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Пресцентър

Новини

Зам.-областният управител Владимир Петров откри в Панаира
традиционната кръгла маса за развитие на дребния бизнес

 24.02.2017 14:46

 Владимир Петров, Новини

 23.02.2017 11:33

Новини

Областният управител Здравко
Димитров се срещна новия
Генерален консул на ...
 23.02.2017 11:33
Зам.-областният управител
Владимир Петров откри в
Панаира традиционната
кръгла маса ...

 22.02.2017 15:08
Здравко Димитров
присъства на откриването
на мегафорума за
агробизнес, вино ...

 20.02.2017 13:53
Областният управител
Здравко Димитров
представи новите си
заместници

На 23.02. 2017 година, в пресклуба на Международен панаир-Пловдив беше открита, станалата вече
традиционна кръгла маса, свързана със запазването и развитието на дребния селскостопански бизнес в
България. Темата на тазгодишния форум беше „Състояние и възможности за развитие на дребните
земеделски стопанства в България“. За 12-та поредна година организатори на събитието бяха Фондация
„Земята – източник на доходи“ и Областна администрация-Пловдив. То беше осъществено със съдействието
на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и в партньорство с катедра „Икономика“ на АУ-Пловдив и
пловдивския филиал на Центъра по предприемачество на ТУ-София.
Работната среща откри зам.-областният управител Владимир Петров. Той изтъкна, че в условията на
икономическа криза, подобни срещи на дребния бизнес с представители на общините, държавните
институции, неправителствените организации и учебните заведения са изключително важни за обсъждането
на проблемите, свързани с дребния земеделски бизнес и търсенето на тяхното решение. Такива събития са
изключително полезни за споделянето на добри практики и създаването на условия за реализирането на
много добри идеи, подчерта г-н Петров.
Председателят на УС на Фондация „Земята – източник на доходи“ – доц. д-р Иван Пенов, направи
информативна презентация на дейностите, свързани с Фондацията. Той запозна присъстващите с
изпълнените проекти и инициативи и посочи какво предстои за следващия период. Доц. Пенов подчерта
готовността на специалистите от Фондацията, да подпомагат дребните земеделски стопани с консултации,
свързани с подготовката на документи за кандидатстване по програми, възможностите за ползване на
бизнес плановете и как да намерят по-краткия път до потребителите.
Участниците в срещата бяха запознати с новите изисквания на Европейската комисия и свързаните с тях
промени от г-жа Аделина Стоянова- държавен експерт в Дирекция „Директни плащания“ към
Министерството на земеделието и храните. Тя заяви, че най-важна е добрата комуникация между
производители и експерти и ги увери, че винаги могат да търсят заедно решения при възникнали проблеми.
Г-жа Стоянова запозна присъстващите със схемите за директна подкрепа и начините за разпределение на
отпусканите средства.
Срещата завърши с дискусия, на която експертите отговориха на въпроси, свързани с най-често срещаните
проблеми.
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Може да прегледате още

Цялата планета
отбелязва Световния
ден на Земята
 22.04.2016 13:59

Зам.-областният
управител Георги
Пилев положи цветя
пред паметника на
загиналите в
карловското военно
формирование 22680

Заместник-областният
управител Иван
Антонов поздрави
парашутната дружина
със 73-годишнината от
нейното създаване
 18.03.2016 16:45

 27.06.2016 13:59
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Последни …

Етикети

Областният управител Здравко
Димитров се срещна новия
Генерален консул на Република
Турция в Пловдив, г-н Хюсейин
Ергани
24.02.2017 14:46

АВиК Архив Борислав
Димов Владимир Петров
Вътрешни правила

Зам.-областният управител
Владимир Петров откри в
Панаира традиционната кръгла
маса за развитие на дребния
бизнес
23.02.2017 11:33

Договори Документи

Здравко Димитров присъства на
откриването на мегафорума за
агробизнес, вино и храни
стартира с рекорд
22.02.2017 15:08

Георги Пилев
по дейността Документи
финансови ЗОП Заповеди

Здравко
Димитров Иван
Антонов Избори Кариери

Категории


Адрес: гр.Пловдив 4002, пл. Никола Мушанов 1



Работно време: 09:00 - 17:30 часа, от понеделник до петък



тел: 0800 11 032 – безплатен за връзка с нас до 6 мин.



тел: +359 32 605512, факс: +359 32 627104



e-mail: oa@pd.government.bg – Официален адрес на Областна
администрация – Пловдив

Изберете категория

 Форма за контакт

Областният управител Здравко
Димитров представи новите си
заместници
20.02.2017 13:53
Пловдив почете 144 години от
трагичната гибел на Апостола на
Свободата Васил Левски
19.02.2017 19:27
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