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20 тона амониева селитра дари „Неохим” на фондация „Земята
източник на доходи”

С решение на Съвета на директорите на
„Неохим” АД компанията дари и достави
безвъзмездно 20 тона амониева селитра на
фондация „Земята източник на доходи”.
Дарението е в подкрепа на осъществяваната от
фондацията дейност в обществена полза,
изразяваща се в подпомагане интеграцията на
семейства и малки земеделски производители.

10 тона от дарението бяха доставени в село
Чалъкови, община Раковски. Разпределението
на тора се осъществи от екипа на Фондацията
по предварително направени списъци с
участниците, като индивидуалните количества
бяха съобразени с размера на обработваната
земя и типа на отглежданите култури. С
получената подкрепа земеделските
производители ще осигурят пълноценно и
съобразено с изискванията на културите
хранене, като използват висококачествени
торове. Това ще даде възможност на стопаните
да получат добра реколта, заяви председателят

на управителния съвет на фондацията г-н Иван Пенов. Той поясни, че повече от 20 години фондацията
активно работи за осигуряване не препитание в областта на земеделието и интеграцията на ромски
семейства.

Останалата част от дарението бе доставена седмица по-късно в Брестовица и Перущица, където отново
екип на фондацията разпредели селитрата по списъци.

Много сме благодарни на „Неохим” за дарението, сподели г-н Пенов. То показва, че компанията е социално
отговорна и се надявам сътрудничеството ни да продължи и в бъдеще, допълни той.
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