ОДОБРИЛ: /П/
ВЕНЦИСЛАВ КАЛЧЕВ
Областен управител на област Русе
ПРОТОКОЛ № 6
от заседание на Съвместната българо-румънска земеделска работна група
– 26.09.2013г., 10.00 ч., зала 1 на Областна администрация Русе
Срещата протече при следния дневен ред:
1. Селекция, производство, отглеждане и преработка на
слънчоглед.
2. Представяне на фирма „Голдън Уест Сийд България” ООД
3. Представяне на фирма „Великов и КО” ООД

царевица

и

Заседанието започна с приветствия от г-жа Лили Ганчева – изпълнителен
директор на Асоциация „Еврорегион Данубиус“, г-н Венцислав Калчев – областен
управител на област Русе и г-н Дору Драгомир – председател на Българо-румънската
търговска камара.
След въвеждащите изказвания думата взе г-жа Айлян Карамехмедова –
заместник областен управител на област Русе, която изказа благодарност за
съдействието и успешното сътрудничество, което трябва да продължи.
Г-н Дору Драгомир представи дейността на Българо-румънската търговска
камара – млада организация, чиято основна цел е да предоставя полезна информация за
български и румънски фирми и да популяризира търговските отношения между
икономиките на България и Румъния. Г-н Драгомир подчерта, че основен проблем в
търговските отношения между двете държави е липсата на информация. Конкретно по
темата за земеделието той определи 3 важни предпоставки, необходими за развитието
на този отрасъл – качество на земята и почвите, наличие на водни ресурси и
квалифицирана работна ръка.
Г-жа Карамехмедова представи участниците от българска страна, след което
работната група се запозна с дейността на две български фирми – „Голдън Уест Сийд
България“ ООД и „Великов и КО“ ООД.
Г-н Пламен Митев – управител на фирма „Голдън Уест Сийд България“ ООД
представи дейността на дружеството. Фирмата има над 60-годишен опит в областта на
селскостопанските технологии и предлага на професионалните фермери богато
разнообразие от семена. Генетиката, която компанията разработва има за цел да
посрещне нуждите на съвременния пазар, да подобри цялостното влияние на селското
стопанство върху околната среда, да предложи високостойностни продукти и да
повиши продуктивността на селскостопанското производство.
Фирма „Великов и КО“ ООД беше представена също като бързо развиваща се
компания и лидер в производството на слънчогледови, тиквени семки и ядки в региона
на Централна северна България и Румъния. Тя се отличава със затворения цикъл на
производство, от самостоятелното отглеждане на суровината до пакетирането и като
краен продукт. Като важен момент в развитието на фирмата беше посочено
закупуването и изграждането на складови бази и производствени помещения и напълно
преобразуване на цеха за производство на семки и ядки с най-модерната техника за
печене и пакетиране. Продуктите на фирмата се пакетират в 3-пластова опаковка, чийто
бариерен слой предпазва от досега на пряката слънчева светлина и запазва вкусовите и
хранителни качества и трайноста на продукта.
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След представянето на процесите по производство, селекция и отглеждане на
слънчоглед и царевица, заседанието премина в своята практическа част. В с. Борисово и
в гр. Сливо поле, община Сливо поле, членовете на смесената работна група посетиха
производствените бази на двете фирми и се запознаха с процесите на селекция на
културите.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
АЙЛЯН КАРАМЕХМЕДОВА /П/
Заместник областен управител на
област Русе
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