до РЗИ-Бургас относно:
3.1. План програма за ДДД дейности за
2016г.
3.2. Биотопните зони на ларви на комари.
3.3. План – график на ДДД обработките за съдействие и контрол и копия от протоколите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОЕК
ИНЖ. ПЕТЯ ЧАПЕВОВА
Зам.-Кмет на Община Созопол
Д-р ПЕТЪР ПАЧЕВ
Официален Ветеринарен Лекар за Община Созопол
Протоколчик на ОЕК
инж. Даниела Стоянова
мл. експерт „Земеделие” – Община Созопол

Обработка на площите в община
Созопол срещу комари и кърлежи
График на дезинсекционните, дезинфекционните и дератизационните мероприятия на територията на Община Созопол
Първото поколение ларви на комари се излюпват от средата
на април до средата на май месец, в зависимост от температурната изотерма. Затова и най-подходящо време за начало на
обработките против комари е краят на месец април – началото
на май месец. С вземане на проби от водните биотопи се доказва наличието на ларви и стартирането на следващи във времето и съобразени с биологичния цикъл на развитие на комарите, обработката има смисъл. Преди доказване наличие на ларви, няма смисъл започването на обработките. Особеност при
комарите е , че те снасят яйцата си в самото начало на водоемите, там където водата е застойна и на тънък слой , т.е в разливните зони. Чрез вземане на проби от тези места може да се
докаже наличието на ларви. Ларвицидната обработка ще се извършва с препарата Димилин 2ГР и Димилин 2ТБ.
1.
Първата ларвицидна обработка е извършена на
10.04.2016г., като всяка следваща ще се извършва на всеки 14
дена до средата месец юли-07.2016г. След средата на юли ларвицидните обработки ще се извършват на 21 дена до средата
на септември.
Паралелно с ларвицидната обработка ще се изрършва и
имагицидната – възрастните форми на комара. Обработките на комари (имаго) ще се извършат с пикапи оборудвани с
УЛВ генератори за студен аерозол. При извършване на имагицидната обработка срещу комари ще се използва препаратът
Цитрол10/4 УЛВ.
При извършване на имагицидната обработка срещу комари ще се спазват изискванията на Закона за безопасни и
здравословни условия на труд, Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и подзаконовите нормативни актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
Имагицидната обработка срещу комари ще се извършва с
биоциди:

- разрешени за пускане на пазара от министъра на здравеопазването или упълномощено от него длъжностно лице по реда
на глава ІV от Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и смеси,
- ефективни по отношение на възрастни индивиди на комари и с добро проникващо действие в труднодостъпни местообитания на комарите,
- с бърз начален ефект, с ниска токсичност и кратък карантинен период,
- безвредни за хора и животни и да не уврежда околната
среда.
Обработките ще се извършват при наличието на благоприятни
метеорологични условия, в часови диапазони съобразени с изискванията на Наредба №15 от 08.04.2004г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне, както и без
да се нарушава нормалният ритъм на живот на гражданите.
1.
Първа обработка – до 30.05.2016
2.
Втора обработка – до 30.06.2016
3.
Трета обработка – до 30.07.2016
4.
Четвърта обработка – до 30.08.2016
Следващ етап е дезинсекцията срещу кърлежи на площи,
общинска собственост на територията на община Созопол.
За да бъде ефектът от обработките максимален, е необходимо във възможно най-кратки срокове последователно-линейно плавно да бъдат обхванати всички населени места на територията на Община Созопол. По този начин реалната възможност за прекъсване на биологичния цикъл на развитие на кърлежите ще е най-голяма.
1.
Първа обработка – до 30.04.2016
2.
Втора обработка – до 30.05.2016
3.
Трета обработка – до 30.06.2016
4.
Четвърта обработка – до 30.07.2016
Каналната дератизация се извършва двукратно:
1.
Първа обработка – до 30.04.2016
2.
Втора обработка – до 30.10.2016
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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 № 41 по т.2.10
от 30.11.2015 г., съгл. решение по т.10 от Протокол №1/04.01.2016г. 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 №63015.506.278 по КК за землище гр.Черноморец, находящ
се в м-ст „Старо селище“ с.Атия, Община Созопол, целият с площ от
366 кв.м. /триста шестдесет и шест/ квадратни метра.
Началнатръжнаценадасеползваодобрената пазарнаоценкаизготвена
отлицензираноценител в размер на 5 500,00лв./пет хиляди и петстотинлева/.
Стъпказанаддаване –275,00лв./двеста седемдесет и пет лева/ - 5%
от началната тръжна цена.
Размернадепозита заучастие в процедурата – 550,00лв./петстотин и
петдесетлева/. Депозита се внася по банкова сметка на Община Созопол при „Инвестбанк“АД - IBAN BG66IORT73783311156300.
Ценанатръжнатадокументация – 20,00лв./двадесетлева/, 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 04.05.2016г.
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 04.05.2016год. 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 05.05.2016г. 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.
Панайот Рейзи
КМЕТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ
цк

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
ден
час
Черноморец
понеделник
14.00-16.00
Равадиново
сряда
9.00-12.45
Атия
четвъртък
9.00-12.45
Росен
понеделник
9.00-12.45
Равна гора
сряда
9.00-12.45
Присад
четвъртък
9.00-12.45
Зидарово
понеделник
9.00-12.45
Габър
вторник
9.00-12.45
Вършило
четвъртък
9.00-12.45
Крушевец
вторник
9.00-12.45
Индже войвода
четвъртък
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.

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
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Замъкът в Равадиново е
туристическа атракция №1 в света

ас

Cyan Magenta Yellow Black

g

Замъкът в Равадиново
"Влюбен във вятъра" взе
златен и сребърен медал в
категорията "Туристическа
атракция" и бе обявен за
архитектурно чудо на престижния международен конкурс "A' Design Award 2016”.
Родният призьор, творение
на собственика си, бизнесменът Георги Тумпалов, изпревари с дизайна си дори
резиденцията на краля на
Саудистка Арабия – Абдула, като предложението на
петролната страна е класирано с 3 места под Замъка
в Равадиново.
Родната атракция изпреварва и проекти от традиционните победители в световните дизайнерски конкурси - американци, япо-

нци и индийци. Конкурсът
е сред най-силните в света
за архитектура и дизайн. В
тазгодишното издание са
се борили 18 000 проекта в
20 категории.
Журито, което ги избира, е от 46 признати личности, като те имат право да дадат няколко награди на един проект. Изложби със спечелилите златните медали ще се покажат
в Италия, Ватикана, Испания, Холандия и Китай. Награждаването на призьорите ще се извърши на галавечеря през юни в италианския град Комо до едноименното езеро. На церемонията по награждаването
ще присъства и кметът на
Община Созопол Панайот

Рейзи, който е поканен от
организаторите да получи
престижната награда като
признание за успехите на
Созопол в областта на туризма и популяризирането
на родния туризъм по света. ”Всяка награда, свързана с туризма, е шанс да бъдат привлечени все повече
и повече туристи. През годините Созопол е бил отличаван в редица световни
класации и конкурси, което
е допринесло за популяризирането на града като желана и предпочитана дестинация. Уверен съм, че престижната награда на Замъка
в Равадиново ще допринесе допълнително за престижа и популярността на Созопол”, каза кметът Пана-

йот Рейзи по повод обявяването на замъка „Влюбен
във вятъра” за световна туристическа атракция № 1
за 2016 година.
Освен награда победата дава право на членство
в редица престижни международни организации и
бизнес структури. Сред
предишни носители на отличието са проекти на Ричард Брансън, собственик
на компанията "Върджин
атлантик", на веригите "Шератон" и "Дисниленд".
От Замъка приемат наградата преди всичко като
признание за България и
добър знак за българския
туризъм в началото на сезона. В световната класация на иновативните дизайни в туризма тази награда спомогна за класирането на страната ни от 85 на
35 място.
„Докато повечето чакат
някакъв катаклизъм в световните туристически дестинации, за да дойдат туристи в страната ни, ние
от Замъка разчитаме единствено да правим добри
неща, да привличаме интереса на туристите с оригинални и уникални атракции
и иновативни идеи, с които
привличаме наши и чужди туристи”, сподели Янко
Кръстев.Той обеща,че по
време на Великденските
празници Замъкът ще изненада приятно своите посетители.
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×ô

ЗАКРИТ
ПЛУВЕН БАСЕЙН-СОЗОПОЛ
АДРЕС: УЛ. „ИВАН ВАЗОВ”,
ДО СГРАДАТА НА
СОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Разполага с медицински кабинет, съблекални,
душове, спасителен пост.
- размери- 25м x 12м
- 4 коридора
Подходящ за индивидуално, групово плуване и
тренировки на професионални плувци
Работно време: всеки ден от 8.00 ч. до 20.00 ч.
Почивни дни - неделя и понеделник.
Тел. за информация: 0550 2 20 43
ОБЯВА
Община Созопол търси да назначи служител на длъжността „готвач” в Кухня на Домашен социален патронаж
в с. Зидарово.
За повече информация: тел. 0550 2 57 11
Ст. №34 в общината
ОБЯВА
Община Созопол търси да назначи служител на длъжността „спасител” за Закрит басейн- Созопол .
За повече информация: тел. 0550 2 57 11
Ст. №34 в общината

Созополски тракийци взеха
“Happy Easter” за
участие в протестно шествие втори път в Созопол

Представители на тракийско дружество „Яни Попов”
взеха участие заедно с още
хиляди тракийци от цялата
страна в протестно шествие в защита на моралните и имуществени права на
наследниците на бежанците
от Тракия и Мала Азия и за
обединението на гражданското общество и държавните институции в името на
националното единение, националната идентичност и
националните ценности.
Над 50 созополски тракийци в народни носии и
с развети знамена бяха

част от шествието, което се проведе в неделя в
София. Шествието премина през Орлов мост, като
за кратко беше блокирано
движението по „Цариградско шосе” и бул. „Евлоги и
Христо Георгиеви”. Цялото пространство от Орлов
мост до Софийския университет бе запълнено от шестващите тракийци от Стара Загора, Сливен, София,
Айтос, Хасково, Карнобат,
Бургас, Поморие, Плевен,
Русе, Лозенград и др. Протестното шествие бе организирано от Съюза на тра-

кийските дружества в България, което вече 120 години защитава защитава интересите на 1,5 млн. потомци на българи от Тракия
и Мала Азия.
Върховен комитет на Съюза на тракийските дружества поиска от държавата
да постави въпроса за имотите на тракийските българи като едно от условията за членство на Турция в
ЕС, а Народното събрание
да признае с декларация
геноцида над тракийските
българи.
„Смятаме, че всякакви преговори за членство
трябва да бъдат съпроводени с преговори за нерешените проблеми между нашите две държави”, се посочва
в декларацията, прочетена
пред турското посолство.
Пред Паметника на Незнайния воин Върховният
комитет на Съюза на тракийските дружества излезе с още една декларация,
в която се посочва, че българската държава не е отбелязала геноцида на над
60 хиляди български жени
и деца и 100-годишнината
от тяхното избиване през
1913 година от редовна турска армия.

Созопол бе домакин на
българо-швейцарски форум
Наши представители вече
го посетиха и останаха впечатлени от видяното. Там
ще бъде реализиран и новият екологичен проект, който ще бъде финансиран от
програмата, заяви посланик Кнобел.
По време на отчетната

конференция бяха представени проекти, финансирани
по Българо-швейцарската
програма не само в сферата на екологията, но и в сферата на образованието и социалната политика.
Участниците в конференцията имаха възможност да

разгледат Созопол и да посетят някои от културно историческите обекти като
църквата „Св. Георги Победоносец”, Археологическия
музей, Археологическия
комплекс „Св. Николай Чудотворец и Южна крепостна стена и кула.

Продължение от стр.1
С първото си издание
“Happy Easter” успя да
срещне на едно място
творби, сътворени с ръце
и сърце от български автори с жителите и гостите на гр. Созопол, имащи
удоволствието да го посетят по време на Великденските празници. Получи се
пресечна точка между творци и публика, място, създаващо спомени и приятно усещане за сетивата,
но най-важното – обединение около каузата да подарим един по-добър Великден за децата в неравностойно положение. Набрахме средства, храна,
консумативи и книги, които лично дарихме на центровете.
Имаме удоволствието да
Ви поканим на 2-ро издание „Happy Easter”, което
ще се състои на 29-30 април от 10 до 18ч ,на площад
”Хан Крум” (до Крепостна-

та стена).
Заповядайте да се насладите на ръчно правени български творби и кулинарни щандове на местни производители. На място ще може да опитате малиново вино – „Трастена“,
пресни пчелни продукти от
семейна ферма „Тодорови“, българска крафт бира
– „Айляк“, печивата на

„Мис Анет“ – Анета Лазова. Красиво подбрани цветя и букети от “Limorada
flowers“, съчетани с ръчно шити албуми и картички от „Шареното“, ще направят празника Ви много
цветен и усмихнат.
В рамките на базара ще
има организирани детски
работилници, където малки и големи ще могат да
творят великденски спомен от хартия и керамика. (29.04 – от 12:00 до
14:00ч; 30.04 – от 15:00 до
17:00ч ) Предварително
може да заявите участие
на тел : 0887514744 и на
happyeaster@sozopol.org
На място, всеки желаещ
да се включи в инициативата може да дари нужните: храна, книги, детски играчки, канцеларски консумативи и почистващи препарати.
Обещаваме Ви един шарен и пролетен празник на
таланта и добрия вкус!
С подкрепата на Община Созопол и www.sozopol.
org

