
Средновековният мъж, 
наричан созополският 
вампир, се завърна в Со-
зопол и  вече е част от ар-
хеологическата експози-
ция на курортния град.

Нароченият за вампир 
човешки скелет от ХІV в. 
със забит кол в сърцето е 
изложен в стъклена вит-
рина, която дава възмож-
ност на посетители да го 
разгледат.

Последните месеци на-
ходката се намираше в 
Националния историче-
ски музей в София, къде-
то беше извършена рес-
таврация на костите и 
черепа на човека, живял 
преди около700 години.
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Френският - езикът на 
елита и дисидентите

Безплатни застраховки 
за новородените  

в оБщина созопол

созополското читалище 
с престижна награда

600 души от 52 страни от 
целия свят идват в созопол

Семинар на тема „Бълга-
рия-20 години член на Меж-
дународното франкофонско 
движение” събра в сградата 
на общинския съвет в Созо-
пол български и чужди фран-
кофони.  Събитието се про-
вежда в рамките на трето-
то издание на Международ-
ния франкофонски фести-
вал „Солей” и бе открито 
от директора на фестива-
ла Александрина Исайлова 
и кмета на Созопол Пана-
йот Рейзи.

В семинара взеха учас-
тие експрезидентът д-р Же-
льо Желев,проф. Осман Се-
немоолу,

НЧ „ Отец Паисий-1896” 
бе отличено  и получи ви-
соко признание за добри 
практики в своята дейност, 
което бе придружено от па-
ричен чек.

Дейността на читалища-
та и дружествата в Созо-
пол и населените места в 
общината бяха представе-
ни от зам.-кмета на общи-
на Созопол Катя Стоянова 
на Регионална конферен-
ция „Мобилизиране на за-
интересованите страни за 
напредък в сектора учене 
на възрастни „ в Югоизто-
чен район, който включва 
Бургас,Сливен,Стара Заго-
ра и Ямбол.

Созопол тръгва по пътя на 
модерния конгресен тури-
зъм със силен старт. Най- го-
лямото събитие от този род 
за 2013 година се провежда 
в Созопол. Близо 600 души- 
делегати на конгреса и пред-
ставители на фирми от мин-
ната индустрия от цял свят 
идват като участници в юби-
лейния Балкански конгрес, 
организиран от община Со-
зопол и Минно-геоложкия 
университет „Св. Иван Рил-
ски”- София.

Созопол е не само прео-
бразен, Созопол е конгрес 
и всеки, който дойде през 
дните от 12 юни до 16 юни ще 
усети атмосферата и космо-
политния дух, който завла-
дя древния град. Дори вам-
пирът отстъпи място пред 
грандиозното събитие, кое-
то поставя Созопол на све-
товната карта на конгресни-
те градове.

Подготовката започна 
още преди две години, ко-
гато изненадващо Созопол 
пребори конкуренцията за 
домакинство на междуна-
родния форум на градове 
като Белград и Истанбул.

Мощна и постоянна ре-
клама на града привлече ин-
тереса на стотици учени от 
цял свят.

От март месец тази годи-
на семействата на новоро-
дени деца освен финансо-
вата помощ от 2000 лв., ко-
ито община Созопол пре-
доставя получават и без-
платна застраховка „ Жи-
вот” за своето дете. Застра-
ховката живот на всяко но-
вородено дете в населените 
места в общината  до края 
на 2013 година е предоста-
вена от „Адмирал-застрахо-
вателен брокер”.

Ролята на застрахова-
телния брокер е да пред-
ставлява клиента, бил той 
физическо или юридиче-
ско лице пред застрахова-
телната компания. В тази 
си роля той консултира при 
сключване на застрахова-
телна полица и съдейства 
при настъпване на застра-
хователно събитие, т.е. при 
нужда от застраховка е не-
обходимо да се обърнете 
към брокер.
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созополските борци - сред 
най- добрите в страната

вампирът намери покой 
в археологическия музей
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• В рамките на XV Балкански конгрес – 2013 ще се 
проведе кръгла маса с участието на евродепутати



По време на дискусии-
те участниците сподели-
ха своя опит по прилага-
ните мерки на регионал-

но и местно ниво, които 
водят до повишаване ка-
чеството и ефективност-
та на образованието и обу-
чението на възрастни. До-
брите практики на общи-

на Созопол „Учене чрез 
изкуство „ представи зам. 
кметът Катя Стоянова.Об-
щина Созопол се стреми 
да обедини усилията на 
администрацията,местните 

общности,читалища, дру-
жества и др. партньори за 
създаване на условия все-
ки да има възможност да се 
учи и развива. Ученето през 
целия живот чрез изкуство 
и култура не само запазва 
духовността ни, но за на-
шия малък град това е въз-
можност той да се превър-
не в културен център- заяви 
по време на срещата Катя 
Стоянова. В тази посока ра-

ботят фестивалите „Аполо-
ния” МОНФИЗ,Лятна ака-
демия на изкуствата, на-
шите читалища, които са 
центрове с активна култур-
на, информационна,образ
ователна,социална и граж-
данска функции- заяви още 
тя и даде висока оценка на 
дружествата в Созопол в 
общите усилия възрастните 
да продължат ученето през 
целия си живот.

В края на регионалната 
конференция созополско-
то читалище и регионал-
ната библиотека към него 
получиха високо отличие 
и парична награда от 600 
лв. Денка Тодорова, секре-
тар на читалището не скри 
вълнението си от високата 
оценка и пожела на своите 
колеги да работят със сър-
це, за да са удовлетворени 
от своята работа.

Новите акценти в плани-
рането на местните власти 
до 2020 година бяха сред 
основните теми на дву-
дневния семинар, органи-
зиран от Асоциацията на 

председателите на пбщин-
ски съвети в Р България 
–НАПОС-РБ  и се прове-
де в Созопол. Сред тях са 
на градовете като центро-
ве за развитието, интегри-
ран подход за решаване на 
градските проблеми и раз-
витието на селските райо-
ни, отчитане на глобални-
те екологични цели в про-
цеса на стратегическото 
планиране, както и мерки 
към адаптиране на общи-
ните и районите към кли-
матичните промени.

Форумът бе открит от 
председателя на Асоци-
ацията на председатели-
те на общински съвети в Р 
България Красимира Гер-
манова, която пожела на 
колегите си- председате-
ли на общински съвети да 
продължат да са двигател 
на развитието на местните 
общности и гарант за при-
лагане мерките към Евро-
пейската стратегия 2020. 
Участниците в семинара 
бяха поздравени от кмета 
на община Созопол Пана-
йот Рейзи, който взе учас-
тие в семинара. Сред при-
състващите бяха и пред-
ставители на общински 
администрации от цялата 
страна.

Лектори на семинара 
бяха Ирина Захариева, 
главен директор на ГД „ 
Стратегическо планира-
не и АТУ” в МРРБ, Славея 
Христова, изп. директор на 
сдружение „Болкан Асист” 
и Здравко Сечков, изпълни-
телен директор на Фонда-
ция „ Реформа в местна-
та власт”. Дискусия пре-
дизвика темата „Мястото 
и ролята на общинските 
съвети в разработването и 
приемането на Оператив-
на програма за развитие 
и включването на гражда-
ните в процеса, като ос-
новен принцип е принципа 
на  прилагането на регио-
налната политика. Комен-
тирани бяха принципите 
за  гражданско участие и 
партньорство между мест-
ните власти, бизнеса и не-
правителствените органи-
зации, взаимодействието 
между органите на различ-
ните нива на управление, 
както и съответствие с ев-
ропейското и национално 
законодателство. Членове-
те на НАПОС-РБ се обеди-
ниха около необходимост-
та за насърчаване равен-
ството между половете и 
премахване на всякакви 

форми на дискриминация, 
както и за устойчиво раз-
витие, като основни прин-
ципи за прилагане на реги-
оналната политика.

Основен акцент  по вре-
ме на семинара бе място-
то и ролята на общинските 
съвети в процеса на реали-
зация на Стратегия 2020. 
Общинските съвети участ-
ват със свои представите-
ли в работните групи и об-
ществени обсъждания и 
консултации,проучват  и 
изразяват мненията , иде-
ите и предложенията на 
гражданите на общината. 
Местната законодателна 
власт следи и съдейства за 
коректното прилагане на 
принципа на партньорство 
и на принципа на прилага-
не на регионалната полити-
ка и така също разглежда и 
приема ОПР, както и еже-
годни доклади за изпълне-
нието на оценките.

Темата на семинара е 
много важна и тепърва ще 
бъде обект на обсъждане 
сред колегите общински 
съветници , а и сред граж-
даните- заяви в края на се-
минара председателят на 
НАПОС-РБ Красимира Гер-
манова.
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ОБЯВА
Във връзка с - 5 от ПЗР на Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнение-

то на дейности в горските територии държавна и общинска собственост и ускоряване на 
горскостопанските мероприятия на територията на горите собственост на Община Созо-
пол и изпълнение на одобрения годишен план за ползване на дървесина обявяваме  на про-
цедура по възлагане на добив по  реда и условията на чл.38, ал.1 от Наредбата, във връзка 
с получени в срока до 01 октомври  2012 год., заявления от търговци , отговарящи на изис-
кванията на чл.115 от Закон за горите.

Община Созопол обявява обема на дървесината която се предлага по реда на чл.38, ал.1  
от Наредбата за условията и реда за възлагане на изпълнението на дейности в горските 
територии държавна и общинска собственост, както следва:

Обект 1201 – състоящ се от добив на технологична дървесина и дърва в отдел  369 „а”, 
“б”, „в”, отдел 372 “в”, 373 “д”, отдел 374 “б”, “в”, “з”, 407 “д”, “з” с общо прогнозно коли-
чество 4695 пл.м3. 

Посочените по горе количества са посочени на основание на предвидения за марки-
ране през 2013г. и одобрен от Общински Съвет – гр. Созопол годишен план за ползване 
през 2013
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Стратегия 2020 във фокуса на 
Асоциацията на председателите 
на общински съвети в Р България

• Нови акценти в планирането до 2020 година

СозополСкото читАлище С пРеСтижнА нАгРАдА

БезплАтни зАСтРАховки зА 
новоРодените в оБщинА Созопол

За това как възниква 
идеята за благородната 
инициатива разказва Сла-
ви Неделчев,представител 
на „Адмирал-застрахова-
телен брокер”. „ В случая 
се съчетаха две идея- от 
една страна, това което 
прави общината за ново-
родените на нейната тери-
тория, а именно паричния 
бонус и от друга страна 
ние като брокер, на кой-
то може да се има дове-
рие убедихме ЗК”Уника” 
към този паричен бонус 
да бъде добавена и без-
платна за децата роде-
ни до края на тази годи-
на застраховка „Живот”. 
Сега остава да разберем 
колко деца и техните се-
мейства ще се възполз-
ват, като пожелаваме да 
са колкото може повече- 

Пðîдъëжение îò ñòð.1 сподели Слави Неделчев 
и разказа какво всъщност 
представлява застраховка 
„Живот”.

Застраховка „Живот” 
е ако не най- добрият, то 
поне един от най- добри-
те начини за спестява-
не на средства. Тя има 
два елемента- единият е 
спестовния, а другият е 
рисковия,т.е. при настъп-
ване на някакво неблаго-
приятно събитие от здра-
вословен характер да се 
получи обезщетение, ко-
ето да подпомогне потър-
певшия. Това е най- крат-
кото обяснение, има дос-
та допълнителни детайли 
и възможности, при инте-
рес- сме готови да консул-
тираме всеки.

Слави Неделчев бла-
годари на община Созо-
пол за възможността да 
се включи благородна-

та инициатива и пожела 
още много новородени. 
В присъствието на зам. 
кмета Катя Стоянова бе 
връчена  застраховка-
та на малкия Борислав, 
чиято майка Росица Та-
чева получи полицата и 
благодари за чудесния 
жест. „Това е един чуде-
сен пример как местна-
та власт и частния биз-
нес могат да обединят 
усилията си за благо-
то на нашите съгражда-
ни, в случая за най- мал-
ките жители на община-
та”- заяви Катя Стояно-
ва. Според нея активна-
та социална политика на 
общината е не само при-
мер, но и добра практи-
ка, която привлича ин-
тереса на частни и не-
правителствени органи-
зации.


