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ДО  

Г-Н ИВАЙЛО ГЪЛЪБОВ 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА               
СЪЮЗА НА ПТИЦЕВЪДИТЕ В БЪЛГАРИЯ 

    

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЪЛЪБОВ, 

Позволете ми от името на Управителния съвет на Българска стопанска камара – 
съюз на българския бизнес и лично от свое име да поздравя Вас и всички Ваши членове 
и участници в Четиридесет и втората международна конференция с търговско изложение 
„Птицевъдство 2022“. 

С Вашия професионализъм и всеотдайност, СПБ изгради облика си на авторитетна и 
уважавана организация. Не са много активните браншови организации, които в 
продължение на години и в условията на непредвидима нормативна и социално-
икономическа среда отстояват интересите на сектора и допринасят за 
конкурентоспособността на българската икономика. Радвам се, че Вие сте от добрите 
примери и част от семейството на БСК. 

Използвам възможността да Ви благодаря за волята, с която отстоявате интересите 
на Вашите членове, за готовността да бъдете значим фактор в икономическия живот и 
модернизирането на сектор птицевъдство вече над три десетилетия и за усилията, които 
полагате за развитието на по-добра и конкурентоспособна бизнес среда не само на 
национално, но и на европейско равнище.   

За поредна година Съюзът на птицевъдите в България събира на едно място 
доказани експерти от индустрията, водещи представители на научните среди, държавните 
институции и бизнеса, за да очертаят заедно насоките в развитието на този важен за 
икономиката ни сектор.  

Българската стопанска камара високо цени сътрудничеството със Съюза на 
птицевъдите в България и Ви уверявам, че в наше лице можете да разчитате на подкрепа 
и съдействие. Вярвам, че това сътрудничество ще се развива и в бъдеще. 

Използвам повода да пожелая на организаторите и всички участници в 
конференцията ползотворна работа, здраве, успехи, лична и професионална 
удовлетвореност. 

 

На добър час! 

12 октомври 2022 г. 

С уважение, 

 

ДОБРИ МИТРЕВ 

Председател на УС на БСК 
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