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Созопол отбеляза 
празничния 17 юли с бо-
гата културна програма 
и много гости от всички 
краища на света. 

Денят започна с тра-
диционния плувен мара-
тон, в който се включиха 
38 участници. Те отпла-
ваха с атрактивния ко-
раб „Посейдон”, а стар-
тът беше даден в района 
на старото рибарско учи-
лище. Участниците, сред 
които и кметът на Равда 
Андон Бакалов, преплу-
ваха около 2 км, а на 
финала - на Централен 
плаж гр. Созопол пър-
ва с голяма преднина бе 
15-годишната Ева Хри-
стова. Участниците бяха 
класирани в 4 категории 
– мъже, юноши, жени и 
девойки, а специални 
награди бяха дадени на 
созополчанина Никола 

Бобчев, както и на най-
малкия и най-възрастния 
участник. 

Празникът в деня на 
св. Марина продължи с 
литургия в храма „Св. св. 
Кирил и Методий”, отслу-
жена от Негово Преосве-
щенство епископ Йеро-
тей Агатополски, вика-
рий на Сливенския мит-
рополит Йоаникий и со-
зополския отец Димитър. 
Те направиха и водосвет 
на параклиса „Св. Мари-
на” край Созопол и осве-
тиха празничната трапе-
за, която беше осигуре-
на от Община Созопол. 
В местността се събра-
ха десетки жители и гос-
ти на античния град, ко-
ито се включиха в народ-
ното веселие и се почер-
пиха за здраве.

Продължава на стр. 4

Евелина Николова, Мирослав Гочев и Андон Кюмуржиев 
бяха отличени със званието „Почетен гражданин”

Созопол отбеляза своя 
празник с богата програма

Морска артолимпиада „Хармония и сила” съвместно с Об-
щина Созопол канят всички жители и гости на Созопол на 

незабравим празник. Събитието „Кръщение от Нептун” 
ще се проведе на 22 юли (петък) от 16.00 часа на ри-

барското пристанище. Повелителят на моретата и 
океаните Нептун заедно ще кръсти всеки желаещ 
с име на любима риба, като участниците ще по-
лучат „кръщелни свидетелства“. Организатори-
те на морския празник обещават музика, танци 
и много изненади за малки и големи.

ПРОГРАМА ЗА 22.07.2022 ã.:
16:00 ч. – среща на рибарското пристани-

ще, пред кораб „Посейдон”
16:30 ч. - влизане  в открито море с кораб 

„Посейдон”
17:15 ч. – връщане на брега и начало на па-

радно шествие по маршрут „Аполония”- „Ки-
рил и Методий” - „Гани Радев” - „Аполония”- 
пл.”Хан Крум” – Летен театър

18:00 ч. - продължение на „Кръще-
ние от Нептун”, Летен театър

18:45 ч. -  изпращане на Неп-
тун през градската градина до входа на цен-

трален плаж.
Морското кръщене е ритуал, който същест-

вува и до днес. Бъдете част от тази морска 
приказна традиция.

Местно партньорство 
между администрация, 

неправителствен 
сектор и бизнес

Четете на стр. 2

Да си припомним традициите!

Трета поредна победа 
за Петър Драганов

Четете на стр. 2 Четете на стр. 3

Созопол и Периана на крачка 
от побратимяване



Рафаел Ортигоса бе по-
срещнат от Тихомир Янаки-
ев в неговия кабинет, къде-
то в присъствието на офици-
алната испанска делегация и 
зам.-кмета Тодор Дамянов, 
двамата градоначалници по-
ложиха своите подписи на 
документа, узаконяващ на-
мерението на двете общини 
за международно сътрудни-
чество на основата на равно-
поставеност и взаимен инте-
рес. Официалното побрати-
мяване следва да се сключи 
след решение на Общински 
съвет и в тази връзка Янаки-
ев сподели, че ще внесе до-
кладна в местния парламент 
възможно най-скоро.

Срещата се случи след 
като в Община Созопол по-
стъпи писмо от г-н Ортигоса 
с предложение да се уста-
новят трайни отношения на 
побратимяване, които да да-

дат възможност за създава-
не, развитие и укрепване на 
приятелски връзки.

И двете страни са на мне-
ние, че побратимяването би 
довело до постигане на вза-
имноизгодни резултати, ко-
ито ще допринесат за раз-
витието на двете общини в 
областта на образованието, 
туризма, установяването на 
бизнес контакти между мал-
кия и средния бизнес и мест-
ните сдружения, насърчава-
но ще бъде сътрудничество-
то на професионални и лю-
бителски творчески екипи и 
културни институции, за да 
представят взаимно съвре-
менната и традиционна кул-
тура на народите.

Кметът Рафаел Торубиа 
Ортигоса и испанската деле-
гация бяха официални гости 
на събитията, посветени на 
празника на град Созопол.
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Созопол и Периана на крачка от побратимяване

Подготвителна среща 
за избор на предста-
вители на стопанския 
и нестопанския сектор 
за създаване на пуб-
лично-частно партньор-
ство, водена от пред-
ставители на общините 
Созопол и Приморско, 
се проведе на 12 юли в 
Созопол.

На срещата бе предос-
тавена подробна инфор-
мация за Воденото от 
общностите местно раз-
витие (ВОМР)/ЛИДЕР и 
прилагането му в Бълга-
рия, както и реда и усло-
вията за разработване и 
подаване на подготвите-
лен проект по Подмяр-
ка 19.1. Помощ за под-
готвителни дейности на 
Програма за развитие 
на селските райони 2014-
2020 г.

С помощта на тази 
мярка ще бъде финан-
сирано създаването на 
местно партньорство, 
което да стартира при-

лагане на подход Воде-
но от общността местно 
развитие на територия-
та на общините Созопол 
и Приморско.

Н о в о с ъ з д а д е н о т о 
местно партньорство 
ще включва публични, 
бизнес и граждански ор-
ганизации, които работят 
на определената терито-
рия, ще обединява мест-
ните действащи лица 
около споделени идеи за 
развитие, ще засилва ди-
алога и сътрудничество-
то в селските райони.

Местното партньор-
ство ще прилага подхо-
да „Водено от общност-
та местно развитие/Ли-
дер“ с цел:

- насърчаване на соци-
алното приобщаване и 
намаляване на бедност-
та; опазване на околната 
среда чрез съхраняване 
и опазване на околната 
среда и насърчаване на 
ресурсната ефективност, 
вкл. дейности за превен-

ция и управление на ри-
ска и за използване по-
тенциала на културното 
наследство;

- фокусиране върху 
иновациите чрез насър-
чаване на въвеждането 
им в практиката;

- насърчаване на ус-
тойчивата и качествена 
заетост и подкрепа за 
мобилността на работ-
ната сила;

- повишаване на кон-
курентоспособността на 
местните икономики и 
възможности за създа-
ване на местен бизнес, 
включително чрез дивер-
сификация, алтернатив-
ни дейности;

- подобряване на ка-
чеството на образова-
ние и повишаване ква-
лификацията на населе-
нието.

Създаването на съ-
трудничества в селски-
те райони има ключова 
роля за устойчивото раз-
витие на регионите.

Местно партньорство  
между администрация, 

неправителствен  
сектор и бизнес

Дирекция „ Социално подпома-
гане“ – Созопол уведомява граж-
даните, че от 1 юли 2022 г. започ-
на приемането на заявления за от-
пускане на целева помощ за ото-
пление за предстоящия зимен се-
зон 2022/2023 г. Документите мо-
гат да се подават до 31 октомври 
2022 г. в дирекция „Социално под-
помагане“ - Созопол по настоящ 
адрес или в специално организи-
рани за целта приемни по насе-
лените места в община Созопол 
и община Приморско, по предва-
рително утвърден график. Изпра-
щането им може да стане и чрез 
Системата за сигурно електронно 
връчване, като заявленията тряб-
ва да са подписани с персонален 
идентификационен код на Нацио-
налния осигурителен институт или с квали-
фициран електронен подпис, както и чрез 
лицензиран пощенски оператор.

Заявление-декларация може да получи-
те от ДСП - Созопол или да изтеглите от 
електронен адрес:

https://asp.government.bg/bg/deynosti/
sotsialno-podpomagane/sotsialni-pomoshti

Целевата помощ се отпуска за период 
от пет месеца – от 1 ноември 2022 г. до 31 
март 2023 г. Размерът й ще бъде опреде-
лен със заповед на министъра на труда и 
социалната политика съобразно решени-
ето на Комисията за енергийно и водно 
регулиране за цените на електроенерги-
ята за бита от 1 юли, което предстои да 
бъде обявено.

Право на целева помощ за отопление 
имат хората и семейства, чийто средно-
месечен доход за предходните 6 месеца 
преди месеца на подаване на заявление-
декларацията, е по-нисък или равен на ин-
дивидуално определена граница за достъп 
съобразно възрастта, семейното положе-
ние, здравословното състояние, наличие-
то/липсата на съжителство и други конста-
тирани обстоятелства.

За да получат помощ за отопление, без-
работните в трудоспособна възраст задъл-
жително трябва да са се регистрирали в 
бюро по труда най-малко 6 месеца преди 
подаване на заявлението-декларация и да 
не са отказвали предлаганата им работа 
или включване в обучения.

Целевата помощ за отопление се отпус-
ка, ако хората или семействата отговарят 
на следните допълнителни условия:

- да не са регистрирани като еднолични 
търговци и да не са собственици на капи-
тала на търговско дружество;

- да нямат вземания, влогове, дялови 
участия и ценни книжа, чиято обща стой-
ност за отделното лице или за всеки един 
от членовете на семейството да надхвър-
ля 500 лв., с изключение на боновете или 
акциите от масовата приватизация;

- да не притежават движима и недвижи-

ма собственост и/или идеални части от 
нея,  която може да бъде източник на до-
ходи, с изключение на вещите, които слу-
жат за обичайно потребление на лицето 
или семейството;

- да нямат сключен договор за предос-
тавяне на собственост срещу задължение 
за издръжка и/или гледане; това изисква-
не не се прилага в случаите, когато поели-
те задължения за издръжка и/или гледане 
са учащи се, безработни, в нетрудоспособ-
на възраст или хора с увреждания;

- да не са прехвърляли жилищен, ви-
лен, селскостопански или горски имот и/
или идеални части от тях срещу заплаща-
не през последните 5 години;

- да не са прехвърляли чрез договор за 
дарение собствеността върху жилищен, 
вилен, селскостопански или горски имот 
и/или идеални части от тях през послед-
ните 5 години.

Последните две изисквания не се прила-
гат в случаите, когато в семейството има 
човек  с трайни увреждания и сделката е 
извършена с цел смяна на жилището с ог-
лед осигуряване на достъпна жизнена сре-
да за лицето с увреждания, както и кога-
то общата стойност на сделките не над-
вишава 60-кратния размер на гарантира-
ния минимален доход за съответния пери-
од (т. е. 4 500 лв.).

В срок до 20 дни от подаването на заяв-
лението-декларация социален работник 
извършва социална анкета и изготвя соци-
ален доклад, а в 7-дневен срок от изготвя-
нето му директорът на ДСП или упълномо-
щено от него лице издава заповед за от-
пускане или отказ на помощта.

За повече информация е необходимо 
да се обърнете към социалния работник 
по район или на тел: 0550/ 2 24 19 за об-
щина Созопол и 0550/3 27 51 за община 
Приморско

ДÑП- Ñîçîïîë, 8130  ãð.Ñîçîïîë, 
ïë."Чåðíî ìîðå"№1, òåë: 0550/22419

Фàêñ: 0550 / 2 25 01 
Е-mail: dsp-sozopol@asp.government.bg
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Кметът на община Созопол Тихомир Янакиев и кметът на испанския град Периана, област Малага - 
Раôаел Торубиа Ортигоса подписаха предварително споразумение за сътрудничество



Много емоции предизви-
ка петото издание на Фес-
тивала на виното в Созопол. 
Красиво шествие от мажо-
ретки и барабанчици пре-
мина по централната ули-
ца на Созопол от пл. "Чер-
но море" до центъра на гра-
да, където бе фестивална-
та зона. Под звуците на ба-
рабаните талантливите ма-
жоретки танцуваха до ем-
блематичната котва, където 
бяха посрещнати от бог Ди-
онисий. Там те поздравиха 
гостите и посетителите на 
WINE FEST SOZOPOL 2022 с 
нов танц и предизвикаха бу-
рни аплодисменти със свое-
то изпълнение.

Гости на официалното от-
криване на Созополския ви-
нен фестивал бяха кметът на 
Созопол Тихомир Янакиев, 
председателят на Общински 
съвет - Созопол Георги Пи-
нелов, главният секретар на 
Министерството на земеде-
лието Тодор Байчев, Юлия 
Генчева от Агенция за не-
движими имоти "Мирела" и 
специалните гости от испан-
ския град Периана.

"Няма друго по-подходящо 
място за един красив праз-
ник на виното от Созопол, 
където все още витае спо-
менът от дългите и напои-
телни Дионисиеви празни-
ци, придружени от танци-
те на красиви девойки, пъл-
ните питоси с гъсто вино и 
буйните танци на участни-
ците, които били укротява-
ни само от вълните на веч-

ното созополско море", за-
яви Бог Дионисий.

Приветствие към участни-
ците на винения фестивал 
и посетителите отправиха 
Петя Димитрова - организа-
тор на фестивала, кметът Ти-
хомир Янакиев и кметът на 
град Периана Рафаел Тору-
биа Ортигоса.

След още един красив 
танц на мажоретките от ма-
жоретен състав MAGIC към 
НЧ „Димитър Полянов – 1862 

г.” гр. Карнобат, които изпи-
саха с помпоните си думата 
ВИНО, кметът на Созопол 
благослови петото издание 
на винения фестивал и заед-
но с бог Дионисий вдигнаха 
наздравица, давайки старт 
на най-пивкия фестивал по 
Южното Черноморие.

Празничната атмосфера 
и хубавото българско вино 
повдигнаха градуса на на-
строението и испанският 
кмет Рафаел Ортигоса тан-

цува с посетителка на фес-
тивала.

Петото издание на WINE 
FEST SOZOPOL 2022 завър-
ши с много емоции и на-
гради.

Официалната церемония 
по награждаването на учас-
тниците в конкурса "Проду-
ктов дизайн на винен бранд" 
бе предшествана от мини-
концерт на талантливата 
бургаска изпълнителка Вик-
тория Загорчева.

Жури в състав худож-
ничката от Созопол Анге-
лина Недин – председател, 
и членове: графичният ди-
зайнер Дарина Димитрова 
и Христина Михова от р-т 
"Рибари" в Созопол опре-
делиха призьорите в трите 
категории: „Иновативност“, 
„Оригиналност“ и „Креатив-
ност“.

Председателят на жури-
то приветства участниците 
в Созополския винен фес-
тивал, пожела им успехи и 
подчерта, че хубавото вино 
се пие с добри приятели.

В категорията „Инова-
тивност на дизайн на винен 
бранд“ бяха отличени етике-
тите на Винарска изба Ца-
рина, а в категорията „Ори-
гиналност“ - етикетите на 
Винарска изба Ничев, а в 
категория „Креативност“ - 
Винарска изба Балар. На-
градите връчи кметът на 
Созопол Тихомир Янакиев, 
като им подари и картини 
от изложбата „Аз съм Бъл-
гарка”, която все още може 
да разгледате в сградата 
на Общински съвет - Созо-
пол. Снимките са правени 
на фона на емблематични 
за Созопол места.

Късче от Созопол отнесе 
и Георги Стефанов, предста-
вител на винарска изба „Ба-
лар“. Етикетите на серията 
БАЛАРИНА получи награ-
дата за „Креативност“. На-
градата бе връчена от Юлия 
Генчева от Агенция за не-
движими имоти МИРЕЛА - 

партньор на винения фес-
тивал.

Специалната награда на 
WINE FEST SOZOPOL 2022 
бе присъдена на Винарска 
изба Царина. Тя е за при-
нос в опазването и популя-
ризирането на българските 
винени традиции и прила-
гане на иновации в лозаро- 
и винопроизводството. На-
градата - старинна чаша за 
вино бе връчена от органи-
затора на Винен фестивал 
Созопол Петя Димитрова, 
която пожела на младите ви-
нари тяхната любов към ви-
ното да надживее годините 
на 97-годишната чаша. 

Награда за партньорство 
получиха Община Созопол и 
Агенция за недвижими имо-
ти МИРЕЛА за подкрепа на 
Пети юбилеен WINE FEST 
SOZOPOL 2022 . 

Най-високият приз на Со-
зополския винен фести-
вал - наградата на кмета за 
Най-добре представил се 
участник получи месарница 
„Абърдийн“, която се пред-
стави на фестивала с месни 
продукти и серия вина „Ан-
гус“. "Радвам се, че успяхте 
да очаровате и впечатли-
те многобройните гости на 
Созопол с Вашите проду-
кти”, заяви кметът Тихомир 
Янакиев при връчването на 
наградата.

Отличените бяха аплоди-
рани както от останалите 
участници във Винения фес-
тивал, така и от посетители-
те във фестивалната зона.
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Най-пивкият фестивал отново 

очарова всички посетители

Още преди два месеца 
Драганов сподели, че на 
51-вото издание на „Макс 
файт“ излиза на ринга за 
нищо по-малко от побе-
да. И за радост на цял Со-
зопол беше прав. На 8-ми 
юли с нокаут още във вто-
рия ринг той победи опит-
ния си съперник Иван Ни-
колов – Вакича.

“Преди да започна да се 
занимавам със спорт аз бях 
едно пълничко дете, което 
не го интересуваше нищо 
друго освен компютърни-
те игри”, споделя боксьор-
ът. Затлъстяването в дет-
ска възраст е доста серио-
зен проблем не само в Бъл-

гария , но и в целия свят и 
както той доказва - спортът 
е спасението. Първите му 
стъпки в спорта не са към 
бокса, а към академичното 
гребане. Започва да тре-
нира в местния клуб на гр. 
Созопол през 2010/2011г. и 
за кратко време успява да 
влезе в страхотна форма и 
дори да вземе златен ме-
дал от състезание на 4-ка. 
„Но като че ли този спорт 
не ме влечеше истински . 
Затова се записах на ки-
кбокс. Тренирах за крат-
ко време, но и той не ме 
грабна. След това реших да 
пробвам с бокс и от тогава 
до ден днешен не си пред-

ставям живота без него”, 
разказва ни Драганов.

В аматьорския бокс той 
е 5-кратен републикански 
шампион, а при професио-
налистите е с 3 победи (две 
с нокаут) от 3 мача.

Първият му двубой, кой-
то се проведе през февруа-
ри т.г. в София срещу опит-
ния Радослав Митев, завър-
ши с единодушно съдийско 
решение и победа по точки, 
във втория мач извоюва по-
бедата си срещу албанеца 
Шпетим Варфи още във вто-
рия рунд с технически нока-
ут. Последният му двубой 
с ветерана Иван Николов 
- Вакича също приключи в 

ползва на созополчанина с 
нокаут във втори рунд.

Цел, която преследва, е 
спечелването на шампи-
онския пояс при профе-
сионалистите в България, 
след което ще се устреми 
към европейска и светов-
на титла. 

Петър Драганов изказ-
ва искрените си благодар-
ности на лицата, които му 
помагат по пътя на израст-
ването в професионалния 
бокс – кмета на община 
Созопол Тихомир Янаки-
ев, фирма СТАД, хранител-
ни добавки „Интенс Лайв“, 
„Арнолдфууд“ и боксов клуб 
„Роял Бургас“.

Трета поредна победа за Петър Драганов

Летният театър в Созопол се 
препълни по време на концер-
та по повод 30-годишнината от 
основаването на Сдружение 
за българо-гръцко приятелство 
"Аполония". На сцената, на ко-
ято бяха подредени археологи-
чеки находки, символи на бълга-
ро-гръцката дружба и тематич-
ни фотоси, млади созополски 
таланти рецитираха стихове от 
гръцки поети, а на мултимедия 
гръцките приятели на сдруже-
нието поздравиха созолопчани 
с гръцки песни. Публиката при-
пяваше с изпълнителите извест-
ните мелодии. 

Младите артисти разказаха 
за създаването на сдружени-
ето и за дейността му. За по-
сещенията си в Гърция, за дет-
ските лагери и за филмите, ко-
ито са направили медии от съ-
седната страна за Созопол, за 
приятелствата си с гръцки сдру-
жения.  

"Изключително съм развълну-
ван да поздравя за тяхната 30-
годишнина Сдружение за бъл-
гаро-гръцко приятелство "Апо-
лония". Те са стожер на култу-
рата и традициите на Созопол, 
такъв, какъвто е бил в древни-
те времена. Бих казал, че имен-

но заради това културно много-
образие, което ние имаме в на-
шия град, Созопол е привлека-
телен център за много хора. Ви-
наги се радвам, когато виждам 
такава сила и такъв хъс у хора, 
действащи като една машина. И 
като всяка машина, сдружение-
то си има двигател и той се каз-
ва Аспасия Порожанова". 

Това каза в своето привест-
вие кметът Тихомир Янакиев, 

който връчи цветя и плакет на 
председателя на сдружението - 
г-жа Порожанова. 

Управителният съвет на сдру-
жението връчи плакети на свои-
те най-активни членове. 

Приветствие поднесоха още 
председателят на общинския съ-
вет в Созопол Георги Пинелов, 
представители на българо-гръц-
ките сдружения в Несебър, Ца-
рево, Бургас и Поморие. Посла-

никът на Репулика Гърция Дими-
триос Хронопулос изпрати спе-
циално поздравително писмо. 

Празникът продължи с кон-
церт на хора на сдружение-
то заедно с оркестър "Ел Гре-
ко". Вечерта, както подобава, 
завърши със сиртаки, в което 
се включиха деца от различна 
възраст. А на финалното гръц-
ко хоро на сцената излезе и ця-
лата публика.

Празник на българо-гръцкото приятелство 



Негово Преосвещен-
ство епископ Йеротей 
Агатополски поздрави 
миряните и им пожела 
благоденствие и здраве. 
Той подчерта, че св. Ма-
рина и св. Йоан, чиито 
мощи се пазят в храм в 
града, са от един и същи 
град в Кападокия и са 
правили добрини за хо-
рата. Епископът призо-
ва хората да са добри и 
да помагат на ближните 
си в нужда, защото ръка-
та, която дава, никога не 
остава празна. 

Кметът Тихомир Яна-
киев също поздрави съ-
гражданите си, пожела 
им здраве и обяви иници-
атива за обновяване на 
параклиса, за която соб-
ственикът на комплекса 
„Санта Марина“ Марио 
Захариев ще дари собст-
вени средства. Обявено 
бе също, че Сливенска-
та митрополия също ще 
подкрепи тази угодна 
Богу кауза, за да може 
за следващия празник 
на града параклисът да 
бъде основно ремонти-
ран и обновен. 

Вечерта продължи с 
грандиозен концерт и 
удостояването на трима 
почетни граждани на Со-
зопол.

На сцената на препъл-
нения с гости и жители 
на Созопол летен теа-
тър "Аполония", се прове-
де тържествена церемо-
ния по връчване на зва-
нието "Почетен гражда-
нин". Председателят на 
Общински съвет Созо-

пол Георги Пинелов връ-
чи удостоверения за осо-
бени заслуги в спортния 
живот на общината, като 
прочете решенията на 
Общинския съвет, с ко-
ито се удостояват нови-
те трима почетни граж-
дани. 

Първа на сцената се 
качи олимпийската ме-
далистка от Токио 2020 
Евелина Николова, коя-
то получи удостоверени-
ето, почетен плакет от 
кмета на община Созо-
пол Тихомир Янакиев и 
пожелание за покорява-

не на още спортни вър-
хове. Почетно звание бе 
присъдено и на Миро-
слав Гочев, треньор на 
Евелина Николова. С по-
желание да продължава 
да открива нови спорт-
ни таланти и да ги води 
към спортни върхове, Ти-

хомир Янакиев и Геор-
ги Пинелов поднесоха и 
неговите удостоверение 
и плакет.

Емоционално бе връч-
ването и на почетно-
то звание на Андон Кю-
мурджиев, дългогодишен 
треньор на местния гре-
бен клуб, посветил целия 
си съзнателен живот на 
този спорт. На сцената 
заедно с него излязоха и 
неговите правнуци.

Празничната вечер 
стартира с приветстве-
но слово от кмета на Со-
зопол Тихомир Янаки-
ев, продължи с гранди-
озен концерт на ансам-
бъл „Чинари“ и изпълне-
ние на фламенко - пода-
рък от гостите от испан-
ския град Периана, и за-
върши с красива заря.

На празника на Созо-
пол присъстваха минис-
търът на туризма Хрис-
то Проданов, областни-
ят управител на Бургас 
Стойко Танков, народни 
представители, общин-
ски съветници, предста-
вители от Военноморска 
база Атия и техни колеги 
от Екип за гражданско-
военно сътрудничество, 
База „Ново село“, деле-
гация от испанския град 
Периана и други поли-
тически и обществени 
лица.
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Созопол отбеляза своя 
празник с богата програма


