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Д-р Врабевски откри първия
паметник на цар Симеон
Велики в София

Първият скулптурен
монумент на цар Симеон Велики в столицата бе открит на
тържествена церемония от председателя
на Народното събрание
г-н Димитър Главчев,
зам.-кмета на Столична община доц. Тодор
Чобанов, ген. Илко
Йорданов, командир
на Националната гвардейска част и председателя на Фондация
„ Б ъ л г а р с ка п а м е т “
д-р Милен Врабевски.
Официалното събитие
се проведе в Частно
средно училище „Цар
Симеон Велики“.
Паметникът е дело
на скулптора Красимир
Ангелов и се издига
се по инициатива и с
дарение на д-р Милен
Врабевски. Паметникът е висок близо 5

метра и се състои от
гранитен постамент и
внушителна месингова
фигура на цар Симеон
Велики.
Годината на издигане на монумента
на великия български
владетел не е случайна. През 2017 г. се навършват 1090 години
от кончината на цар
Симеон, 1110 години
от смъртта на неговия
баща княз Борис I и
1100 години от битката при Ахелой между
българи и византийци и пълната победа
на българската армия,
предвождана от цар
Симеон Велики.
Инициативата на д-р
Врабевски и Фондация
„Българска памет“ е
свързана с идеята за
създаване на място за
почит на българската

историческа памет, в
унисон с мисията и
образователната програма на стопанисваното от него ЧСУ
„Цар Симеон Велики“
– младото поколение
да бъде възпитавано
в дух на родолюбие,
самочувствие и национално достойнство.
„През вековете България е била родина
на много славни исторически личности, но
само една от всички
тях получава прозвището „Велики“.
Ето защо аз и Фондацията припознахме
като свой дълг да увековечим паметта на
знаменития български
цар с изграждането на
първия в град София
паметник на цар Симеон. Наша отговорност е да възпитаме

младите поколения да
знаят, да се гордеят и
да почитат своята родина и нейната славна
история.“, обърна се
към всички гости д-р
Врабевски.
Националната гвардейска част взе участие в тържествена церемония по откриването на паметника на
цар Симеон Велики,
а Негово Високопреподобие архимандрит
Василий – протосингел
на Софийска митрополия направи тържествено освещаване
паметника.
Официални гости на
Церемонията по откриването на паметника
бяха още кметът на
Район Банкя г-н Рангел
Марков, народни представители, журналисти
и общественици.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд – 2016-2019“
BG05FMOP001-3.002
ОБЯВЛЕНИЕ
Във връзка с одобрено допълнително споразумение към Договор №BG05FMOP001-3.0020197-С01 по Операция „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019” за най-нуждаещите се лица от
Община Балчик по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най нуждаещите се лица
информира всички лица, попадащи в следните
целеви групи:
лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от
съответната Дирекция „Социално подпомагане”;
самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез имуществото
си или труда си и получават малки пенсии в минимални размери – за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
скитащи и бездомни лица;
лица от уязвими групи- граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от допълнителните разпоредби от закона за убежището и бежанците.
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Красимир Николов представи
в Китай туризма и земеделието
на област Добрич

Лечебната кал по Северното Черноморие може да привлече
китайски туристи

Възможностите за туризъм по Северното Черноморие и модерното земеделие на област Добрич е
представил при срещите
си в Китай заместникобластният управител и
общински ръководител
на ПП ГЕРБ в Добрич
Красимир Николов.
Той участва в делегация от ПП ГЕРБ, която
бе на работно посещение
в Китай. Тя бе водена от
народния представител
и председател на парламентарната група за приятелство с Китай Димитър
Бойчев. В нея участваха
и представители на местните власти в крайморски
общини.
След завръщането си,
Николов обобщи, че осигуряването на директен
полет и облекчаването на
визовия режим са важни
за активизирането на сътрудничеството между
България и Китай в областта на туризма. На среща
с Шън Бейли, помощник-началник във външния отдел на Китайската
комунистическа партия
(ККП), в присъствието
на българския посланик
в Пекин Григор Порожанов, представителите на
местната власт са презентирали туристическия
потенциал на черноморските общини.
„Подчертах, че област
Добрич разполага с найдългата плажна ивица у
нас. Запознах китайските
ни домакини с прекрасните условия за туризъм,
които морските ни общини предлагат – уникално
съчетание на климатични
и природни дадености
с богато културно-историческо наследство. За
нашите домакини това
бе много интересно, тъй

като китайците тепърва
откриват България като
туристическа дестинация”, посочи Красимир
Николов.
Той е акцентирал и на
наличието на множество
минерални извори и лечебна кал, които благоприятстват за развитието
на целогодишен туризъм.
От китайска страна са
проявили голям интерес
към условията за балнеология и СПА туризъм.
Според Шън Бейли, китайските туристи биха
оценили високо свойствата на минералните извори
и на лечебната кал по
българското Черноморие.
Николов е насочил вниманието и към отличните
възможности за летен туризъм, които се допълват
от чудесни условия за
спорт. Той е дал за пример
трите голф игрища в област Добрич, където вече
тренират едни от найдобрите отбори по света,
и ледената пързалка от
закрит тип в Кранево,
която е само на 200 метра
от брега.
При други от срещите
Николов е подчертал, че
в Добруджа се развива
модерно земеделие, което,
благодарение на европейските средства, заема
челни позиции в Югоизточна Европа, а добиваната пшеница е известна
с високото си качество.
В Китай има засилен
интерес към качествените
български продукти като
киселото мляко, добави
той. Според него, потенциал за партньорство има
и в засиления интерес
на Китай към етерично-маслените култури,
включително и към лавандуловото масло, в чието
производство Добруджа е

лидер. Той е информирал
и за високото качество на
българските вина, които
са конкурентноспособни
на френските, но на много
по-приемливи цени.
Българската делегация
е участвала в международен форум, на който
присъстващите са били
запознати с потенциала за
бизнес и зелено развитие
на провинция Фудзиен.
Разгледали са центрове за
градско планиране и обслужване на гражданите,
които залагат на високите технологии. „Единият
от тях предоставя над
460 различни административни услуги – от
регистрация на автомобил
и жилищно кредитиране
до издаване на виза. Това
бе особено интересно и
важно, тъй като електронното управление е приоритет за управлението на
България”, посочи Красимир Николов.
Посетили са и жилищен
комплекс с около 13 000
обитатели, където се предоставят и социални услуги – грижа за самотни възрастни хора и занималня
за деца. Възможностите за
по-тясно сътрудничество
между България и Китай
в контекста на механизма 16+1 и инициативата
„Един пояс, един път” са
били във фокуса на проведена в Пекин дискусия.
До момента във връзка с
глобалния план за нов път
на коприната Китай е подписал 46 споразумения
с 39 държави и международни организации.
Делегацията е имала
срещи с ръководства на
водещи компании, с представители на държавни
и местни институции в
Китай.

че могат да подават заявления за ползване на услугата „Предоставяне на топъл обяд” от
5 октомври 2017 г. до 16.00 часа на 20 октомври в сградата на Общинска администрация
– Балчик
Топлият обяд ще бъде предоставен от Домашен Социален Патронаж – Балчик,
ул. „Варненска” №2 за периода 1 ноември 2017 г.-30 април 2018 г.
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С.Гурково – в Павел Баня на празника на Розата и минералната вода

