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Областният управител Желязко Желязков – гост на XIX-ото Международно
специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за него“
Адрес на новината dobrich.government.bg/news.php?id=886

XIX-ото Международно специализирано изложение „Селското стопанство и всичко за
него", организирано от „Добрички панаир" АД, се открива утре (30 август) в спортен
комплекс „Простор" в гр. Добрич. Ден преди официалното му откриване участие, са
заявили 152 фирми от страната и чужбина. Сред тях са много традиционни участници производители, търговци и научни институти.
20% от участниците се представят за първи път на изложението. Директно участие в
изложението ще имат фирми от Гърция, Румъния, Сърбия и Холандия. 26 са фирмите от
Добрич и областта: „Автомотор Добрич" АД, „Агро Свят 98" Добрич ООД, „Агроном" ООД,
„Бизо-България" ООД, „Брисегруп България" ЕООД, „БМД" АД, „Вера 75" ЕООД, „Гала 90"
ЕООД, „ДАС Добрич" ЕООД, „Дик инжинеринг" ООД, „Добрич онлайн", Добруджански
земеделски институт - Генерал Тошево, „Едима" ЕООД, ЕТ "Статев-Станимир Недялков",
„Зенит - 71" ЕООД, „Ив Кар Спорт" ООД, „Металагро" АД, ЕТ „Мира -П. Петров",
„Прима-Димов" ООД, ЕТ „Пряспа - Светлозар Киров", „Ритъм инжинеринг" ООД, „Сънсолар"
ЕООД, „Тангра България" ООД, „ТОСС" АД, „ХелиотерМ" ЕООД, „Феликс" ЕООД.
На информационен щанд на Министерството на земеделието и храните ще бъде
представена Програмата за развитие на селските райони. Експерти от МЗХ, представители
на държавен фонд „Земеделие" и Областна служба за съвети в земеделието ще
информират заинтересованите лица за възможностите за финансиране по тази програма.
Българо-румънски щанд Bu.Ro.Coop на изложението ще стане възможен в рамките на
проект „Търговските палати на България и Румъния за трансгранично сътрудничество", по
който работи ТПП-Добрич.
Посолството на Република Полша - Отдел за промоция на търговията и инвестициите също
ще се представи със свой щанд.
На официалното откриване на изложението, което ще се състои от 10.00 ч. на 30 август,
са поканени народните представители от 8-ми Добрички многомандатен избирателен
район Румен Иванов, Ваня Донева, Светомир Михайлов, Валентин Николов, Венцислав
Върбанов, Корман Исмаилов, министърът на земеделието и храните д-р Мирослав
Найденов, заместник-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова,
изпълнителният директор на ДФ"Земеделие" Румен Порожанов, Желязко Желязков Областен управител на Област Добрич, Иван Мандев - председател на Общински съвет, гр.
Добрич, Детелина Николова - кмет на община гр. Добрич, Стелиян Митев - директор ОС

"Земеделие" Добрич и др.
Традиционните награди на "Добрички панаир" ще бъдат връчени от 20.00 часа по време
на официалната вечеря в ресторант"България". Те ще са в категориите "Търговско
представителство" и "Български производител".
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