
ДЕЙВИД КАРО: „ГРАДЪТ, ХОРАТА НА ТОЗИ ГРАД И ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИЯ ДУХ СА 
ВПЕЧАТЛЯВАЩИ В ПЪРВОМАЙ” 

На  28  и  29  ноември  2014  г.  Община  Първомай  бе  домакин  на  форум  на  тема 
„Европейски  фондове  за  устойчиво  развитие  на  земеделието  през  новия 
програменпериод 20142020 година”. След международен форум дискутиращ проблеми 
и  добри  практики  на  малкия  и  среден  бизнес,  който  се  проведе  през  септември  на 
Златни пясъци, Първомай е първата община, която срещна Президента на Европейския 
алианс  на  малкия  и  среден  бизнес  –  една  от найголемите  европейски организации  с 
членска маса от над 1,2 милиона фирми от 35 европейски държави, Веселин Халачев – 
председател  на  Обединени  бизнес  клубове  и  член  на  Борда  на  директорите  на 
Европейския алианс на малкия бизнес, представители на Министерство на земеделието, 
експерта  по  Европейски  фондове  Анселмо  Капороси,  представители  на  малкия  и 
средния бизнес,  земеделски производители. Сред официалните  гости  бяха  забелязани 
посланиците на Беларус Владимир Воронкович, на Казахстан Избастин Темиртай, др 
Хасан Бармауи  –  консул на Йордания,  др Адем Далгъч  президент на  „Тракиякент”, 
изпълнителният  директор  на  РАО”Тракия”  Иван  Върляков  и  др.  Част  от  фирмите 
потвърдили  участие  във  форума  бяха  подредили  щандове,  на  които  представяха 
продуктите  си.  Влизайки  за  официалното  откриване,  всички  участници  с  интерес 
разгледаха  изложението,  вземаха  рекламни  материали  и  разговаряха  със 
производителите.  Впечатлени  от  изложението  гостите  потеглиха  на  посещение  в  три 
фирми – „Сладък път”, „Шипка” и „Доян Агро”. 
„Сладък път”ООД е производител на сладкарски и шоколадови продукти на основата 
на пандишпанов блат. Гостите разгледаха технологията на производство, а в приемната 
дегустираха от продуктите и научиха, че фирмата е започнала производството си през 
1998г. с 56 човека, а в момента там работят 105 човека, изнасят продукция на четири 
континента,  работят  с  всички  големи  търговски  вериги и  разработват нови продукти. 
Капацитетът е 30 тона на денонощие, като има и резервни мощности. Към момента се 
работи  на  двусменен  режим,  но  има  готовност  и  за  три  смени.  Фирмата  се  готви  да 
стъпи на китайския пазар. 
„Шипка” е  компания, която работи само с български млека – основно овче, помалко 
краве,  а  от  скоро  и  козе.  Произвеждат  бяло  саламурено  сирене,  кашкавал  и 
топенисирена  с  много  високо  качество.  Продукцията  е  почти  на  100%  за  износ. 
Заложили  са  на  класическите  технологии,  но  правят  и  експерименти  –  нов  вид 
кашкавал, пикантен смес от овче и козе мляко. Гаранция за качествената продукция е 
това,  че  работят  само  с  натурални  млека  и  производители  на  такива,м  които  са  се 
доказали с качествено мляко. Тази година е юбилейна за „Шипка” , честват 15 години. 
В „Доян Агро” бе посетена хладилна база с контролирана атмосфера, в която работят 
инженери  и  технолози  посъхранение  на  плодове  и  зеленчуци.  Инвестицията  в 
хладилната база е за над 5 милиона лева. осигурени по мярка 121 на ДФ”Земеделие”за 
развитие  на  селските  райони.  Базата  има  капацитет  3000  тона  и  може  да  съхранява 
всякакви плодове и зеленчуци. Там се контролират както влагата и температурата, така 
и количеството кислород, което е от съществено значение за зреенето. Базата се ползва 
за  плодове  отглеждани  в  градините  на  същата  фирма,  като  масивите  с  ябълки  са 
разположени в периметър от 1215 километра в района. 
След  посещението  в  трите  фирми  форумът  продължи  в  пленарна  зала  на  Община 
Първомай.  Дейвид  Каро  не  скри  възхищението  си  от  видяното  и  каза,  че  ето  това  е 
реален пример за добрите практики, които вече са намерили почва в Първомай. Каро е 
убеден, че форумът ще допринесе новите приятелства и контакти да доведат до нови
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пртньорства. „Тук има бъдеще и нови инвестиции”, констатира президентът на ЕSBA и 
продължи „Радвам се, че пресечната точка е тък,днес в сградата на Общината”. 
Председателят на ОБК Веселин Халачев, в ролята на модератор на семинара, също не 
скри  възхищението  си  от  видяното.  Той  сподели,  че  70%  от  заетостта  в  Европа  се 
дължи  на  малки  и  средни  фирми  и  това  се  доказва  в  Първомай.  Халачев  прочете 
поздравителен адрес от министъра на земеделието и храните Десислава Танева. 
За  стратегическата  рамка  и  възможности  за  развитие  на  бизнеса  в  аграрния  сектор  в 
периода  20142020  говориха  лекторите.    Владислав  Цветанов  –  държавен  експерт  в 
дирекция  „Развитие  на  селските  райони”  обясни  новата  програма  за  развитие  на 
селските  райони.  Взаимодействие  на  банките  с  ДФ”Земеделие”  и  фирмите 
бенефициенти  и  лизинговите  компании  в  подкрепа  на  МСП  в  земеделието  разясни 
Михаил Комитски, управител в SOSIATE GENERALE ЕКСПРС БАНК. 
Началник отдел „Мерки по ос 4” в Дирекция „Развитие на селските райони” бе лектор 
по програма „Лидер 20142020 г.” – Местни инициативни групи. 
За  печелившето  трио  култура,  туризъм  и  земеделие  за  развитие  на  селските  райони 
говори Анселмо Капороси – експерт Европейски фондове. 
Това включваше програмата през първия ден на семинара, а по време на официалната 
делова вечеря в приятната обстановка на ресторант „Европа”, която започна с блестящо 
изпълнение на мажоретките от „Златаровче”, всички участници получиха сертификат за 
участие във форума организиран от Община Първомай и ОБК. Танцов състав „Елика” – 
Пловдив  създаде много настроение с програмата си. 
Европейски земеделски политики за развитие на селските райони включваше рамката 
на  втория  ден  от  семинара.  Анселмо  Капороси  бе  лектор  по  темата  „Европейски 
земеделски  политики  за  развитие  на  селските  райони”,  а  покъсно  продължи  с 
„Безвъзмездни финансови помощи, предоставяни директно от Европейската комисия – 
отключване  на  потенциала  на  европейските  партньорства  за  иновации  и 
конкутрентноспособност . 
С  „COSME”  –  Европейска  програма  за  конкурентоспособност  на  малките  и  средни 
предприятия  запозна  присъстващите  Кремена  Димитрова,  мениджър  в  отдел 
„Европейски фондове” на ОБК. 
По  найголямата  финансираща  програма  в  света  за  научни  изследвания  и  иновации 
„Хоризонт 2020” лектор бе отново гн Капороси. 
В заключителните си думи Дейвид Каро посъветва при конкретни въпроси и неясноти 
да се обръщаме към ОБК на имейл, а от друга страна ОБК ще работи в тясна връзка с 
Обшина  Първомай.  „Сграбчете  всяка  възможност;  никга  не  харчете  повече  от 
спечеленото в трудни времена; дръжте информирани работниците и служителите си и 
не забравяйте – това, че сме малки ни прави много погъвкави и бързи”, бяха част от 
напътствията  на  Дейвид  Каро  от  опита,  който  има  със  собствената  си  фирма  за 
производство на автомобилни детайли в родния си Бирмингам. 
По време на форума вече има сключени реални сделки, фиксирани са дати за среши с 
конкретни чуждестранни партньори  със „Сладък път”, ББП и „Български лимец”, а 50 
туристи  ще  посетят  винарна  „Загрей”,  където  освен  вина  ще  дегустират  млечни 
продукти и консерви произвеждани в Първомай. 

АНСЕЛМО КАПОРОСИ: „ТОВА, КОЕТО ВИДЯХ В ПЪРВОМАЙ КАТО БИЗНЕС И КУЛТУРНА 
СРЕДА Е НЕЩО МНОГО СПЕЦИАЛНО. 

Когато  разговаряхме  с  кмета  на  Първомай  Ангел  Папазов  и  му  казах,че  ми  трябва 
информация, за да предложим подходящи за района програми,  за пръв път един кмет 
ми отговори: „ Кажи от какво имаш нужда и ще го изпратя”.Такъв подход е гаранция за 
успех. Ние ще ви изпратим конкретни проекти. Много важна е добрата идея. Селският
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туризъм,  например,  ускорява развитието и  на  други фирми. Вие имате наследство  от 
траките  и  съчетано  с  продуктите  от  селското  стопанство  и  добрата  местна  кухня  са 
много  добра  база.  Ще  дам  пример  с  едно  малко  село  в  Южна  Италия.  Малко, 
отдалечено,  много  красиво,  но  трудно  достъпно.  Това  селище  е  било  на  етруската 
цивилизация. И на някого му хрумва да организира фестивал, на който облечени като 
етруси, с приготвена храна по стари етруски рецепти от преди 3 хил. години посрещали 
туристи. Предлагали приготвен домашен мармалад, зехтин по собсвена рецепта и др. И 
за 5 години те имат невероятен успех, защото са използвали уникалността на мястото и 
любовта към традициите. Тук в Първомай може да се развие културен, селски и винен 
туризъм, убеден съм”. 

/ Красимира Славова /


