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Препоръчай (0)

„Неохим” с благодарствен плакет от фондация „Земята
източник на доходи”

В навечерието на Деня на благодарността на
Америка, искам да ви благодаря, че работите за
своята общност и развитието на България.
Благодаря ви, че променяте за по-добро живота
си и живота на хората около вас. С тези думи
посланикът на САЩ в България -Ерик Рубин,
поздрави в Пловдив участниците и партньорите
в социално-икономическата програма на
Фондация „Земята-източник на доходи“ и
Фондация „Тръст за социална алтернатива“,
които вече 15 години дават шанс на хора от
малцинствата в региона и страната да се
препитават от земеделие и да се образоват.
Дипломатът бе официален гост на
заключителната конференция на тема:
„Интегриране на ромски общности чрез
икономически инициативи“, която се проведе на
21 ноември в Хотел "Рамада Пловдив

Тримоциум". Официални гости на проявата бяха ректорът на Аграрния университет в Пловдив проф.д-р
Христина Янчева, зам.-областният управител Петър Петров,административният директор на „Неохим” АД
Стефан Димитров, изпълнителният директор на „Евро Ферт” АД Петър Томов, експерти от Министерство на
земеделието, Фондация „Америка за България“ и др.

Посланик Рубин изрази задоволство от невероятните постижения на програмата. Тя се ръководи от проф.
Иван Пенов, преподавател в катедра „Икономика“ на Аграрния университет в Пловдив и председател на
Управителния съвет на Фондация „Земята – източник на доходи“. Програмата се прилага по иновативен
начин така, че да допринесе за успехите на ромските семейства и мотивацията им не само за личностен
растеж, но и за развитието на частния сектор у нас. Проф. Пенов официално връчи на Стефан Димитров
благодарствен плакет на „Неохим” АД за подкрепа на усилията за развитие на предприемачеството и
селските райони в България.  Припомняме, че през пролетта „Неохим” дари за каузата на фондацията 20
тона амониева селитра. Подкрепихме проекта на фондацията не само защото сме социално отговорна
компания, но защото сме за развитие на земеделието в България – посока, в която се движим заедно,
каза при получаване на плакета г-н Димитров. „Неохим” с благодарствен плакет от фондация
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