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← С много настроение и прекрасна мултикултурна програма отбелязахме Деня на майчиния език

Областна администрация – Пловдив е номинирана за наградите БАИТ за внедряване на системата „Посещаемо и

безопасно училище“ →

Главният секретар на
Областна
администрация-Пловдив
Борислав Димов почете
163-та годишнина от
рождението на Стефан
Стамболов
  31.01.2017 14:12

Зам.областният
управител – г-жа
Евелина Апостолова и
Главният секретар на
Областна
администрация-Пловдив
бяха официални гости
на Генералния консул на
Република Турция-
Хюсейин Ергани
  29.09.2017 17:16

Главният секретар
Борислав Димов
присъства на
тържественото
отбелязване на 164-та
годишнина от
рождението на Стефан
Стамболов
  31.01.2018 17:09

Акцент  Новини  

  23.02.2018 12:29   65   Борислав Димов

Конференция на тема: “Храни с географски означения-възможности за местно развитие и достъп до нови

пазари“, се проведе на 23.02 в зала „Пресклуб“ на Международен панаир – Пловдив. Събитието е организирано

от Икономедиа в партньорство с фондация „Земята – източник на доходи и с подкрепата на катедра „Икономика“

на АУ – Пловдив и Център по предприемачество на ТУ – София, филиал Пловдив. В конференцията участваха

депутатът в Европейския парламент – Момчил Ненков, Елка Божилова и Иванка Статкова – експерти от МЗХГ,

главният секретар на Областна администрация – Пловдив – Борислав Димов, проф. Иван Пенов от фондация

„Земята-източник на доходи“, производители на Горнооряховски суджук, българско розово масло, странджански

манов мед и месо от източнобалканска свиня.

От името на областния управител Здравко Димитров, приветствие към участниците поднесе главният секретар

Борислав Димов. „След 11-годишното ни успешно партньорство, Ви уверявам от името на г-н Димитров, че и в

бъдеще ще имате подкрепата на ОА-Пловдив, тъй като това, което правите е в името на по-добрите възможности

за реализация на дребните и средни селскостопански производители“, каза в приветствието си г-н Димов и

пожела на производителите доходоносна година и разширяване на пазарите.
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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
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Областният управител Здравко
Димитров присъства на тържествата
по случай 140 години от
Освобождението на България

Заместник областният управител
инж. Димитър Керин положи венец
пред паметника на загиналите във
войните от Куклен

ЧЕСТИТ НАЦИОНАЛЕН ПРАЗНИК!

Зам. областният управител инж.
Димитър Керин се преклони пред
героите от Освобождението в Сопот

Областният управител получи
поздравителни писма по случай 140-
та годишнина от Освобождението
на България
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