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БЪЛГАРСКИТЕ НЕФТОХИМИЦИ ОТБЕЛЯЗВАТ 25 ГОДИШНИНА НА ПАО
“ЛУКОЙЛ”
Празничната програма стартира на 2 септември с “Ден на отворените врати”,
когато почти 200 ветерани-нефтохимици посетиха нефтопреработвателния
завод в Бургас, положиха венец пред паметника на първия български бензин и
се запознаха с развитието и модернизацията на производствата.
Тържественият концерт, посветен на 25-та годишнина на ПАО “ЛУКОЙЛ” и
Деня на нефтохимика, на 9 септември събра в Летния театър на Бургас над
2000 човека. На празника на нефтохимиците присъстваха областният
управител на Бургаска област Вълчо Чолаков, Заместник кметът на община
Бургас Йорданка Ананиева, Почетният консул на Руската Федерация в Бургас
Тонко Фотев, представители на Обществения съвет за партньорство
“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД, делови партньори, ръководители на
държавни институции, училища, университети.
В обръщението си Председателят на Управителния съвет Сергей Андронов
изрази удовлетворение и гордост от достиженията на екипа от
професионалисти на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД и партньорските
организации, които с труда си допринесоха за добрите резултати както на
Дружеството, така и на Компанията. Президентът на Синдиката на
българските нефтохимици “ЛУКОЙЛ” Павлин Ваковски изказа благодарност
за ползотворното сътрудничество на участниците в професионалното
обединение за създаване на по-добро бъдеще за предприятията и хората,
работещи в тях. За заслуги в развитието на горивно-енергийния комплекс
Сергей Андронов и Павлин Ваковски връчиха награди на Министерството на
енергетиката на Руската Федерация на четирима ръководители и специалисти
на “ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас” АД. Официалната част завърши с
прожектиране на видеофилм за историята и достиженията на ЛУКОЙЛ и
Дружеството и с празничен концерт.
На 25-ия юбилей на Компанията и професионалния празник на нефтохимиците
бе посветено и традиционното детско утро на 11 септември в детския кът на
ЛУКОЙЛ в Морската градина, където бургаските деца участваха в забавни
игри и състезания. На бъдещите първокласници, родителите на които работят
на територията на нефтохимическия комбинат, бяха подарени раници с учебни

пособия за първия им учебен ден.

