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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

В магазините от веригата КООП 
ще намерите при най-изгодни цени 

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.
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„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни 
и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ
 Дистрибутор на „Евроферт“, 

„RAPOOL – България“, 
 Директни доставки на карбамид 

от Румъния и Русия. 
 Въглища Донбас

Осигурен транспорт
Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81

Редакторът 

Чашата на търпението преля! 
Народът – бащи, майки, сино-

ве, дъщери и внуци въстанаха. Де-
монстрираха силата си. Времето 
на всемогъщия единоначалник на 
България свърши. Неговият вно-
сен министър на финансите Симеон 
Дянков, подаде оставка под натиска 
на народа. Скандирания „Мафия“, 
„Оставка“ и „Българи-юнаци!“ 
привличат все повече недоволни 
срещу господството на чужди моно-

поли, превзели електрификацията 
на измъчения българин и надписа-
ли сметките на потребителите за не-
използвана електроенергия. 

Народът ни порасна за седмица 

време. Демонстри-
ра сила и предупре-
ди всички, които не 
са усетили градуса 
на недоволството. 
Дойде време, в кое-
то да се запише нова 
страница за разгра-
бената ни държава 
и несбъднала се де-
мокрация. 

Народът въстана срещу всички 
партии управлявали до днес и прех-
върлящи своята вина на противни-
ка. С това бурно недоволство срещу 
монополите, което беше изразено 

в повече от 40 града на страната, 
изникна и въпросът за ревизия на 
бивши и настоящи управници и 
техните приближени, за социалната 
катастрофа на България. 

Текат дни на проверка за силата 
и плодовете от битката за правда. За 
промяна на социалната несправед-
ливост и безконтролното ограбване 
на хората от селата и градовете. 

Ревизия на предходните 23 го-
дини! На плодовете на 23 години 
преход, които тотално разрушиха 
икономиката на страната. С поглед 
към масовата приватизация и боно-
вите книжки, попаднали в ръцете 
на приватизационни фондове и сто-
реното от тях.

Пловдив почете 140 години от 
обесването на Васил Левски

На 19 февруари и Пловдив отбе-
ляза 140-та годишнина от обесване-
то на Васил Левски. Поклонението 
се състоя пред паметника на Васил 
Левски на централната алея в парк 
Бунарджика. Слово за живота и 
делото на Апостола на свободата 
произнесе Любозар Фратев – об-
щественик и управител на Фонда-
ция „Балкански културен форум“.

На поклонението, организира-
но съвместно от община Пловдив 
и Общински комитет „Васил Лев-
ски“, с минута мълчание бе поче-
тена паметта на Дякона, след което 
бяха поднесени венци и цветя от 
кмета на града, председателя на 
Общинския съвет, Областния упра-
вител, 68-ма бригада „Специални 
сили“, политически и обществени 
организации, признателни гражда-
ни.

Не сме 
удовлетворени 
от оставката 

на Дянков

На
втора

страница
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Още 107 
стопанства с 
над 26 млн. лв. 

по ПРСР
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В Пловдивска 
област ще се 
реализират… 

На
шеста

страница



МОЖЕТЕ ОЩЕ  
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Абонирането се извършва, чрез по-
щенските станции в цялата страна и 
чрез редакцията на вестника.

Цената на абонамента за една го-
дина за физически лица е 30 лв., а за 
юридически – 40 лв.

Адресът на редакцията е  
Пловдив 4000, ул. „Волга“ 4.

Тел.: 032/ 64 38 13; 0889/ 329 975

Каталожни 
номера

2155 
2156

Камъни летяха към Парламента.



Бисер Чилингиров – председател на Националната овцевъдна асоциация: 

Ако млекопреработвателите не коригират 
ниските изкупни цени, фермерите ще 
продават месо и мляко навън 

Състоянието на овцевъдите в 
България не е добро, поради високи-
те цени на фуража, високата цена на 
енергията и поради необходимостта 
да се заплащат по-високи заплати на 
овчарите. Това каза Бисер Чилинги-
ров, председател на Националната 
овцевъдна асоциация. В момента, 
фермерите няма, къде да реализират 
продукцията си, т. е. агнешкото месо 
и млякото. Овчето мляко се изкупу-
ва от мандрите на цени от 1,10–1,30 
лв./л, което е много под себестой-
ността му. На изложението в Гър-
ция, получихме запитване от гръцки 
фирми, които имат желание да из-
купуват продукцията ни на цени от 
1 евро за литър, но искат по 10–20 т. 
За сега не можем да осигурим такова 
количество, тъй като не доим овци-
те, но от следващия месец, може би 
ще стане – каза Чилингиров. 

„Искам да подканя млекопрера-
ботвателите, че с ниската цена, те 
убиват българското овцевъдство, и 
ако не ги коригират, ще бъдем при-
нудени да продаваме на хора, които 
дават по-добра цена“, добави той.

На въпрос, какви са причините 
за тези ниски цени, Бисер Чилин-
гиров заяви: „Всеки един казва, че 
причината е, че няма потребление, а 
не е така. В складовете на  мандрите,  
няма задържана продукция, тя бър-

зо се реализира. Продуктите от овче 
мляко, са много търсени на пазара, 
в Европа няма такова изобилие от 
овчи продукти и те с охота се изку-
пуват от европейския консуматор. 
Ние сме екологично чиста страна, 
нашите животни ядат чист фураж, 
пасат чиста трева и дишат чист въз-
дух. Това прави продукцията ни 
привлекателна и търсена, не само на 
европейските, но и на световните па-

зари“, каза още Чилингиров. 
„Доволни сме, че тази година се 

получи диалог между Министер-
ството на земеделието и браншовите 
организации и бяха отпуснати с 11 
лева повече на глава животно, мина-
лата година бяха по 30 лева, а сега 
са 41 лева. Състоянието ни не се е 
променило, но сме доволни, че има 
диалог и се работи в посока на уве-
личаване броя на овцете“, каза той. 
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Зърнопроизводителите 
ще отстояват правото  
си на равнопоставеност
с европейските земеделски производители 

Зърнопроиз -
водителите ще 
продължават да 
работят, за по-
стигане на мо-
тивираните им 
искания и ще от-
стояват правото 
си на равнопоста-
веност с европей-
ските земеделски 
производители. 
Това съобщиха 
на брифинг, от 
Н а ц и о н а л н ат а 
асоциация на зър-
нопроизводите-
лите (НАЗ) в Ар-
банаси. 

Трябва да има 
адекватна поли-
тика за българското земеделие, 
както и дългосрочна стратегия за 
развитието на сектора, казаха зър-
нопроизводителите. 

В последните няколко дни, зър-
нопроизводителите са провели две 
срещи с премиера Бойко Борисов. 
От тях се излезе с решение да се 
изплатят европейските средства, 
както и компромисно решение 
за въвеждането на фискални ус-
тройства за всеки съд, съдържащ 
гориво за земеделски нужди със 
системата на НАП. „Тези две реше-

ния са положи-
телни за сектора, 
далече не могат 
да компенсират 
негативната по-
литика, която се 
водеше от по-
следните годи-
ни към сектора“, 
каза председате-
лят на асоциаци-
ята. 

В края на ап-
рил или май, ще 
се състои среща, 
на която ще се 
разгледат въз-
можностите за 
прилагане на 
гориво за земе-
делските произ-

водители с намален акциз на вто-
рото полугодие на 2013 г., но не са 
поемани твърди ангажименти от 
страна на правителството, уточни 
Радослав Христов, зам.-председа-
тел на асоциацията. Отлагане на 
задълженията на земеделците да 
монтират фискални устройства за 
връзка с НАП, спестява от 10 000 
до 20 000 лева на всеки земеделски 
производител, каза той. Христов 
заяви, че някои от земеделските 
производители дори не са знаели, 
че има такава тежест в закона. 

Няма да  
се закриват 
ферми,  
които не отговарят  
на изискванията  
на ЕС

Няма да бъдат закривани ферми в 
България, каза в Сливен, зам.-министъ-
рът на земеделието и храните Цветан 
Димитров, по повод на опасения за за-
криване на ферми от втора и трета 
категория, заради изискванията на ЕС 
в този сектор.

Димитров допълни, че ще има кон-
тингент от ферми, доставящи около 
12 процента от млякото, което по-
стъпва в млекопреработвателните 
предприятия, които няма да покрият 
изискванията. Произведеното от тях 
мляко, ще се преработва само за сире-
не и кашкавал. Няма да бъдат закривани 
и ферми, които произвеждат мляко за 
собствени нужди. 

В момента суровината, която не 
отговаря на европейските изисквания, 
се преработва в сирене и кашкавал с 
период на зреене 60 дни, през който 
микроорганизмите се унищожават. За 
това време продукцията става напъл-
но годна за консумация, но се продава 
само в страната.

Димитров бе в Сливен, за да участ-
ва в среща с животновъди, на която 
бе обсъдено развитието на млечното 
говедовъдство.

Ангел Вукодинов – председател 
на Националната асоциация 
на зърнопроизводителите:

Не сме 
удовлетворени 
от оставката на 
Симеон Дянков
По-важно е да има правилна 
политика в сектор „Земеде-
лие“, заяви председателят на 
НАЗ

Не бих 
казал, че 
сме удо-
в л е т в о -
рени от 
оставката 
на минис-
тър Симе-
он Дянков, 
защото за 
нас е по-ва-
жно да има 
п р а в и л н а 
п оли т и к а 
в сектор 

„Земеделие“, каза Ангел Вукодинов, предсе-
дател на Националната асоциация на зър-
нопроизводителите.

„Важно е този наистина български 
отрасъл, един от малкото, които продъл-
жават да работят, в условията на всеоб-
щата икономическа и финансова криза, да 
създава работни места, да е полезен, как-
то на тези, които го упражняват, така и 
за обществото и чрез финансовия си дял – 
като данъци и брутен вътрешен продукт, 
а и като социален ефект“, посочи той.

„Не е тайна, че земеделието, е най-го-
лемият социален залог за мир в селата, 
чрез плащане на малко по-голяма сума от 
прословутите 850–900 милиона европей-
ски средства във формата на арендите, 
които се плащат към населението и соб-
ствениците на земята“, обясни още Ангел 
Вукодинов.

„Най-ресурсоемките работи, като то-
рене и подготовка на пролетните култу-
ри, предстоят в близките седмици и ще 
бъде ползотворно наличието на средства 
за прилагане на една добра агротехнология 
и за получаване на по-добра и качествена 
продукция“, каза още Вукодинов.
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Гневът на човека от селото!
Разговор с Антон Фенерджиев от с. Цалапица

Поводът за него, е продажбата на 
земеделска земя в село Цалапица, 
община „Родопи“. Дело на неговия 
прадядо са фенерите на Лъвов мост 
в София, който е бил леяр по приз-
вание. Имали са доменна пещ в цен-
търа на Пловдив, която работела до 
1990 г. 

В момента, в с. Цалапица има 
купувачи на земеделска земя. Чрез 
поставено лице представител от 
Турция, е изкупил вече 900 дка. 
Иска на нея да направи нови лозо-
ви насаждения. Друг представител 
наема земя под аренда. Изкоренява 
старите насаждения и засажда ново 
лозе. Немска фирма, също изкупува 
земя в селото, на която има намере-
ние да създаде нова овощна градина, 
с екологично чисто производство от 
ябълки, сливи и праскови.  

Около 90 хил. дка обработваема 
земя има в село Цалапица. От нея, 
40 хил. дка са засети с есенници, а 
20 хил. дка са с трайни насаждения- 
сливи, ябълки, круши и дюли. Има и 

частни стопани, които сами обработ-
ват земите си. 

Организираната система за изку-
пуване на земя действа безотказно. 
Заплащането се извършва веднага, 
след изповядване на сделката. Хо-
рата са доволни, защото в безизхо-
дицата, решават своите финансови 
проблеми с получените пари. Цената 
е по 500–600 лв./дка, а за оризищата- 
1000 лв./дка. 

Германска фирма ще ползва 10 
години земята и после ще я върне на 
собствениците. Декларира, че про-
дукцията й ще е екологично чиста.

С този подход към наетата и про-
давана земеделска земя, се създават 
работни места за хората от Цалапица.
НО СЪМ НЕДОВОЛЕН 
ОТ ФАКТА,
че ние не обработваме тази наша 
земя. Толкова ли сме некадърни? 
Правителството ни, ли е некадърно? 
Бизнесмени ли ни липсват, за да по-
ведат тази акция в друга посока?! 

За сегашното и бъдещото земе-
делско производство, трябват мно-
го субсидии от държавата. Няма да 
стане без тях. Държавата я няма и 
не помага на родния производител. 
Оставя всичко на чужденци. Пъл-
на дезорганизация. Как могат да се 
решат въпросите, за които говорим? 
Чрез нашето участие, но с помощта 
и на държавата. Освен у нас, никъ-
де другаде няма такава политика за 
селското стопанство. За 22 години то 
беше напълно разбито. 

Ако имах средства, щях сам да 
обработвам наследствената земя, 
която е 150 дка. За това съм я дал на 
арендатор. Имам желание да напра-
вя градина от 40–50 дка с ябълки. 
За това ми трябват около 40 хил. лв. 
Изключено е да тегля заем от банка, 
защото ще трябва да заложа апарта-
мента си за него. Дядо ми казваше, 
„Никога не влизай в банка“. Дерат ти 
кожата, както си искат и увеличават 
лихвата, без да те уведомяват. 

Ако има нисколихвени кредити, 
мога да взема, за да създам овощ-
но насаждение. През 1980 г., взех 
10 хил. лв. от банка, с почти нулева 
лихва. За това, искам и сега да има 
нисколихвени кредити. Така, бих се 
наел да започна и ново строителство. 
Да работя, заедно с работниците и да 
получавам заплата, наравно с тях. Те 
хранят моето семейство, а аз техни-
те. Това е моята визия!
СЛЕД ПОВЕЧЕ ОТ 20 
ГОДИНИ ДЕМОКРАЦИЯ 
В БЪЛГАРИЯ, 
все още има, какво да се краде и 
заграбва. Аз, за това време, не съм 
гласувал, защото не вярвам на нико-
го. Всички са маскари. Бай Ганьо си 
е пак Бай Ганьо. Нацията се топи и 
никой не прави нищо за увеличаване 
прираста на населението. Да се запа-
зи народът ни и да има повече деца. 
Вместо това се увеличава смърт-
ността.

Филип ХРИСТОВ

България 
участва в 
международно 
изложение  
за биологично земеделие 
в Нюрнберг, Германия 

България участва в международно-
то изложение за биологично земеделие 
БиоФах, което се проведе в Нюрнберг, 
Германия от 13 до 16 февруари 2013 г., 
съобщиха от пресцентъра на Минис-
терството на земеделието и храните. 
България се представи с млечни и месни 
изделия, преработени и сушени плодове, 
зеленчуци и ядки, вина, мед, продукти на 
хлебната и сладкарската индустрия.

Досега, български фирми са участ-
вали в изложението със свои биологични 
продукти, но това е първото участие 
от името на България, организирано 
от Министерството на земеделието и 
храните, на общ национален щанд.

Китайският посланик заряза  
в Брестовица

Китайският посланик Гуо Йе-
джоу, се включи в ритуала за Три-
фон Зарезан в Брестовица. Диплома-
тът хвана лозарските ножици и със 
завиден финес заряза, докато край 
него лозари и винари викаха „Айде, 
на берекет да е!“. Негово превъзхо-
дителство не скри, че обожава тази 
традиция и харесва българското 
вино, като пожела на производите-
лите от района, тежки и качествени 
реколти и алени еликсири. Послани-
кът бе в Пловдив, за делови срещи и 
преговори за сътрудничество.

ПОКАНА
УПРАВиТЕлНияТ СъВЕТ  

НА ППЗК „СРЕДНОГОРЕЦ“,  
ГР. БРЕЗОВО, 

с виква  
общ о  

събрание
на кооперацията, което ще се със-
тои на 9 март 2013 г.(събота), в 
Клуба на пенсионера в Брезово от 
9.00 ч., при следния дневен ред:

1. Прекратяване на дейността 
на ППЗК „Средногорец“, град Бре-
зово. 

2. избор на председател и чле-
нове на ликвидационна комисия

3. Други. 
В случай, че не се събере кворум 

за събранието, то ще се състои 1 
час по-късно на същата дата.

От Управителния съвет

За 2013 г. земеделските производители 
ще получат 1 млрд. лв. 

Земеделските производители 
ще получат близо 1.073 млрд. лв. 
европейски субсидии за 2013 г. 
Това заяви министърът на земе-
делието и храните д-р Мирослав 

Найденов, по време на среща с 
фермери в Перник.

Средствата са с около 150 млн. 
лв. повече, в сравнение с тези за 
миналата година. Министър Най-

денов подчерта, че в следващия 
програмен период 2014–2020 г. в 
българското земеделие ще влязат 
15 млрд. лв.

По Програмата за развитие на 

селските райони, в следващия про-
грамен период, парите ще могат да 
се прехвърлят от една към друга 
мярка, без да се иска разрешение 
от Европейската комисия. Всяка 
страна членка ще може да взема 
решение, как да разпределя сред-
ствата по мерките, обясни още ми-
нистър Найденов.

ТВ 

И брестовичани зарязаха лозята на Трифон Зарезан.

29 април 1992 г. – цалапичани в бой с полицията. (ТВ архив)
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Томислав Дончев: 

През следващия програмен период 
България ще получи повече 
евросредства за земеделие

Финансовата рамка за седемте 
оперативни програми до 2020 г. ще 
бъде над 16 млрд. лв.

Голяма част от средствата, кои-
то България ще получи от ЕС през 

следващия програмен период, ще 
бъдат предназначени за земеделие и 
директни плащания, съобщи минис-
търът по управление на средствата 
от европейските фондове Томислав 
Дончев. В абсолютни стойности, 
тези средства ще бъдат завишени с 
2 млрд. лв. 

По думите му, финансовата рам-
ка за седемте оперативни програми 
до 2020 г., ще бъде над 16 млрд. лв. 
Приоритетни ще бъдат инвестици-
ите в инфраструктурата, малките и 
средните предприятия, социалните 
дейности и пазарът на труда.

Акцент в следващия програмен 
период, ще бъдат инвестициите в 
създаването на електронно прави-
телство и дигитални магистрали, 
които според Дончев са важни, кол-
кото асфалтовите магистрали, защо-
то ще направят по-достъпни услуги-
те за бизнеса и гражданите. 

Министърът определи 2013 г., 

като тежка и предизвикателна, тъй 
като в този период трябва да бъде 
подписан договор за партньорство, 
с останалите страни членки от ЕС, 
който ще замени сега действаща-
та Национална референтна рамка. 
Според Дончев, до края на май Ми-
нистерският съвет, трябва да гласу-
ва бъдещите оперативни програми, 
които ще бъдат представени в Ев-
ропейската комисия. Проектозако-
нът за управление на средствата от 
Европейския съюз, ще гарантира 
устойчивост и справедливост на 
системата, в следващия програмен 
период и ще даде възможност за ре-
ализиране на интегрирани проекти, 
посочи Дончев. Той уточни, че окон-
чателното му приемане ще бъде една 
от задачите на следващото Народно 
събрание, тъй като до изтичането 
на мандата на сегашния парламент, 
няма да бъдат готови европейските 
регламенти.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

пета страница  ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ 21–27.02.2013 г.

10 години Национален съюз на градинарите в България! 
Д-р Слави Трифонов – председател на Националния съюз на градинарите:

Кой зачерква закона за браншовите 
организации в земеделието?

Преди десет години регистрирах-
ме Националния съюз на градинари-
те в България. От тогава, чакаме На-
родното събрание да приеме законът 
за браншовите организации. 

Съюзът ни представлява гради-
нарите от цялата страна. Основните 
направления са овощарството и зе-
ленчукопроизводството. Членовете 
ни са около 100. Имаме две орга-
низации на производители в Горна 
Оряховица и село Катуница.

– Какъв е най-сериозният про-
блем за вашия съюз г-н Трифонов, 
засягащ голяма част от произво-
дителите? 

– Липсата на 
СИЛНИ БРАНШОВИ
ОРГАНИЗАЦИИ. 

Те са изключително слаби. Това е 
в полза на управляващите. Всъщност 
и те губят, защото липсва корективът 
и силните партньори, които да рабо-
тят заедно с управляващите. Един 
от стълбовете, на които се крепи зе-
меделието в Европейския съюз, са 
браншовите организации. У нас, ни-
кой не предприе конкретни стъпки за 
промени, вече 15 години. Поддържат 
се слаби браншовите организации, 
за да няма проблеми за управлява-
щите. Десет години законът за бран-
шовите организации, стои непокът-
нат в Народното събрание. Това ние 
приемаме, като сериозна пречка, за 
да имаме стабилен бизнес и ефек-
тивно земеделие. Да имаме силни 
браншови организации, партийно 
обвързани, ще е от полза и за упра-
вляващите, при вземане на решения 
за отрасъла.

– Слабото ни градинарско про-
изводство, е голям проблем. Какво 
му е необходимо?

– Трябва му сериозна помощ от 
МЗХ, което все пак направи нещо 
през миналата година. Разработени 

бяха няколко мерки за сектор „Пло-
дове и зеленчуци“. За тях са отделе-
ни около 30 млн. лв., които все още 
не са получени от производителите, 
но е нещо. 

– Това ни довежда до мисълта, 
за още нещо. Какво е то?

– Трябва да има баланс между 
секторите. В момента няма ясни 
приоритети за никой сектор. Има 
дисбаланс, от който най-потърпев-
ши са градинарите. А това говори за 
липса на национална политика. 

Поглеждайки в миналото, Бълга-
рия имаше слава на световен произ-
водител на плодове и зеленчуци, а в 
момента сме на разделителния праг. 
След години няма да имаме специа-
листи, които да работят в двете на-
правления. Казвам това, като имам 
в предвид, че много колеги, които 
произвеждаха плодове и зеленчуци, 
се насочиха към други сектори. 

– Къде са днес нашите гради-
ни?

– Най-лошото е, че загубихме па-
зарите за това производство. Българ-
ският производител не е в състояние 
да се защити в България. В Кипър, 
който е член на Европейския съюз, 
неин търговец, може да внесе пло-
дове и зеленчуци, едва след като са 
реализирани 50% от местното про-
изводство. В Израел, не може да се 
внасят земеделски продукти, които 
се произвеждат там. У нас статис-
тиката сочи изключителен ръст на 
сивия сектор. Вносът е около 85%, 
а родното производство е със скром-
ните 15%. Нашите наблюдения на 
пазара сочат, че българските плодове 
и зеленчуци са по-скъпи от вносни-
те, но и по-качествени и вкусни. За 
това и българинът предпочита род-
ното производство. 

– А родното производство и 
конкуренцията?

– Нещо, което коментирам от 
2007 г., не е направено и до сега. 
Трябва да има минимални входни 
цени, но такива не са утвърдени. 
Разминаваме се с контролиращите 
импорта у нас. Входната цена е тази 
на тържището, а не на пазара. Чрез 
нея се прави дъмпинг на родните 
плодове и зеленчуци, които стават 
неконкурентоспособни, макар че са 
по-качествени и за това са с по-ви-
сока цена, и българите ги предпочи-
тат.

– Какво стана с търсените по-
мощи от Европейския съюз за 
плодове и зеленчуци. Всеки казва 
„Дайте пари!“, но на какво осно-
вание и с какви възможности?

– За да стане това, трябва да има-
ме силни сдружения. Необходими са 
и на нас, и на управляващите. Те са 
страна, която да каже, какви помощи 
търсят от държавата и на какво ос-
нование. Останалите страни от Ев-
ропейския съюз, получават помощ 
между 100 и 200 евро./дка. За да има 
такава, която да е ефективна, прави-
хме разчети заедно с МЗХ. Тя трябва 
да е по 200 лв./дка. В момента, е из-
равнена със зърно производителите 
– 24 лв./дка и толкоз за 2012 г. При 
такива цифри, не може да говорим за 
конкурентоспособност, сравнено с 
Гърция, Турция и Македония, които 
са наши най-сериозни конкуренти. 
Това принуждава все повече хора, да 
се отказват от земеделието. На фона 
на тези факти, искам да отбележа и 
нещо добро за външния пазар. Има 
подписани проекти за износ на наши 
череши и оранжерийна продукция за 
Китай. Стъпка, която вярваме, че ще 
се реализира, но за приемане на За-
кон за браншовите организации, ще 
работим неотстъпно.

Интервюто взе:  
Филип ХРИСТОВ

 Още 107 
стопанства 
с над 26 млн. 
лв. по ПРСР 

Програмата за развитие на сел-
ските райони подкрепи още 107 сто-
панства с над 26 млн. лева, съобщиха 
от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
Проектите са по Мярка 121 „Модерни-
зиране на земеделски стопанства“ от 
Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР). Точният размер на суб-
сидията за тях е 26 661 252 лева. С пари 
от ПРСР ще бъдат купени машини за 
производство на кайсии, череши, сливи, 
праскови, ябълки и картофи. Подкрепени 
са и девет проекта за отглеждане на 
лозя. Бенефициент от община „Родопи“ 
ще инвестира в производството на 
малини, от Хасково – в отглеждането 
на пипер, патладжан, зелен грах, слад-
ка царевица и броколи, а от Добрич – в 
строителството на сграда за сушене, 
калибриране и съхранение на тиквено 
семе. Подкрепен е и проект за изграж-
дане на автоматизирани оранжерии за 
домати и краставици. Субсидии ще по-
лучи и бенефициент, който ще отглеж-
да дървото пауловния за производство 
на биомаса. Някои растениевъдни сто-
панства ще изградят складове и ще ку-
пят напоителни съоръжения, машини за 
внасяне на твърди минерални торове, 
трактори, линии за сортиране на пло-
дове и др. 

Голяма част от инвестиционните 
предложения са за производство на 
слънчоглед, пшеница, царевица и рапица. 
Един от проектите предвижда засаж-
дане на кориандър, а друг – на просо, 
сорго и бял трън. Финансиране спечели-
ха и няколко стопанства за лавандула. 

Бенефициент от община Гълъбово, 
ще ремонтира две сгради за отглежда-
нето на пчелни семейства, а кандидат 
от община Малко Търново ще инвести-
ра в оборудване за биволовъдна ферма. 
Одобрени са и два проекта за строи-
телство на ферми за зайци, както и за 
купуване на оборудване за две ферми за 
охлюви и пуйки. Други проекти, в сфе-
рата на животновъдството идват от 
говедовъдни стопанства, които ще 
модернизират доините си зали, купят 
антизамръзващи поилки, четки за кра-
ви, косачки с кондиционер за бързо съ-
хнене на сено в планински условия и др. 
Една кравеферма ще вложи средства в 
специализирана земеделска техника за 
прилагането на Директива 91/676/ЕИО. 
Одобрен е и проектът на птицеферма, 
която ще купи люпилен шкаф за следлю-
пилно възстановяване на еднодневни 
пилета.
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Здравко Димитров – областен управител на Пловдивска област:

В Пловдивска област ще се реализират 
все повече проекти

Повече от година, Здравко Ди-
митров е на поста управител на об-
ласт Пловдив. През това време, той 
успя да обедини кметовете от цялата 
област и така, заедно успяха да ре-
шат, не малко наболели проблеми 
в областта. Вече е факт новият път 
до яз. „Пясъчник“. Отсечката беше 
в окаяно състояние и затрудняваше 
движението между общините Съе-
динение, Хисаря и „Марица“. Преди 
нейния ремонт, беше подновен водо-
проводът в с. Любен. Сега жителите 
на населеното място, няма да имат 
проблем с водата през лятото. Освен 
това, ще се движат по изцяло обно-
вена 20-километрова отсечка, при-
ключена за 4 месеца. Предстои да 
се ремонтира пътят в град Кричим, 
готови са праговете на река Въча, с 
които се решава водният проблем в 
общината. Мостът на Стряма уси-
лено се строи, в Дуванлии – мостът 
също се работи.

В програмата на областна адми-
нистрация за 2013 г. са заложени, не 
по-малко важни проекти за областта. 
Сред първите в списъка със задачи, 
е Околовръстното шосе – важно и 
за Пловдив, и за областта. Предстои 
„Асеновградско шосе“ да се удвои, 
надлезът на Хисаря да се направи. 
Ще се работи и по пътищата Асе-
новград – Поповица – Садово, Асе-
новград – Кърджали, пътя Раковски 
– Брезово, пътя за Лилково.

През изминалата 2012 г. област-
ният управител изведе на преден 
план два изключително значими 
проекта. Първият е за водоснабдя-
ване на Пловдив и други общини 
от язовир Въча. Той е знаков анга-
жимент на областта и на държавата. 
Знаем, че питейната вода е проблем 
в световен мащаб. Само от начина, 
по който ще идва водата, ВиК ще 
пести по един милион лева, според 
прогнозите. Проектът ще се изплати 
много бързо, уточняват специалис

Вторият проект, който Здравко 
Димитров отново постави на дневен 
ред, е този за тунел Троян – Кърнаре. 

Идеята е на около 100 години. Дълго 
време нищо не се прави по нея, до 
1997 г., когато се създава Сдружение 
за тунела. То работи близо 15 годи-
ни, но без практически резултати. 
Членовете му наброяват 120 души – 
физически и юридически лица. Има 
време, когато проектът за тунел, 
дори получава държавна подкрепа и 
е включен в националната стратегия 
за развитие 2001–2006 г. Появяват се 
и реални инвеститори с реални пари. 

Осигурени са 220 хиляди дола-
ра от американски консорциум, но 
трябва съгласието на държавата. То-
гавашният министър на транспорта 
Николай Василев, обаче не дава съ-
гласието си.

По идея на Здравко Димитров, от-
ново се възражда идеята за изграж-
дането на тунела. Вече има заявен 
инвеститорски интерес за строеж от 
турски холдинг, както и от италиа-
но -швейцарски консорциум. Спо-
ред специалистите, тунелът Троян 
– Кърнаре може да е с дължина от 
7 до 15 километра и ще бъде за же-
лезопътен и автомобилен транспорт. 
Предстои да бъде изготвен и анализ 
за трафик прогнози. В най-скоро 
време, областните управители, за-
интересовани от идеята, кметове, 
експерти и потенциални инвестито-
ри ще се съберат отново, за да бъдат 
очертани конкретните задачи за реа-
лизиране на проекта.

Социализират 
река Марица, 
изграждат 
водни атракции 
като във Виена 
и Севиля!

Изграждането на водни атракции, по 
подобие на градовете Виена и Севиля, са 
само част от дейностите, които община 
Пловдив е предвидила, по отношение на 
социализирането на река Марица. За да се 
случи това обаче, трябва да се направи 
предпроектно проучване за ремонт, ре-
конструкция, изграждане на нови подпор-
ни стени на реката, договорът за което 
кметът Иван Тотев и доц. Николай Лисев 
от УАСГ подписаха.  

„Още по време на предизборната си 
кампания заявих, че е от изключително 
важно значение е община Пловдив да ра-
боти, в посока обръщането на града към 
реката“, каза по време на поставянето на 
парафите градоначалникът. 

В най-общи линии, експертите от УАСГ 
ще изготвят оценка и анализ на хидравлич-
ния режим на водата, колко е замърсена, 
техническа оценка на подпорните стени, 
геодезическо заснемане и създаване на ци-
фров модел на терена на коритото.

„Ще разгледаме различни варианти за 
социализация на реката, като изграждане 
например поставянето на пейки и изграж-
дането на пешеходни и велоалеи по брега 
на реката“, заяви в презентацията си доц. 
Лисев.

Срокът за изпълнение на проучването 
е 95 дни, а стойността на договора е 63 
500 лв.

Ремонтират 
общинския 
пазар в 
Стара Загора

Общинският пазар в Стара За-
гора ще бъде цялостно реконстру-
иран и обновен, със средства от 
„Регионален фонд за градско раз-
витие „Джесика“. Кметът Живко 
Тодоров, подписа договора с 
представителите на фонда – из-
пълнителният директор Мартин 
Заимов и Тодорина Докторова, 
управляващ директор на „Регио-
нален фонд за градско развитие“. 
Това е първият проект в страна-
та, който ще се реализира с пари 
от тази инициатива. Средства от 
фонда, ще бъдат осигурени и за 
Пловдив, Бургас, Варна, Русе и 
Плевен.

Реконструкцията на общин-
ския пазар в Стара Загора, ще 
продължи два месеца и ще запо-
чне в началото на лятото, съобщи 
кметът. Масите на търговците ще 
бъдат преместени на паркинга на 
пазара и на пространството пред 
бившето кино „Комсомол“. Ре-
конструкцията цели да създаде 
добра визия на градската среда и 
ще има социален ефект за хората, 
които работят там. Ще се създа-
дат много добри условия, както за 
търговците, така и за клиентите, 
добави Тодоров.

Стойността на проекта е 2,7 
млн.лв., като максималната сума, 
с която ще бъде финансиран от 
фонда, е до 80% от стойността му. 
Останалите средства, трябва да 
се осигурят от общината. Лихви-
те ще са по-ниски от раздаваните 
в момента кредити. Средствата 
от инструмента „Джесика“ ще са 
със средна лихва около 3%, а тази 
от дела на банката ще бъде пазар-
ната, към момента на отпускане 
на заема. Така се прави средно-
аритметично от двете нива, което 
при всички положения е по-ниско 
от лихвите на пазара. Най-цен-
ното обаче е дългият период на 
връщането на заема – 12 години, 
което прави малка тежестта вър-
ху общинския бюджет. Крайният 
срок за погасяване е 2025 г., като 
годишната вноска на община 
Стара Загора, ще бъде около 150 
хил. лева, съобщи гл. финансист 
Цанка Ганева.

Таксите на пазара ще се пови-
шат с около 1/3, но няма да бъдат 
непосилни за търговците. По този 
начин общината ще може да си 
връща вложените средства, увери 
кметът. Сега годишните приходи 
от общинския пазар са 300 хил.
лв. годишно.

Следващият проект, който 
може да бъде включен в програ-
мата на фонда за градско развитие 
„Джесика“, е за закрития плувен 
басейн. Той има нужда от цялос-
тен ремонт, който да го направи 
по енергийно ефективен. В мо-
мента издръжката му е 150 хил. 
лв. годишно, тези разходи могат 
да се намалят, увери Тодоров.

Рехабилитират пътища, 
преминаващи през Калековец,  
 Стряма и Раковски

На работна среща в Областната 
администрация, кметовете на общи-
на „Марица“, Раковски, управителят 
на Областно пътно управление и 
зам.-директорът на ВиК – Пловдив, 
докладваха готовност за започване 
на работа по проектите за рехаби-
литация на пътните участъци – ре-
публиканския път II – 56 – Пловдив 
– Раковски – Брезово, преминаващи 
през населените места Калековец, 
Стряма, град Раковски – кв. „Парче-
вич“ и кв. „Ген. Николаево“.

Успоредно с рехабилитацията на 
пътя, трябва да се изгради планира-
ната нова подземна инфраструктура 
в посочените населени места – во-
допроводи в Калековец и Стряма и 
канализация в Калековец. На сре-
щата присъстваха специалисти от 
администрацията и зам.-областният 
управител Христо Грудев.

Поради необходимостта от пре-

цизна логистика и координация 
на тези проекти, заради кратките 
срокове, страните, възложители на 
проектите, направиха план за рабо-
та, с цел ефективното усвояване на 
планираните средства. По време на 
разговорите, стана ясно, че пари за 
тези проекти са осигурени, избрани 
са изпълнителите и работата може 
да започне в най-скоро време, когато 
времето го позволи. 

На срещата стана ясно, че ВиК 
ще направят проекта, ще доставят 
тръбите, ще направят свързването 
и полагането на новия водопровод в 
Стряма, от АПИ се очаква да изко-
паят канала, да заровят, трамбоват и 
направят пътя. 

В Калековец водното дружество 
се ангажира с изкопните дейности, с 
полагането и свързването на тръби-
те, след което изпълнителят ще въз-
станови пътя.
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Какво ви очаква 
през седмицата
ОВЕН (21.III.–20.IV.)

Стремете се да организирате 
с педантичност делата си, за-
щото по този начин ще уста-
новите пълен контрол върху 
тях. Избягвайте рисковете 

– те биха могли да подложат на изпитание 
устойчивостта ви! Не проявявате крайности 
в действията си.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Въздържайте се от проява 
на силни емоции, защото 
едва ли те, ще ви донесат, 
до каквито и да било добри 
резултати. Конкретизирайте, 

какви са очакванията ви от хората в прякото 
ви обкръжение и ще бъдете изненадани от 
постигнатото.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Дипломатичният подход на 
работното място ще ви позво-
ли да изисквате, но в същото 
време и да постигате желано-
то. В случай, че заемате клю-
чови позиции, то се постарай-

те правилно да мотивирате подчинените си.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Постарайте се да давате раз-
умни обещания на интимната 
си половинка. В случай, че не 
успеете да се справите, то е 
по-добре да си признаете на-

време! Наложително е да се освободите от 
някои свои заблуди.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Освободете съзнанието си от 
делничното и се отдайте на 
забавленията, които ви дейст-
ват отморяващо, в същото 
време ви зареждат с доста-

тъчно енергия и оптимизъм. Не проявявайте 
колебание, когато предприемате определени 
ходове, за планирана от вас инициатива.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Постигнатите от вас успехи 
в професионалната сфера, 
ще ви донесат удовлетворе-
нието, на което се надявате. 
Стремете се да не заобика-
ляте правилата, установени 

в това направление. Пробвайте късмета си 
в поприще, за което разполагате с необходи-
мите умения.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Открийте насладата от пре-
одолените трудности, в от-
ношенията с близък или 
интимната половинка. Успе-
хите в делово и материално 
отношение, ще ви дадат пъл-

но основание за осъществяване на инициа-
тивите ви.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Обмислете отправените ви 
предложения за работа, за-
щото точно така ще съумеете 
да осъществите намерения-
та, които крояхте в последно 
време. Отличната организа-

ция ще ви спести възникването на нежелани 
затруднения.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Моментът може да се окаже 
ключов за много от вас, по 
отношение на любовните ви 
взаимоотношения. Добрите 
крайни резултати ще зависят 
от умението ви да балансира-

те и правилно да направлявате стремежите си.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Конкретизирайте, какви са 
очакванията ви от хората, с 
които работите в тясно съ-
трудничество. Имайте готов-
ност да постигнете стабил-
ност в развитието си, дори и 

да трябва да направите известни размествания 
в досегашните си планове.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Избягвайте големите по-
купки и вложения, тъй като 
по този начин рискувате да 
нарушите баланса. Вложете 
разум в инициативите, по 

които работите от известно време. Заявете, 
какви са очакванията ви от делови партньор.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Планирайте предстоящо пъ-
туване за удоволствие. Зае-
мете се с осъществяването 
на инициативи, които да ви 
осигурят стабилност в про-

фесионалната сфера. Обмислете стратегията 
си на работа, за да се справите с текущите си 
ангажименти.

Пет зеленчука, които  
са полезни замразени

Някои ревностни привърженици на 
здравословния начин на живот смятат, 
че в замразените зеленчуци от супер-
маркета, няма почти никакви ползи за 
здравето. Но грешат!

Диетолозите твърдят, че ако се 
избира между зеленчуци от магази-
на през зимния сезон, колкото и да е 
странно, е по-добре да се вземат зам-
разени. Съвременни методи на замра-
зяване не унищожат клетките на про-
дуктите от градината, а технологията 
е такава, че няма съхранение на зелен-
чуците, те се замразяват скоро след 
като са набрани.

Пресните зеленчуци, които са на 
рафтовете на магазините през зимата, 
могат да съдържат по-малко храни-
телни вещества, в сравнение със зам-
разените – те се съхраняват за дълги 
периоди от време, губейки своите ми-
нерали и витамини. Според експерти-
те, по-полезни от свежите са следните 
замразени зеленчуци:

Замразените моркови през зимата 
имат с 10% повече полезни вещества 

от пресните. При замразяването не се 
унищожава бета-каротинът – естест-
вено средство срещу рак на кожата.

Замразеният зелен фасул е по-по-
лезен, защото съдържа с 45% повече 
полезни вещества. Съдържа витамин 
К, изключително полезен за сърдечно-
съдовата система.

В замразеният грах се съдържат 
до 15% повече хранителни вещества 
през зимата. Той е богат на манган, 
който участва в разграждането на маз-
нините, витамините В1 и В6.

Броколите са с 25% по-ефективни 
от фризера през зимата, в сравнение 
с пресните. Имат антиканцерогенни 
свойства, съдържат много фолиева 
киселина (витамин В9), която помага 
на организма да произвежда червени и 
бели кръвни клетки, оказват положи-
телен ефект върху сперматогенезата.

Замразената царевица съдържа 
с 44% повече полезни вещества през 
зимата от свежата. Замразената царе-
вица запазва по-добре антиоксидан-
тите.

Пловдивското пчеларско 
дружество чества юбилей

Изложба базар на пчелни проду-
кти бе открита в Дома на науката и 
техниката. Събитието слага начало 
на честванията на вековния юбилей 
на пловдивското пчеларско друже-
ство „Акация–1899“.

Две основни цели си поставят те 
за юбилейната 2013 година – на все 
по-голям кръг от хора да демонстри-
рат качествата на българския мед и 
с особена грижа към децата. Кулми-
нациите на честванията са заплану-
вани през март и септември 2013 г. 
– на пролетния и есенните базари, 
когато в Пловдив се чакат гости и от 
Брюксел.

Юбилярите се надяват да раз-

крият стогодишната си рецепта за 
своето браншово обединение и така 
да съдействат след век, за създава-
нето на Национална асоциация на 
пчеларите. В момента тече интен-
зивен процес на съгласуване, между 
отделните организации на база: до-
брите новини от Брюксел – европей-
ски субсидии на кошер, не особено 
добрите новини около пчеларската 
програма и изпратената до Брюк-
сел декларация на пловдивските 
пчелари, в защита на забраната на 
неоникотиноидните препарати в зе-
меделието, което би предотвратило 
разпространението на синдрома на 
празния кошер.

Петокласник 
от Раковски 
организира акция 
за дом за сираци  

Момче от Раковски инициира бла-
готворителна акция за деца от Центъ-
ра за настаняване от семеен тип „Дом 
за нашите деца“ в Брезово. 

Ивайло Шопов, ученик от ОУ „Хрис-
то Смирненски“ – гр. Раковски, се за-
познал с 10 възпитаника на дома, по 
време на тяхно коледно тържество. 
Много се впечатлил, че в съседния град 
Брезово, има негови връстници, лишени 
от родителска ласка. Момчето споде-
лило с класния си ръководител Минчо 
Пендаков своето желание да помогне на 
тези деца. Класният взел разрешение 
от директора на училището и съучени-
ците на Ивайло от V-б клас, повече от 
месец, отделяли от своите парички за 
дарение.

„В навечерието на Свети Вален-
тин – празника на любовта, ни връчиха 
76.05 лв.“, съобщи добрата новина ди-
ректорката на дома Станка Стоянова. 
„Безценно е за нас това дарение от 
деца със златни сърца. Проявеното от 
тях действено милосърдие, е достой-
но за възхищение и пример за мнозина 
възрастни. Поклон и пред родителите, 
които формират у децата си, дух на 
благотворителност и съчувствие към 
хората, в неравностойно положение“, 
пише в благодарственото си писмо до 
директора на училището г-жа Стояно-
ва.

Тя обясни, че със събраните сред-
ства искат да купят ново колело на 
децата. „Имаме хубав голям двор и с 
нетърпение очакваме затоплянето на 
времето, за да посрещнем Ивайло и не-
говите съученици и да им благодарим 
лично, а и малчуганите да си поиграят 
заедно“, сподели директорката.

С мартеници за каузата 
„Пловдив 2019“
С 2019 атрактивни мартенички ще бъдат закичени 
пловдивчани и гостите на града

Четвъртокласници от арменско-
то училище „Виктория и Крикор 
Тютюнджиян“ – Пловдив, се при-
съединиха към идеята на читалище 
Възраждане 1983 „Мартеницата – 
посланик в Европа“.

Учениците създадоха първите си 
изделия от бели и червени вълнени 
конци, с вплетени в тях сини мъниста 

и сребърни монети в творческата ра-
ботилница на читалището.

С мартениците си учениците под-
крепят каузата „Пловдив 2019“, заяви 
секретарят на читалището Магдален 
Боева. Проектът предвижда да бъдат 
изработени 2019 атрактивни марте-
ници и на 1 март с тях да бъдат за-
кичени граждани и гости на Пловдив.

Арман Бабикян – политолог:

Хладилникът 
изяде 
Телевизора

За мен, с риск да звучи нахално се 
случва това, което казах пред БГНЕС 
преди година и половина – хладилникът 
победи телевизора. 

Това каза известният политолог 
Арман Бабикян, по повод масовите про-
тести в страната, срещу управлява-
щите и високите цени на тока. На 17 
февруари над 100 хил. души, се включи-
ха в протестите в различни градове на 
страната. 

„Хората са на улицата формално, за-
ради недоимъка, защото не могат да си 
платят отоплението и тока, но всъщ-
ност са, заради ужасяващата мизерия 
и тоталната липса на справедливост. 

На края се случи това, което очак-
вахме – Хладилникът изяде Телевизора, 
каза още Бабикян и подчерта: Владеене-
то на цяла кохорта от медии, полито-
лози и социолози, които в продължение 
на години, ни обясняваха, колко безкраен 
е рейтингът на Бойко Борисов се сри-
на. Той се сриваше тихо в кухнята, а 
днес го видяхме и по улиците на цялата 
страна.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕЧНИ ТОРОВЕ
за зеленчуци, лозя, цветя и др.

Пловдив, ул. Д-р Г. М. Димитров“ 22  
тел.: 032/260 887, GSM: 088 850 48 48

Фитона®

НАШиТЕ СЕМЕНА –

ВАШияТ УСПЕХ
институтът за зеленчуци – Смедеревска 
паланка – Сърбия, и кооперация „Хисар Агра“ – 
град Хисаря

Производство и реализация  
на зеленчукови семена: 

пипер, домати, краставици, лук, грах, салата, зеле, 
дини, пъпеши и др.
Кооперация „Хисар Агра“ е единственият предста-
вител на института за България.

Заедно можем повече!
Тел.: 0337/63 828,  
тел./факс: 0337/62 115
GSM: 0888 25 49 81

„АМВ–Агро“ ООД е основен 
производител на сертифициран 
клоново селекциониран лозов 
посадъчен материал в България 
от винени и десертни сортове.
Фирмата предлага цялостни 
решения при опазване на лозови, 
овощни, полски, технически и 
други култури.
За контакти:
Производствена база 
в с. Цалапица – 03149/3578; 
0888 297742
Офис Пловдив – 032/682810
amv_agro@abv.bg; 
veni_ianeva@abv.bg

Тел. за контакти:
0888 93 06 95;
e-mail: simenta@abv.bg

Ло з о в  ра з са д н и к
гр. Нови пазар

ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА
над 50 винени и десертни сортoве лози,  
сред които и най-
търсените десертни 
сортове – Армира 1, Велика, 
Надежда, Брестовица, 

Палиери, Виктория, Италия 
и др. 

с. Костиево, обл. Пловдивска
Тel: +359 886 836 013;

0889 626 100
Fax: +359 318 62 227

e-mail: bioworm@abv.bg
www.biotor.hit.bg

www.velida1.com

Заповядайте на
СПОРТЕН РИБОЛОВ

на шаран, сом, щука, бял амур, 
толстолоб и каракуда на 

общинския рибарник на община 
„Родопи“, край с. Цалапица.
Телефон за връзка: 0886 864419

Пътят на изток за българските 
винопроизводители 
През 2012 г. Азия се превърна в бързоразвиваща се дестинация за 
българското вино

Българско вино ще бъде представено на 
виетнамските потребители в Ханой, догово-
риха зам.-министърът на земеделието Цве-
тан Цветанов и придружаващия го предсе-
дател на Изпълнителната агенция по лозата 
и виното (ИАЛВ) Красимир Коев. Двамата 
са били на посещение във Виетнам, става 
ясно от съобщенията на пресцентъра на 
Министерството на земеделието и храните 
(МЗХ).

Продукцията на български винарни, вече 
е познато на пазара във Виетнам. През 2011 
г. например беше сключен договор за износ 
на 1 млн. литра червено вино, от страна на 
„Винпром – Свищов“. Компанията изнася и 
за Тайланд. Износ към Китай имат и други 
компании като „Беса Валей“, както и „Ви-
нимпекс“.

Всъщност Азия е една от дестинациите 
за винопроизводителите, които се развива 
бързо през последните месеци. Интересни 
пазари, на които вече има и българско при-
съствие са Китай, Япония, Тайланд и Виет-
нам. Директорът на ИАЛВ Красимир Коев 
коментира преди седмици, че за първото 
деветмесечие на 2012 година износът към 

Китай, Виетнам и Япония 
записва ръст от 17%.

За същия период общи-
ят износ на българско вино 
бележи ръст със 7,4%, 
става ясно от официал-
ните данни на агенцията. 
Традиционните ни пазари 
като Полша, Чехия или 
Германия също запазват 
стабилни показатели. Сви-
ване обаче се наблюдава в 
Русия и то защото потре-
бителите нямат добро мне-
ние за продукцията.

За руския пазар, за къ-
дето заминава около 50% 

от износа, българското вино съвсем не може 
да бъде наречено нов продукт. Проблемът ни 
е по отношение на качеството, което в един 
период не беше добро. В последните години 
обаче ситуацията се регулира, гарантират от 
Изпълнителната агенция по лозата и виното.

Износът беше сочен като един от локомо-
тивите на българската икономика през 2011 
година. За 2012 година данните показват все 
още ръст, но постепенно той се забавя, като 
причината е кризата в еврозоната – един от 
основните пазари за българските произво-
дители. По тази причина и много компании 
потърсиха ново поле за изява.

В същото време азиатските икономики 
понесоха по-лесно кризата, а някои пазари, 
като китайския например, са практически 
необятни за българските производители. 
Така че изборът „на изток“ е сполучлив, а и 
резултатите от усилията са обнадеждаващи.

На помощ на българските производители 
за завладяване на нови пазари идват и ев-
ропейските средства. В края на 2011 и през 
2012 година бяха одобрени програми, спо-
ред които те имат възможност да промотират 
продукцията си.


