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Плакет, в знак на благодарност за 12-годишна подкрепа и сътрудничество  за развитие на предприемачеството и

селските райони в България получи от името на Областна администрация – Пловдив зам. областният управител

Петър Петров. Наградата беше връчена на  Заключителната конференция на проект „Интегриране на ромски

общности чрез икономически инициативи”,  която се проведе на 21.11. 2017 г. в хотел  „Рамада Пловдив

Тримонциум”.  Събитието беше организирано от  Фондация „Земята – източник на доходи”,  а финансирането на

проекта беше осъществено от Фондация „Тръст за социална алтернатива”.

Областна администрация – Пловдив беше представена от зам. областния  управител Петър Петров, началника на

отдел „ Координация и европейска интеграция” – г-жа Снежана Александрова и ст. експерт  Венера Атанасова

от същия  отдел, а  от Министерството на  земеделието, храните и горите, гост за пореден път беше г-жа

Аделина Стоянова от  Дирекция „Директни плащания” .

Срещата откри проф. д-р Иван Пенов – Председател на УС на Фондация „Земята – източник на доходи” , а Негово

Превъзходителство Ерик Рубин – посланик на САЩ в България,  приветства  гостите на Конференцията , между

които бяха ректорът на Аграрен университет –Пловдив  – проф. д-р Христина Янчева, ръководители на основни

структури на университети в гр. Пловдив, неправителствени и образователни организации, работещи за

развитието на селските райони и подкрепа на дребния бизнес и предприемачество, участници в проекта и

журналисти.

 Проф. Пенов представи  пред  присъстващите постигнатите резултати по проекта, след което своя опит,  успехи

 и срещани трудности в реализирането на инициативата, споделиха и партньорските организации  на

Фондацията.

За усилията, които Фондация „Земята – източник на доходи” полага за подпомагане и развитие на дребния

бизнес и развитието на селските райони в продължение на 15 години,  областният управител Здравко Димитров

 изпрати поздравителен адрес, в който  пожела  на екипа  й „ползотворна работа  за благото на обществото и

реализиране на всички добри идеи .”
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Последни:

Фондация „Земята източник на доходи” връчи плакет
за 12-годишна подкрепа на Областна администрация
– Пловдив
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← Областният управител Здравко Димитров свика съвещание във връзка с Националната програма за защита при

бедствия

Извънредно заседание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и

канализация“ ЕООД, гр. Пловдив →

Областният управител
Здравко Димитров и
министърът на
образованието Красимир
Вълчев посетиха учебни
заведения в
„Столипиново“
  07.09.2017 15:52

Извънредно заседание
на Асоциация по ВиК на
обособената територия,
обслужвана от
„Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр.
Пловдив
  22.11.2017 16:34

Зам.-областният
управител Петър Петров
връчи златните медали в
категория
„Машиностроене“ на
Пловдивския панаир
  28.09.2017 13:39

 Може да прегледате още

 Форма за контакт

МОЖЕ ДА
ПЛАТИТЕ С

От: 

E-mail: 

Тема: 

Съобщение: 

Галерия Последни Етикети

Борислав Димов (25) Димитър

Керин (20) Евелина
Апостолова (36)

Здравко
Димитров
(235) Петър Петров

(38)

Контакти

Харесвам 11

42°08'52.5"N 24°43'46.7"E  

Directions

  

Save

View larger map

Sign in

©2017 Google - Map data ©2017 Google Terms of Use

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



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



тел: +359 32 605 512; 0800 11 032;

факс: +359 32 627 104

e-mail: governor@pd.government.bg –
Областен управител на Област
Пловдив



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



e-mail: delo@pd.government.bg –
Деловодство на Областна
администрация – Пловдив



БУЛСТАТ: BG115009166

Банкови сметки на Областна
администрация Пловдив



Форма за контакти

Вашето име (задължително)

Вашият email (задължително)

Относно (задължително)

Вашето съобщение (задължително)

Областният управител Здравко
Димитров получи наградата на
„Българската браншова асоциация
по пътна безопасност“

Извънредно заседание на Асоциация
по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „Водоснабдяване и
канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Фондация „Земята източник на
доходи” връчи плакет за 12-годишна
подкрепа на Областна
администрация – Пловдив

Областният управител Здравко
Димитров свика съвещание във
връзка с Националната програма за
защита при бедствия

Процедура: 00799-2017-0002
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