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МОЖЕТЕ ОЩЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 8 (788)  28.02–06.03.2013 г.  Цена 0,50 лв.

10 000 в похода срещу EVN,
блокираха Пловдив
Най-масовият протест от началото на
похода срещу монополиста EVN блокира
Пловдив. Близо 10 000
души се включиха в
шествието, преминало
през центъра на града.
Хиляди се събраха пред
Централна поща, носещи плакати: „Искаме
бъдещето си днес, тук
и сега!“, „Президенте,
България сега, цяла тебе
гледа!“. Към недоволните се присъединиха и
студентите, чийто протест започна пред сградата на Ректората на
Пловдивския университет.
Колоната, към която
непрекъснато се присъединяваха нови потоци от
недоволни пловдивчани, се изтегли
по Главната улица, достигна крайната си точка – централата на EVN,
където заваляха мощни освирквания и викове „Мафия, вън!“. Мир-
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Абонирането се извършва, чрез пощенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една година 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

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.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ

 Дистрибутор на „Евроферт“,

„RAPOOL – България“,

 Директни доставки на карбамид
ното шествие блокира движението
по бул. „6 септември“. По-късно
колоната се изтегли по бул. „Цар
Борис ІІІ Обединител“. Крайният
сборен пункт отново бе Централна

поща. За реда и мирното протичане
на шествието бяха мобилизирани
голям брой полицаи. Колоната от
протестиращи пък оглави лично
шефът на КАТ.

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

3 март – Национален празник на България

Още веднъж за свободата

Всяка година на националния ни
празник 3 март, тази чиста и свята дума,
придобива различни измерения. Блести

или ръждясва, според патината на времето, според светлината и мръсотията
на ежедневието. Пък и в ушите на всеки
звучи по различни начини – едни оглушава, за други е музика за душата, за трети
– досадно бръмчене. Преди 135 години за
българите тя е била сбъднат сън, излекувал 5-вековния кошмар на робството. За
Васил Левски е била едничка житейска
цел – „Ако спечеля, печели цял народ.
Ако загубя – губя само мене си”. Но за неговия предател е означавала настъпващ
ужас и възмездие.
Какво ли се ражда в нашите умове,
днес?
В навечерието на 3 март, е нормално
българинът да се замисли за свободата.
Какво означава тя? Какво представлява?
За какво му е? Какво му дава? Какво му
взема? Да я претегли и пресметне, да я
оцени – така както Левски е пресмятал до
последната стотинка, какво ще му трябва, за да я постигне – и тогава да реши,
дали да я задържи или да я продаде.

28.02–06.03.2013 г.
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Дискусия на тема:

„Възраждане на овощарството
в България“
АГРА 2013 е международно селскостопанско изложение за земеделие, което ще се проведе от 5 до
9 март т. г. в Международния пловдивски панаир. Темата, която ще се
дискутира е: „Ще намерим ли истинския път за възраждане на овощарството в България“.
Дискусията ще се състои на 7
март т. г. от 13.00 ч., в зала №1 на
палата 6 в Международния панаир –
Пловдив.

ТОВА Е СЪОБЩЕНИЕ
НА РЕДАКЦИЯТА

и го приемете, като покана за участие в диспута и за изразяване на Вашето мнение.
Докладчици по темата ще бъдат
д-р Слави Трифонов – председател
на Националния съюз на градинарите в България и проф. Иван Желев,
чиято болка е овощарството днес.
Като прелюдия към предстоящата
дискусия са спомените за българското овощарство и градинарство. Отгръщаме стари вестникарски писания и репортажи за тях в Пловдивска
област. Световен образец бяха палметните градини за ябълки и круши.
Нискостеблени насаждения с капково напояване. Особено в днешните
общини „Родопи“ и „Марица“.

Имахме този дар от природата.
Умният българин, който ги беше въвел в практиката изнасяше тонове
продукция от тях, към европейските
и руските пазари.
Ето, какво си спомня в тази връзка Стефан Апостолов, председател
на Общинския съвет на община Куклен. Той е и бивш селскостопански
деец в търговията с плодове и зеленчуци. На ден от Пловдивското поле
се изнасяха по 1.5 милиона килограма. Спомням си радостни и тревожни мигове, които ни съпътстваха
всяка есен. Винаги, когато стане въ-

Завишено
подпомагане
за първите
хектари
Показваме в Париж
бе обсъдено за пръв
път от министри на
земеделието от ЕС
ЕП предлага за първи хектари да се считат първите 50 хектара от стопанството
България подкрепя въвеждането
на завишено подпомагане на т.нар.
първи хектари на фермерите, по линия на директните плащания. Това
заяви зам.-министърът на земеделието и храните Светлана Боянова,
пред Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство в Брюксел, където за първи път на ниво министри се обсъди прилагането на схемата. „Такова
плащане е необходимо, за да подкрепим по-малките ферми, в които има
по-голяма трудова заетост, в сравнение с по-големите, които реализират
икономии от мащаба“, отбеляза Боянова.
Европейският парламент предлага за първи хектари, да се считат
първите 50 хектара от стопанството,
а предложението на Ирландското
председателство е, да се взема предвид средният размер на фермите,
което за България е 6 хектара. Окончателните параметри на схемата ще
се определят съвместно от Съвета на
ЕС по земеделие и Европарламента.
Зам.-министър Боянова посочи, че
е необходима гъвкавост, която да
позволи всяка държава членка да
приспособи схемата, според своите
особености. „За нас е особено важно размерът на първите хектари
да се определя от държавите членки
до определен лимит на ниво ЕС, без
конкретна референция към средния
размер на стопанството“, подчерта
тя.

наши вина и храни

Участие във форума вземат български производители
със собствени щандове в отделни сектори на хранително-вкусовата промишленост

До 3 март в Париж се провежда петдесетото юбилейно издание
на специализираното изложение за
селскостопански продукти, напитки и храни – Salon International de
L`agriculture. На него България се
представя с обособен щанд, който
бе открит от посланика на България в Париж Н. Пр. Марин Райков.
Организатори на официалното
българско представяне на изложението през настоящата година са
Министерството на земеделието
и храните и служба „Земеделие и
храни“ към посолството на Република България в Париж. Участие
във форума вземат производители
със собствени щандове в отделни
сектори на хранително-вкусовата

промишленост.
На едно
от най-атрактивните
и посещавани
събития във
френската столица, което
се
радва
на голям
интерес,
както
от
страна на
ш и р о кат а
публика,
така и от специалистите в бранша,
на българския щанд са представени вина на избите Мидалидаре Естейт, Тера Тангра, Телиш и Кастра
Руба, Вила Винифера, Анжелус
Естейт. Месни деликатеси представя „Тандем–В“ ООД, а млечни
продукти – „Бор Чвор“ ООД. С
мед и пчелни продукти представя
страна ни „Герада – ГМ“ ООД, а с
консервирани зеленчуци и плодове
– „Олинеза“. Сладкарски и тестени
изделия на изложението представят „Ивел 93“, „Аристо“, „Кармела
2000“. На щанда присъстват и вече
добре познатите и търсени на пазара у нас и по света козметични
продукти, представени от фирмите
„Био Фреш“ и „Зорица Къмпани“.

прос за това, което имахме, ми идва
на ум да изрека най-тежки думи към
тези, които ликвидираха българското земеделие.
Това е само щрих, от спомените на Стефан Апостолов. Пишейки
тези редове си мисля за събитията,
които текат в момента, с ограбването на българина от чужденци, с непосилните сметки за неизползвана
електроенергия, които изкараха хиляди недоволни на улицата, решени
да продължат демонстрациите до
като постигнат целта, която преследват.

Пенка Попова – председател на ЗК „Надежда“,
гр. Баня, община Карлово:

Миролюбив
народ сме!

Получихме така очакваните евросубсидии. Тези февруарски дни са благоприятни за работа на полето. През тях
ние извършваме подхранване с азотен
тор на есенниците, които са в добро
състояние. Работа започваме от 6 ч.
сутринта, когато почвата е замръзнала и коловозите от тракторите са
по-малко.
Не ни е безразлична стачката на хората в градовете срещу монополите,
но ние сме миролюбив народ. По никакъв начин, не подкрепяме тази част от
протестиращите, които търсят конфликт с полицаите.

трета страница
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„Ден на биоземеделието“

организира ВУАРР, по време на АГРА 2013

Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите вече четири
години поред, участваме в Международната селскостопанска изложба
АГРА, като инициатор и организатор

на семинар по проблемите на биоземеделието „Ден на биоземеделието“, на който изтъкнати учени и експерти, в областта на биоземеделието
изнасят лекции и дават консултации,
споделя доц. д-р Мариана Иванова,
зам.-ректор на ВУАРР – Пловдив.
Като организатори и в партньорство
с други университети, научноизследователски и неправителствени
организации, сертифициращи компании и др., всяка година обособяваме „Щанд за биоземеделие“, на
който се излагат биопродукти, учебни материали, новости за проекти,
свързани с биоземеделието, обяви
за учебни курсове за биофермери и
др., и присъстват експерти, в областта на биологичното земеделие, които дават консултации през цялото
времетраене на изложбата. Почетен
председател на Организационния
комитет бе проф. д-р Георги Сенгалевич. Организирането на Специализирана изложба за биологично
растениевъдство и животновъдство
„БиоАгра“ през миналата година показа, че общите ни усилия не са били
напразни, допълва г-жа Иванова.

Тази година, Денят на биологичното земеделие ще бъде организиран на 7 март 2013 г. (четвъртък), в памет на проф. д-р Георги
Сенгалевич, като Международна
конференция на тема „Биологично
производство – предприемачество
и мениджмънт“, на която ще бъдат
поканени за участие национални и
международни организации, представители на държавни институции
и дипломатически мисии, фирми,
университети, изследователски организации и др. Идеята ни е да използваме форума, за да поставим
началото на изграждане на международна мрежа за насърчаване на
предприемачеството, в областта на
биологичното производство и обмяна на добри практики в мениджмънта, казва зам.-ректорът.
Организатор на конференцията е
Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите, а съорганизатори са секция „Биологично земеделие“ към Института за регионални изследвания на ВУАРР, Фондация
„Авалон“ – Холандия и Международен панаир – Пловдив.

Израелци инвестират
в биоземеделие в Пловдивско
Над 2 милиона лева ще вложат тази
година, израелци в производството на
биотор от калифорнийски червеи в село
Калековец, община „Марица“. Проектът вече е стартирал, финансирането е
за сграда и оборудване. „Развитието на
земеделието е бъдещето на България“,
категоричен е Арон Герон, управител на
израелско-българското дружество „Сензор С“, което вече 10 години инвестира
у нас. Само през миналата година, израелската група предприемачи са реализирали 6 млн. лв., в различни проекти в
региона.
Преди 5 месеца г-н Герон обяви, че
започват проучване на потенциала за
производство на плодове и зеленчуци
в Пловдивско. Целта на изследването е
изграждането на мащабен агроцентър
до Калояново, за който теренът вече е
закупен.
„Проучванията показаха, че е още
малко рано за такъв агроцентър. Надя-

вам се да го осъществим на по-късен

етап“, съобщи израелският инвеститор.
Той уточни, че акцентът в момента,
трябва да е насочен към подпомагане
увеличаването на селскостопанска продукция и усилията на „Сензор С“ ще
бъдат в тази посока през 2013 и 2014
г. Предвиждаме да продължим тук, инвестирането в земеделие, подчерта г-н
Герон.
Израелските предприемачи реализират проектите си в нашето селско стопанство и опазване на околната среда,
съвместно с българските си партньори,
оперирайки, чрез дружеството „Булплод
Тракия“.
Инвестиционните намерения на
„Булплод Тракия“, в областта на земеделието през тази година, се разрастват.
Освен в производството на биотор, фирмата ще се съсредоточи и в осъществяването на проект за биологична течна
тор, както и в създаване на трайни насаждения с био ябълки около Калековец.

Китайски бизнесмени в Пловдив
Китайски икономически съветник: Промишлените зони около Пловдив са отличен
европейски пример

Има ли китайски предприятия в момента около Пловдив, какви са преференциите, при инвестиране в България,
от кои страни са инвеститорите в промишлените зони, имате ли подготвени

кадри?
На тези въпроси получи отговори Юен Къхуа,
новият икономически и
търговски съветник, към
посолството на Китайската народна република
у нас, по време на посещението си в Пловдив.
Дипломатът първо се
срещна с Ангел Христозов, председател на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие.
В офиса на организацията той получи комплект
документи с отговори на
всички въпроси, вълнуващи азиатските предприемачи.
Юен Къхуа подкрепи подписването
на договор между Българо-китайската
асоциация за бизнес развитие и община Пловдив. Според него, споразуме-

нието със сигурност ще допринесе за
по-доброто развитие, в насока, не само
на инвестиции, но и в кооперирането на
културата и образованието между двете
държави.
„Целта на Българо-китайската асоциация за бизнес развитие, е да гарантира на чуждестранните инвеститори,
решаване на всичките им бюрократични
проблеми, които изникват в изграждането на едно предприятие, да подпомогне
реализирането на всеки проект – от намирането на терена до приключването
му „до ключ“, припомни Ангел Христозов.
След разговорите, китайският икономически и търговски съветник разгледа промишлените зони около Пловдив.
„Възхитен съм от индустриалните мащаби на региона. Зоните са един отличен европейски пример, в тях има много
резерви, от които могат да се възползват
китайските инвеститори“, сподели той.

Покана

Управителният съвет на ППЗК „Тополовски проход“ – с.
Тополово,
община
Асеновград,

свиква
годишно
отчетно
събрание на
кооперацията,

което ще се проведе на 30 март т. г. от
10.00 ч. в читалищния салон на Културния дом в село Тополово.
От управителния
съвет на ППЗК „Тополовски проход“

Румънски
и гръцки
мандри

вземат поръчките
за българско сирене
Румънски и гръцки мандри вземат
поръчките за българско сирене. Става
дума за отказани поръчки за стотици
тонове сирене, от родните млекопреработватели към презокеански и израелски клиенти от началото на тази
година. Това съобщи Диляна Славова,
изпълнителен директор на Асоциация
на млекопреработвателите в България.
Тя обясни, че причината е в наредбата
за млечни продукти, според която нашите предприятия нямат право да работят едновременно сирене с мляко и
сирене с растителни мазнини. И ако съответната мандра се е регистрирала
в първите шест месеца от годината
да работи само имитиращи продукти,
то ако получи поръчка от постоянните
си клиенти за експорт, й се налага да я
откаже. Така българите губят пазари,
защото такива поръчки поемат румънците и гърците, допълни Славова.
Тя обясни, че българска мандра, традиционно ориентирана за износ, е загубила поръчка за петстотин тона сирене
с растителни мазнини от Израел през
януари. Според Славова, проблемът с
наредбата има и дълбоко социален характер, защото много от мандрите
работят само по два или три дена
седмично. В резултат на това, масово
се съкращават хора и вече няколкостотин души от сектора са на улицата.
Това е и една от причините двата синдиката Подкрепа и КНСБ да се присъединят към делото срещу наредбата в
съда, допълни тя. Очаква се съдът да
се произнесе другата седмица.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

11 от 18-те общини
Плащат на тютюнопрона Пловдивска област
изводителите през март
спечелиха проекти по ОПАК Парите отделени в сметката на фонд „Земеделие“

11 от общо 18-те общини на територията на Пловдивска област,
спечелиха проекти по оперативна
програма „Административен капацитет“. Общините Асеновград,
Карлово, Хисаря, Първомай, Перущица, Лъки, Съединение, Садово,
Калояново, „Марица“, както и район „Южен“ на община Пловдив,
са одобрени с проекти в „голяматамалка процедура“ за общинските
администрации по подприоритет
2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация, съобщиха от
Областния информационен център
– Пловдив.
Целта на тези проекти е повишаване на квалификацията на служителите на местно ниво за по-добро об-

служване на гражданите и бизнеса.
Над 13 млн. лв. ще получат общо
172 проекта на общини от ОПАК.
Само за два месеца – от 4 декември
2012 г. до 4 февруари 2013 г., оценителната комисия успя да разгледа
и оцени 197 постъпили проектни
предложения, като се очаква договорите да бъдат сключени през месец
март.
Проектите са на стойност от 20
000 лв. до 90 000 лв. По този начин,
в голямата си част, те ще могат да
бъдат изпълнени, при максимално
облекчен и бърз режим за избор на
изпълнител.
Срокът, в който трябва да бъдат
реализирани дейностите по проектите, е 12 месеца, а голямата активност и експедитивност на общинските администрации в Пловдивска
област, е повече от похвална, уточниха от ОИЦ – Пловдив.
Областният
информационен
център – Пловдив е част от мрежата от 28 информационни центъра
за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз,
изградени с финансовата подкрепа
на оперативна програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
ОИЦ – Пловдив работи в рамките
на проект № BG161РО002-3.3.0200021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр.
Пловдив“.

Парите за тютюнопроизводителите са налични в план – сметката
на Държавен фонд „Земеделие“ и
има готовност да бъдат изплатени
преди края на месец март. Това каза
министърът на земеделието и храните в оставка д-р Мирослав Найденов, по време на Консултативен
съвет по тютюна, който се проведе
в Министерството на земеделието и
храните. Министър Найденов заяви,
че тютюнопроизводителите не трябва да се притесняват от настоящите
политически сътресения в страната,
и че средства за тютюнопроизводство са предвидени в бюджета и ще
достигнат до тях.
Участниците в Консултативния съвет благодариха на министър
Найденов за успешната съвместна
работа. Те посочиха, че за пръв път

министър им позволява да прекрачат
прага на министерството, изслушва
ги и ги разбира.
Най-голяма благодарност изразиха за
това, че министърът е създал среда,
в която може да се
работи прозрачно и
конструктивно, убедил ги е, че всички
в сектора трябва заедно да дискутират
проблемите.
Министър Найденов от своя страна, сподели, че
понякога е било много трудно да
отстоява позицията за подпомагане
на този сектор, най-вече заради рестриктивната финансова политика.
„Трудно беше и да получим разрешение от Европейската комисия за изплащане на субсидия за сектор „Тютюн“, но го направихме и бяхме една
от малкото държава в Европейския
съюз“, допълни той. Министърът
изрази надежда този, който наследи неговия пост да прояви същото
разбиране и подкрепа за сектора,
както у нас, така и пред ЕК, защото
тютюнопроизводството има нужда
от подпомагане и е единствено препитание за мнозина, живеещи в едни
от най-красивите, но за съжаление и
най-бедни райони в ЕС.

От 1 март кандидатствайте
за субсидии

за опазване на земите от нитрати

От 1 март до 15 май т. г. земеделските стопани могат да
подават заявления за подпомагане за дейности, свързани
с опазване на земите от замърсяване в нитратно уязвими зони. Помощите се изплащат годишно на кандидати по
Мярка 214 „Агроекологични
плащания“ от Програмата за
развитие на селските райони
(ПРСР) 2007–2013 г., кандидатстването е в общинските
служби по земеделие, по местоживеене на кандидата.
Размерът на компенсаторното плащане, което може да
получи един кандидат, е до
182 евро на хектар.
За да получат субсидията,
стопаните трябва да са регистрирани в Интегрираната
система за администриране
и контрол (ИСАК) и да притежават минимум 0,5 хектара
собствена или наета земя. Те

трябва и да изпълняват определена агроекологична дейност за период от 5 години. Задължително от тях се изисква
също, да спазват условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично
състояние, на територията на
цялото стопанство, регламентирани със заповед на министъра на земеделието и храните.
Стопаните трябва да поддържат растителна покривка през
зимата на минимум 50% от цялата земеделска площ и да не
разорават почвите преди 1-ви
април.
При управление на дейностите по направление
„Въвеждане на сеитбообращение за опазване на почвите и водите“, подпомаганите
лица са длъжни да:
1. Подготвят и спазват петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение

за пет години, който се заверява от дипломиран агроном;
2. Осигуряват вземане на
почвени проби за всички площи на ниво физически блок
през първата и четвъртата година на прилагане на направлението; на база на резултатите от агрохимичния анализ на
взетите почвени проби през
първата година се разработва
план за балансирано торене
(план за управление на хранителните вещества), който се
заверява от дипломиран агроном;
3. Поддържат растителна
покривка през зимата на наймалко 50 % от цялата земеделска площ в сеитбообращение,
описана в плана;
4. Извършват първа обработка на почвата след 1 април
за всяка календарна година
за полетата, които са засяти с
есенни култури;
5. При промяна на предоставения план за сеитбообращение, уведомят ДФЗ- РА за
направените изменения, които
се заверяват от дипломиран

агроном.
(2) В плана по ал.1, т.1 се
описват номерата на земеделските парцели със съответната
култура за всяка година.
(3) Планът се предоставя с
подаване на първото заявление за подпомагане по направлението.
(4) Промененият план за сеитбообръщение се предоставя с подаване на заявлението
през втората година на прилагане на направлението.
(5) Резултатът от анализа на
почвените проби, извършен
през четвъртата година, се
предоставя с подаване на заявлението през петата година.
(6) Изменение на предоставения план за сеитбообращение се позволява само в частта
за културите върху заявените
площи. Измененият план за
сеитбообращение се прилага
към заявлението за плащане за
съответната година.
Повече информация може
да получите на интернет
страницата на ПРСР – www.
prsr.government.bg

пета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

„Агра 2013“ показва дистанционно
управление на полето
Фермерите вече могат да командват машините, които работят
на полето, от всяка точка на света.
Технологията е сред новостите на
Международната селскостопанска
изложба „Агра 2013“, която ще се
проведе от 5 до 9 март в Международния панаир Пловдив.
GPS оборудването, разработено,
специално за селскостопанския сектор от американска компания, позволява безжична комуникация между
агротехника и компютър, в реално
време. Връзката се осъществява със
специален софтуер, който може да
бъде инсталиран, дори на смартфони и таблети. Така се обменят данни за обработките, състоянието на
машините, границите на полето,
парцела и извършената работа. Събраната информация лесно може да
се преглежда и редактира, така че да
се вземат информирани решения от
всяка точка на света, обясняват от
„Ник електроникс“, фирмата изложител на изделието.
Как пчелите да се използват като
разпространители на микробиални
препарати за растителна защита, ще
покаже една от световните новости
на „Агра 2013“. Това се постига със
системата „Летящи лекари“, добавена към най-модерния вид кошери с
бомбуси за опрашване, които значително повишават ефективността на
пчелите. Те ще бъдат предложени на
щанда на „Виссер опора“, а са продукт на белгийска компания.
Многоредов култиватор за слята
повърхност „Maдара“ MKSP160, е
високопроизводителна специализирана машина за интензивна обработ-

ка на почвата за предсеитбена подготовка – новост за българския пазар,
произведена от „Мадара“.
Наред с хитовите изделия на водещи производители, фермерите ще
намерят на „Агра 2013“ широка гама
машини и инвентар за земеделието и
животновъдството, семена и посадъчен материал, средства за растителна защита, опаковки и опаковъчна
техника, финансови и консултантски услуги, софтуер за агробизнеса. Стопаните ще се запознаят и с
научни разработки, с практическа
насоченост, подготвени от институтите в състава на Селскостопанската
академия, която е съорганизатор на

изложението.
Отново ще се проведе специализираната изложба „БиоАгра“, която се организира, в партньорство с
Фондация „Авалон“ – Холандия и
Агроекологичния център към Аграрния университет в Пловдив. Тя
представя биохрани и продукти,
екологични торове, препарати и подобрители на почвата, системи за
контрол и сертифициране, маркетингови инструменти за биоферми.
Над 340 фирми от 20 държави
вече са заявили участие в „Агра“, а
ангажираните експозицонни площи
са с 11% повече, в сравнение с миналогодишното издание.

Първият български сливово-кайсиев сорт, е сред световните новости, които ще бъдат показани на
Международната селскостопанска
изложба „Агра 2013“. Той се смята
за сензационен успех и представлява
нов ботанически вид, според Института по овощарство, където е направена разработката. Работата по кръстосването на синя слива и кайсия,
е отнела почти четвърт век, докато
се стигне до хибрида „Стендесто“.
Плодовете са едри, тъмновиолетови,
с много добър вкус и аромат, обясняват от института. Селекционери
от няколко европейски държави вече
проявявали интерес към необичай-

ния сорт.
Над
40
други новости ще видят
посетителите
на „Агра“ от
5 до 9 март в
Международен панаир
Пловдив, откъдето може
да си тръгнат
и с награда.
С и л н о
присъствие
в листата с
иновации
имат научните институти
към Селскостопанската академия, която е съорганизатор на изложението. Разработките на българските учени са
ориентирани към високопродуктивни сортове, устойчиви на болести,
суша и студ.
С тези характеристики се отличава и друга световна новост – зимният
пивоварен ечемик „Девиния“, който
дава до 739 килограма от декар. Той
ще бъде представен от Института по
земеделие в Карнобат.
Сортът домати „Копнеж F1“, не
само носи високи добиви, но има
превъзходен вкус и подобрени биологични показатели заради поголямото съдържание на ликопен,

вещество с доказан антиоксидантен ефект, твърдят създателите от
Института по зеленчукови култури
„Марица“ в Пловдив. Там е създаден и първият български сорт картофи, устойчив на опасни вредители и
спиращ тяхното разпространение.
„Зелено чудо“ е наречен нов сорт
пипер, чиито плодове са с форма на
камбанка и тегло до 300 грама. Тази
европейска новост ще бъде показана
от сръбската фирма „Супериор сийдс д.о.о.“.
Освен хибридния сливово-кайсиев сорт, Институтът по овощарство ще демонстрира и нов подход
за отглеждане на орехи – заедно с
праскови. Този начин е икономически по-ефективен, печалбите идват
на третата година, а инвестицията се
връща по-бързо, твърдят от научното звено.
Новостите на „Агра 2013“ са повече, в сравнение с миналата година,
за това се очаква интересът към изложението да бъде по-голям, а броят на посетителите да надхвърли 25
000. Те имат шанс да спечелят награди, осигурени от Международен
панаир Пловдив – мотофреза мини
мотоблок, прецизна механична сеялка и резачка за дърва. Всеки от гостите ще получи анкетна карта, която трябва да попълни и да пусне в
специална урна. Печелившият талон
ще бъде изтеглен в 12.00 ч на 9 март,
последния ден на „Агра 2013“.

Сензационен хибрид между слива и
кайсия показват на агроизложението

Още 24.2
млн. лева за
селскостопанска
техника са
дадени от ПРСР
Средства ще получат 110 ферми с проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР).
Точният размер на одобрените субсидии е
24 228 271 лв., съобщиха от пресцентъра
на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Повечето предложения са на растениевъдни
стопанства, които отглеждат овошки,
зърнени и маслодайни култури. Много от
тях ще изградят системи за напояване
и ще закупят посадъчен материал, трактори, пръскачки, дискови брани, машини за
привързване на лозя и др. Няколко ферми ще
изградят складове за съхранение.
Със средства от ПРСР ще бъдат създадени нови насаждения с лавандула, биологични орехи, лешници и грозде. Кандидат
от Хасковска област ще инвестира в подготовка и почистване на площи, както и в
техника за създаване и отглеждане на биологична шипка. Подкрепен е и бенефициент
за купуването на трактор за маслодайна
роза. Субсидии ще получи и кандидат от
област Сливен за отглеждане на дървото
пауловния за биомаса.
Проектите в сферата на животновъдството идват предимно от кравеферми.
Много от тях ще купят оборудване за покриване на стандартите на общността, за
хуманно отношение към животните, както
и на изискванията по нитратната директива (Директива 91/676/ЕИО). Стопанствата също така ще построят селскостопански сгради, ще си набавят различни доилни
системи, техника за оползотворяване на
биомаса, ветрозащитни щори за обори с
автоматика, роботизирани станции за
раздаване на сухо мляко на телета и др.
Три птицеферми, две овцевъдни и две свиневъдни стопанства, също ще получат
средства от ПРСР.

Пазарджик е
на 12 място
в страната,
по разработени бизнес
планове от Програмата
за развитие на селските
райони
Само за последната година в Областната служба за съвети в земеделието в
Пазарджик, се разработени общо 216 бизнес планове, каза директорът на службата
Атанас Ланков. Плановете са по различните мерки от Програмата за развитие на
селските райони. По мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес
на преструктуриране“, са изготвени 205
бизнес плана, по мярка 214 „Агроекологични плащания“ – 5, по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства“ – 3
бизнес плана.
Като цяло, Областната служба за съвети в земеделието в Пазарджик, заема 12
място в страната. Като се има предвид
развитието на земеделието в областта
считаме, че резултатите са добри, каза
също Ланков. Той допълни, че отчитат
тенденция към нарастване на броя на разработените бизнес планове по различните
мерки от Програмата за развитие на селските райони.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Усвояването на повече средства
по оперативните програми-

основен приоритет в работата на Общинската администрация, отчита Ангел Папазов – кмет на община Първомай
Основният фактор, който движи
днес живота в община Първомай и
дава препитание на хората от поречието на река Марица, е земеделието. И археологическите разкопки
в Тракия показват, че земеделие е
имало и преди хиляди години. Днес,
плодородната земя покрай Марица и
ливадите в подножието на Източните Родопи, са фактор за развитие на
растениевъдството, овощарството,
лозарството, както и на животновъдството. Въпреки трудностите, хората умеят да работят и да изкарват
добиви. Не на шега, но българинът,
като чуе за Първомай, веднага прави
асоциация за първомайската лютеница с хорцето – нещо като визитна
картичка на града, с гордост заявява
кметът с трети мандат Ангел Папазов.
Основен приоритет на общината,
в условия на криза и бюджетен дефицит, е усвояването на повече средства по оперативните програми, което ще позволи да се инвестира, както
в човешки капитал, за повишаване
капацитета на администрацията и
развитие на човешките ресурси, така
и за развитие на региона, чрез повишаване на конкурентоспособността
на малките и средните предприятия,
независимо от отрасъла – земеделие,
горско стопанство, хранителна промишленост, допълва кметът.
През изминалата 2012 г. община Първомай работи по 12 проекта,
като три от тях са реализирани по
Оперативна програма „Регионално
развитие“ – „Обновяване на градската среда в община Първомай и
подобряване на условията за отдих
на населението“, по който получихме окончателно плащане, „Център
за нашите деца“ и „Предварително
и неотложно почистване на речното
корито и отстраняване на наноси и
земни маси от коритото на река Тополовска на с. Дълбок извор, община Първомай“, който за съжаление,
е в процес на обжалване и се превръща в проблем, тъй като се спира
строителството. С него е запознат и
Томислав Дончев – министър по управление на европейските средства,
споделя Папазов.
Три от проектите ни са, чрез Оперативна програма „Развитие на чо-

вешките ресурси“ – „Подкрепа за
достоен живот –предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“,
„И аз имам семейство“ и „Достоен и
качествен живот – социални услуги
„Социален асистент“ и „Домашен
помощник – фаза 3“. Един е по Оперативна програма „Околна среда“
– Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в гр. Първомай. Четири от
проектите ни са по Програмата за
развитие на селските райони мярка
321 за реконструкция на вътрешна
водопроводна мрежа в с. Бяла река,
с. Искра, с. Крушево и с. Езерово.
Един – по Оперативна програма
Административен капацитет – „Постигане на качествено управление в
община Първомай, чрез укрепване
на капацитета на човешките ресурси, съвместно с община Суфли, Гърция“.
В процес на одобрение са още два
проекта. Единият е към ДФЗ, мярка
223 за залесяване на неземеделски
земи на територията на общината и
проект по ОПАК към МФ, за обучение на администрацията.
Посредством дейността и реализирането на част от посочените проекти, финансирани от структурните
фондове, респективно оперативните
програми, в общинския бюджет постъпиха около 3 милиона лева.
Друг приоритет, но не с по-малко
значение, е обновяването на съществуващите детски заведения в общината. През изминалата година отво-

Павел Гуджеров – зам.кмет на община Раковски:

Стартира
водният цикъл
на Раковски
През тази година предстои да започнем още два проекта по ОП „Регионално
развитие“. Единият е за предотвратяване
на наводнения, чрез изграждане на диги по
река Стряма, почистване на коритото и
дънните прагове. Другият е за защитено
жилище, което ще е с капацитет от 8
места. Водният цикъл на община Раковски,
е най-големият проект. Надяваме се реализацията му да започне през следващия
месец или в края на февруари. Стойността
му е почти 59 млн. лв. Избрана е фирмата
изпълнител. Чакаме избора на строителния
надзор.

Баба Марта в Пловдив

риха врати три обновени и отчасти
реконструирани детски градини – в
с. Караджалово, в с. Воден и в с. Градина.
Особена гордост за мен и предполагам за жителите на общината, са направените инвестиции на
територията ни. Построеният от
испанска фирма соларен парк в с.
Караджалово, е един от най-големите фотоволтаични паркове на Балканите. Простира се на 1000 дка.,
с над 214 000 модула. Изграден бе
за четири месеца, а включен към
електропреносната мрежа през март
2012 г., с което се осигуриха около
35 нови работни места в общината.
Инвестиции в областта на винопроизводството се направиха и през
2012. Интересът към закупуване
на земеделски земи за създаване на
нови лозови насаждения е актуален,
което звучи добре, на фона на слабата търговия в други отрасли.
През изминалата 2012 г. започна
и строителството на автомагистрала
„Марица“, която се работи в северната част на общината. Това е огромен проект, който обхвана работна
ръка и техника и от нашата община,
и с това допринесе за намаляване на
безработицата в региона.
Като основен за 2013 г. е големият проект „Воден цикъл“, който се
подписа през 2012 г. в МОСВ и се
надявам скоро да стартираме строителството на заложените дейности.
Какво ще се случва през следващия програмен период 2014–2020 г.
в община Първомай? Въпреки трудностите, които се очакват от централизацията при големите инфраструктурни проекти, се надяваме, че
ще има разумно решение за малките
проекти, свързани с човешки ресурси и административен капацитет,
които е по-добре да са децентрализирани и общините да могат да кандидатстват по тях. По този начин да
се осигурява заетост на голяма част
от безработното население, както и
поминък за по-малките фирми.
Искрено се надявам, че в община
Първомай ще се работи за пълноценно усвояване на все повече средства
от Европейските програми, с което
ще се гарантира просперитета на хората в региона, допълва Папазов.

Пазарджик прие
бюджета, чакат
милион от
паркинг и баня
Общината ще харчи общо
56 милиона лева

Около 1 милион лева, е очакваният
приход от продажбата на Минералната
баня и паркинга, при болница „Здраве“.
Това потвърди кметът на Пазарджик
Тодор Попов, в отговор на въпрос на
общинския съветник от Коалиция на
предприемачите Евтим Янев.
Евтим Янев направи предположението си, на база на сравнението на
годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за тази и миналата година.
По време на обсъждане на бюджета,
той заяви, че от 2008 г. това е първият реално изпълним бюджет, но изказа
съмнения за това, как при това ниво на
общинския дълг, община Пазарджик ще
успее да осигури мостово финансиране
по големите проекти, които предстоят да се реализират – депото и водния
цикъл.
Кметът Тодор Попов заяви, че
действително, общината няма да има
възможност да тегли нови кредити, за
мостово финансиране и ще разчита на
бързото револвиране на средствата по
проекти. Кметът уточни, че за депото община Пазарджик, ще разчита на
аванс още до края на годината, а проектът за водния цикъл ще започне през
следващата година. С 32 гласа „за“, 7
„против“ и 4 „въздържал се“ общинските съветници на Пазарджик приеха бюджета на общината за 2013 г. Общата
бюджетна рамка е в размер на 56 млн.
лв. Очакваните приходи за делегирани
от държавата дейности, са в размер
на близо 34 млн. лв., в т. ч. обща субсидия за делегирани дейности малко над
29 млн. лв., целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на държавните дейности – 250 440 лв., преходен
остатък от 2012 – малко над 1 900 000
лв.; собствени приходи в размер на 22
628 471 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи за местни дейности е
583 260 лв., като половината от тях,
са за изграждане и основен ремонт на
общински пътища, а останалите – за
зимно поддържане и снегопочистване.
По време на дебатите стана ясно, че се
очаква от продажбата на Минералната
баня и паркинга зад болница „Здраве“, в
бюджета да постъпят около 1 млн. лв.
Неизплатените задължения на община
Пазарджик, към края на миналата година са в размер на около 3 милиона и 300
хиляди лева.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

„Родопска приказка“
привлича туристи
в Пещера, Батак и
Ракитово

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Потребно е да бъдете независими, когато взимате
важни решения, а в материален план да не проявявате
колебание да подхождате,
според разбиранията си. Ще успеете с добре
премерени ходове, да установите стабилност
в професионално и в материално отношение.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Опитайте се да доставяте
удоволствие на себе си и на
близките – така ще докажете,
че желанието и амбицията са
достатъчни, за да реализирате стремежите си. Погрижете се за детайлите
в делови и в личен план.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Моментът ще се окаже ключов за вас, тъй като съвсем ненадейно ще ви бъде отправено
предложение, което ще промени досегашните планове,
които градихте за настоящето
и за бъдещето си. Предстои ви преместване от
едно населено място в друго!
РАК (22.VI.–21.VII.)
Действайте с размах, при реализирането на важните дела,
като не пренебрегвате потребността си, да разполагате
и с достатъчно свободни часове за пълноценен отдих. Стремете се да не
давате оценка на чуждата работа, освен ако
изрично, не са ви помолили за това.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Ще се радвате на солидна
протекция от човек, който и в
миналото, е заставал на ваша
страна, така че не се колебайте да приемете подадената ви
ръка. Поддържайте ред в административната
си документация!
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Планирайте действията си –
най-важното е, не предприемайте рисковани ходове,
които биха могли да обезсмислят вложените до момента усилия. Ще се прояви
реална възможност да поставите добро начало на инициатива, която ще ви носи отлични
приходи.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Направете преоценка на
идеите и предложенията
на ваш познат или колега.
Имайте готовност за промяна на плана, ако обстоятелствата изискват това от вас.
Подхождайте с повече доверие към възможностите, които ви предоставя приятел.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Владейте емоциите си и се
стремете да постигате целите си с правилна стратегия
и при отлична организация.
Обърнете гръб на негативното, защото то ще окаже разрушително въздействие върху амбициите
ви.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Защитавайте достойнството
си, ако някой се опитва да ви
дискредитира пред началник,
клиент или влиятелна особа.
Вътрешната нагласа ще ви
помогне да се справите със
сериозно противоречие, възникнало в отношенията ви с приятел.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Пътувайте и се забавлявайте.
Не допускайте да променяте
предварителните си планове,
освен ако обстоятелствата, от
които сте заобиколени, не налагат това. Съобразявайте се
със собствените си потребности.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Планирайте
предстоящо
пътуване. Повече от необходимо ще бъде да проявите
търпение, ако искате да преодолеете съществуващите
трудности от професионално и материално
естество. Не правете плащания и покупки,
които може да нарушат баланса ви.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Реализирайте намеренията
си с постоянство и търпение.
Имайте готовност да внесете
необходими промени в начина си на живот, особено ако
виждате, че усилията, които сте вложили до
момента, дават необходимите резултати.

Проектът е за 428 844 лв.,
а финансирането е от ОП
„Регионално развитие“

2019 мартеници на клуб
„Българка“ за „Пловдив 2019“
Клуб „Българка“ е колективният
автор на 2019 мартеници, чрез които
читалище „Възраждане“ реализира
проекта си „Мартеницата – българският посланик в Европа“. Тези уникални български символи за здраве
и надежда, са сърцевината на нашата идея, пояснява секретарят на
читалище „Възраждане“ Магдален
Боева. Обществено значимата кауза
„Пловдив – европейска столица на
културата 2019“, читалищните дейци приближават до всеки пловдивчанин, чрез исконния и неповторим
празник „Баба Марта“.
На 1 март пловдивчани и гости на
града, ще могат да минат под една
своеобразна дъга на пролетта – тя
ще се появи до бариерата в подстъпите към Стария град на ул. Съборна. 5-метров транспарант с надпис
от уникални мартеници ПЛОВДИВ
2019 ще популяризира кандидатурата на града и ще привлича нови

нейни привърженици, убедени са
авторите на проекта. Те предвиждат
мартениците да останат на това място, докато щъркелите долетят в града
под тепетата. А в деня на Баба Марта, деца от партньорските на читалището училища „Виктория и Крикор
Тютюнджиян“ и „Алеко Константинов“, ще закичват минаващите оттук
с оригиналните червено-бели творения на клуб „Българка“. Точно в 12
часа старт на празника ще даде духова музика.
С много любов и вдъхновение
изработихме всичките 2019 мартеници, те са 20 различни модела –
казва Мария Андонова, ръководител на клуба. Сред 12-те майсторки
тя откроява Елка Фичева, сътворила двете еднометрови „Пижо и
Пенда“.
Инициативата на читалище „Възраждане 1983“ се поощрява от Общинска фондация „Пловдив 2019“.

Полезни съвети

как да останат цветята
ви свежи за по-дълго

Според суеверието, колкото подълго останат свежи подарените ви
рози, толкова по-голяма е любовта
на вашия любим.
Експертите предупреждават, че е
нужно, не само да вярвате в знаците
на съдбата, но и да правите малки
усилия, за да поддържате чувствата
си.

Цветари специалисти дадоха своите съвети, за това, как
да останат цветята ви по-свежи.
Първо, преди да поставите цветята във вода, махнете
всички листа от стъблото. Винаги отсичайте дръжката под
ъгъл. Колкото по-голяма е вазата, в която ги поставите, толкова повече вода ще поглъща
вашето цвете.
Водата трябва да се сменя
всеки ден, за да останат посвежи, сложете на дъното на
вазата медена монета. Медът
убива мухъла и плесента, и
пречиства водата. Ако нямате
такава монета, сложете щипка
сол или аспирин.
Солта стимулира растителните клетки да поемат повече течности, а салициловата киселина спира
растежа на бактериите.
Водата трябва да е хладка и да
стои далеч от пряка слънчева светлина. Ако един цвят започне да пада,
той трябва да бъде отстранен от вазата, за да не зарази с бактерии останалите цветя.

С „Родопска приказка“ ще привличат туристи в общините Пещера, Батак и Ракитово, по спечелен проект за
428 844 лв. Финансирането е от Оперативна програма „Регионално развитие“
и кметът на Пещера Георги Козарев и
шефката на Управляващия орган Деница Николова, вече подписаха договор.
Предложението предвижда да бъдат
разработени туристически пакети и
подготвени информационни и рекламни материали за съответния район и
продукт.
Ще се организират екскурзионни
пътувания, посещения за пътнически
агенти, туроператори, автори на пътеводители, журналисти. Средствата
се осигуряват от Европейския фонд за
регионално развитие и националния бюджет, а срокът за реализацията им е
24 месеца. Проект за създаване на туристически пътеки започва и в община
Велинград, която също получи ваучер
от ОП „Регионално развитие“, за финансиране на заложените в проектното
предложение дейности.

БАН продава
животоспасяващо
лекарство
В последните години, учените от
БАН получаваха доста обиди от страна
на управляващите. Независимо дали
под словесна форма или чрез орязана
субсидия, властта се опитваше да ни
обясни, че от академията няма особена полза.
Оказа се всъщност, че без много
шум и фанфари, учените от БАН спасяват човешки животи. Професорът по
биохимия Петър Недков и негови колеги са разработили два вида препарати,
които лекуват трудно зарастващи
рани и така спасяват от ампутация и
от фатален край редица пациенти. Учените не се възползват от човешката
трагедия и продават лично или в портиерната на института препаратите
на смешни цени. Най-скъпият от тях
струва 19 лева. Една от причините
тяхната разработка да не се разпространява от големите фармацевтични
компании е именно фактът, че тя би
станала тройно по-скъпа за пациентите.
Законът за БАН позволява да се
продават разработки на учените по
заявка. Това позволява на професора да
помага на нуждаещите се.
Институтът по Органична химия
към БАН се намира близо до линията на
трамвай N20, спирка „кв. Гео Милев“,
която е третата спирка след сп. „Зала
Универсиада“ в посока Аерогара. Моля,
търсете блок N 9 от сградите на БАН,
стая №3 сътрудник Пл. Христов, или
проф. П. Недков. Сградата е 5-етажна,
светло жълта, и е опасана с непрекъснати бели балкона на четири от етажите.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Важно
съобщение
Областният съюз
на земеделските кооперации,
РЛВК „Тракия“
и редакцията на вестник
„Тракийски агровести“,

„АМВ–Агро“ ООД е основен
производител на сертифициран
клоново селекциониран лозов
посадъчен материал в България
от винени и десертни сортове.

организират
делова среща,

Баба
Марта

с участието на ръководствата на отрасловите
аграрни структури от
Пловдиввска област.
Темата за обсъждане
ще е „Мястото и ролята
на обществените аграрни
организации в настоящата икономическа ситуация“.
Срещата ще се състои
на 1 март т. г. 10.00 ч. в
Дома на науката и техниката – Пловдив, ул. „Гладстон“ №1.
И горите и полята,
Владимира
и дворове и къщя
Букова
чакат с трепет Пролетта.
Тя, като невяста млада
да разлисти дървесата,
да погали с топли длани
посевите из нивята,
с бялото кокиче
дворовете да закичи,
да почисти вред къщята.
Но и таз` година,
както преди хиляда лета
Баба Марта пак я изпревари
и окичи с мартенички
бели и червени
вред що диша и живее
по българската ни земя.
И на 1-ви март
когато слънцето изгрее
мартеничките да види
и хабер на пролетта да стори,
че е време вече
бяло облаче да яхне,
да препусне с него из света.

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ

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

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

Л о з о в ра з с а д н и к
гр. Нови пазар
П РО И ЗВЕ Ж Д А И П РЕ Д Л А ГА
над 50 винени и десертни сортoве лози,
сред които и найтърсените десертни
сортове – Армира 1, Велика,
Надежда, Брестовица,
Палиери, Виктория, Италия

и др.

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

НАШИТЕ СЕМЕНА –
ВАШИЯТ УСПЕХ
Институтът за зеленчуци – Смедеревска
паланка – Сърбия, и кооперация „Хисар Агра“ –
град Хисаря

Производство и реализация
на зеленчукови семена:

на шаран, сом, щука, бял амур,
толстолоб и каракуда на
общинския рибарник на община
„Родопи“, край с. Цалапица.
Телефон за връзка: 0886 864419

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

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

Фитона®

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕЧНИ ТОРОВЕ

за зеленчуци, лозя, цветя и др.

www.velida1.com

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

