
 	 	 	 ИЗ	НЕТА	                         19 октомври - 25 октомври 2022 г.  3

Фирма “ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД, бе удостоена с 
почетен плакет за дългогодишен принос за “Надзор на 
пазара и електронната търговия” в Република България, 
Европа и по света.               HILIFE

Като акцент на срещата с д-р Ахмед Ал Мадбух, 
извънреден и пълномощен посланик на Държавата 
Палестина и доайен на дипломатическия корпус в 
Република България, бяха социално-икономическите 
и бизнес отношения между “ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” 
ЕООД и Палестинската държава.

В посолството на Република Турция по покана на Търговското 
аташе г-н Окан Пакбеше се състоя среща, на която бяха 
обсъдени няколко теми в областта на надзора на пазара 
и електронната търговия - произвежданите, внасяни 
и предлагани стоки от икономическите оператори на 
Република Турция в България, Европа и по света да отговарят 
нормативно на изискванията и да бъдат безопасни за 
употреба от потребителите.

По покана на директора на Тайванския търговски 
център в Република България, г-н Чих-Хсуан, 
Цай (Шейн) се срещна с г-н Пламен Парушев за 
обсъждане предмета и обхвата на дейност на компания 
„ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ” ЕООД. Това е единствената 
в Р. България компания с такъв специфичен предмет 
и обхват на дейност, която е и доверен партньор за 
качество. 

На 11-12.05.2022 г. по покана на най-големия производител 
на играчки за Югоизточна Европа, Турската фирма NIZAM, 
се състоя среща между основателя, едноличен собственик 
и управител на първата в България частна консултантска 
компания “ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ” ЕООД г-н Пламен 
Парушев и управителя на Турската компания г-н Исмаил 
Коч. По време на срещата, състояла се в централния офис 
на компанията, в един от най-големите мегаполиси в света - 
град Истамбул, са обсъдени взаимоотношения между двете 
компании и подписан договор за консултантска дейност в 
областта на надзора на пазара, международните търговски 
отношения и добрите практики.

Г-н Пламен Парушев с племенника си Георги, кръстен на 
известния в Балчик общественик, агробизнесмен и най-
дългогодишен съветник в Община Балчик - г-н Георги 
Андонов, баща и вдъхновител за успехите на г-н Пламен 
Парушев.

На официална церемония в СУ „Христо Ботев” град Балчик, в Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 
просвета и култура, семейство АНДОНОВИ организира награда за ученолюбиви и талантливи деца, в памет на г-н ГЕОРГИ 
АНДОНОВ-  грамота, позлатен плакет  и парична премия, изразяваща се в плащането на семестриалните такси през първата 
година от следването на абитуриентката г-ца Грациела Жечкова Илиева, отличничка и активистка в училищния парламент. 
По време на церемонията, присъстваха г-жа Димитричка Андонова, съпруга на покойния Георги Андонов, дъщеря му, зет му и 
малкия-голям човек Внукът на Георги Андонов, Георги.
По думите на г-н Пламен Парушев, наградата в името на неговия баща, ще бъде връчвана ежегодно на тази свята дата! 

“ПАРУШЕВ - КОНСУЛТ” ЕООД и катедра „Икономическа 
Социология” (г-н Пламен Парушев и доц. д-р Андрей Нончев при 
Университет за национално и световно стопанство), подписаха 
меморандум за сътрудничество.

"ПАРУШЕВ-КОНСУЛТ" ЕООД, бе удостоена с почетна грамота 
и златна статуетка, като Лидер в областта на Надзора на пазара и 
Електронната търговия в Р. Бълагария, Европа и по Света.
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