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ВИДЕО, PPT, ДРУГИ

интерактивни материали, 
представящи участника

Youtube channel

https://www.youtube.com/results?search_
query=asepop+velventos  

PPT Presentation “Velvita by 
Asepop Velventos”

Video “Velvita Corp” (английски език)

ASEPOP VELVENTOS



ГОДИНА НА РЕГИСТРАЦИЯ
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ОПИСАНИЕ/ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ

ASEPOP VELVENTOS е земеделски кооператив, наброяващ 350 
производители: основната му дейност е производство на пресни 
плодове. ASEPOP VELVENTOS има 12 постоянни служители, а 
в разгара на летния сезон персоналът нараства до 100 сезонни 
служители. Коопераъивът произвежда плодове като праскови, 
нектарини, ябълки, киви, сливи, кайсии, череши. Общата продукция 
надхвърля 15000 тона.
Съоръженията на кооператива се простират на площ от 39 акра, 
където могат да се намерят административни сгради, 13 охладителни 
камери със защитна атмосфера, склад за земеделски стоки, склад за 
земеделски материали, машини. Освен това има и клон – магазин на 
централния пазар за плодове и зеленчуци в Атина.

ГЕОГРАФСКИ ОБХВАТ
1-предлагане на услуги/производство на стоки; 2-пазари/потребители/бенефициенти

 1. Велвендо и Атина;
 2. Централна и източна Европа, особено Русия. Общият обем на 
износа надхвърля 3,250,000 кг.
Делът на износа достига 40% от общите продажби. 
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СТРУКТУРА НА СОБСТВЕНОСТТА/ДЯЛОВЕ/РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Акционери, собственици, членове на кооператива, наети лица, донори ...

» 350 активни членове
» 14 постоянни служители
» 80–100 сезонни служители
» Сътрудничество с производители от цялата област в Гърция

ПРЕДИМСТВА И ПОЛЗИ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ

Основната полза от членството в кооператива е осигуряването 
на базов доход за семействата. Кооперативът отпуска кредити 
на членовете си за цялата година и така те могат да отглеждат 
продукцията си без да изпитват финансови затруднения.

ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА

Върховният орган на кооператива е Общото събрание. Следван от 
Съвет на директорите, Председател, ръководство и ръководни отдели 
като например счетоводен, управленски, продажби и геотехнически 
отдел.

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ
кои, колко и други, различни от Общото събрание 

Редовно заседание на  Общото събрание се провежда два пъти годишно, 
като задължително се свикват и 2-3 извънредни събрания.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ -СЪСТАВ И СТРУКТУРА

Съветът на директорите има 9 члена. Избори се провеждат на всеки 
четири години.  
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ПРИНЦИП 3.  ИКОНОМИЧЕСКО УЧАСТИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Всеки производител започва земеделската година без стрес, защото 
кооперативът отпуска кредит за снабдяване със суровини. Освен това 
кооперативът разполага с геотехнически отдел със специализирани 
агрономи, където производителите могат да получат съвети относно 
дейностите по отглеждането. Всичко, което се иска от производителя, 
е да следва инструкциите на кооператива на всеки етап, за да има 
накрая задоволителен доход.

ПРИНЦИП 7.  ГРИЖА ЗА ОБЩНОСТТА

През август 2017 г. кооперативът получи признание от Европейската 
комисия за модерно и устойчиво земеделие.
Всяка година се въвеждат експериментално нови методи на отглеждане, 
които вече успешно са били изпробвани в други области.
Всички производители са задължени да документират грижите по 
отглеждането на овощните си градини с цел получаване на безопасен 
и качествен продукт.
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