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МОЖЕТЕ ОЩЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 9 (789)  07–13.03.2013 г.  Цена 0,50 лв.
РЕДАКТОРЪТ

Доц. д-р. Димитър Димитров – ректор на Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите – Пловдив:

Революционни Не може да се протестира
седмици!
Това, което стана по улици и площади
до последните февруарски дни, и на Националния празник – 3 март, стресна политици и бизнесмени. Излезлите да стачкуват
в повече от 40 града на страната, показаха, че дойде краят на лъжите и утопиите,
с които се залъгваше населението от 10
ноември 1989 г., до днес. На мястото на
комунистите, се нароиха повече от 200
партии. От тогава до сега, корупцията се
увеличава, а положението на българина все
повече се влошава.
Времето на мълчанието и примирението свърши. Българинът излезе на улицата.
Младите вдигнаха глави и искат промяна
веднага, и на всяка цена. Настояват да се
променят икономическите условия в България, която днес е на последно място по
жизнен стандарт в ЕС. Младите вдигнаха
глави и развяха трибагреника, готови да
бранят гладните, бедните и унижените.
Време е на преоценка, за конкретните дела на всеки от нас, изправени пред
трикольора, който повече от две седмици
шества по площади и буни сърцата и душите. Време, в което хладилникът победи
телевизора.
Високите декемврийски и януарски
сметки за ток, преляха чашата на търпе-

(На стр. 7)

против всички и всичко!

– Доц. Димитров, името Ви се
спряга за министър на земеделието и храните в служебното правителство на България. Какво ще
кажете по този въпрос?
– Хубаво ще е в предстоящото
експертно правителство, да има
подготвени кадри, които веднага да
започнат работа, а не да им трябва
време, за да навлязат в проблема-

22-ото издание на „АГРА“ отвори врати.

тиката. Да са хора
със сериозни отговорности и доказани
качества – строители
на съвременна България. Да са работили за сектора, години
наред. Да са патриоти и да не са партийно обвързани. Същевременно, в България
винаги е имало желаещи за министри, но
много често качествените хора, не искат
да са на тези постове.
Уличните протести
нагнетяват допълнително напрежение. Исканията на
протестиращите, не съответстват
на нормалните европейски правила
и демократични принципи.
– Като човек, дълбоко потопен в сектор „Земеделие“, какво
бихте направили за него, ако ви
предложат да станете министър?
– Моментът е много ключов за

(На стр. 4)

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

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

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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Ангел Вукодинов – председател на НАЗ:

Две поредни правителства обещават,
че първият закон, който се приеме,
ще бъде за браншовите организации

„Земеделие“ е един от най-важните,
искаме, не искаме трябва да го развиваме, обясни Вукодинов.
Той пожела спокойни месеци до
изборите, защото бизнес и икономика се правят в спокойствие.
По повод решението земеделски
браншови организации да присъстват на консултациите, при президента за Обществен съвет, Ангел
Вукодинов каза още: „Ако има конструктивен диалог, ползите биха
били още по-големи. Две поредни
правителства обещават, че първият
закон, който се приеме след изборите, ще бъде Законът за браншовите
организации. Не можем да отсеем
плявата от житото. Няма критерии,
кой може да се представя за браншова организация и кой не“.

Не държим на всяка цена да бъдат запазени всички експерти, но
в основната си част експертността
трябва да бъде запазена. Това каза
Ангел Вукодинов, председател
на Националната асоциация на
зърнопроизводителите на брифинг в Министерството на земеделието и храните. По отношение на
европейските доплащания, трябва да кажем, че ние не можем да
отчетем положителното влияние,
което оказаха в този момент, заради диалога, който беше пропуснат
в продължение на две години, каза
Вукодинов.
Не отчетохме социалния ефект.
Интерпретациите, по отношение на
зърнопроизводителите в годините,
нанесоха доста голяма вреда. Сектор

Международната селскостопанска „Новото
тракийско
изложба
АГРА
2013
бе открита от земеделския министър в оставка Мирослав Найденов

злато“ на
БиоАгра 2013

Акцент в тазгодишното
издание е българското животновъдство

Международната селскостопанска изложба АГРА, която е
най-авторитетният агрофорум
на Балканите и Югоизточна
Европа, тази година демонстрира, как все повече технологии
от различни сектори навлизат
в земеделието и животновъдството, за да ги модернизират.
Традиционните методи се допълват от най-нови разработки
в различни научни и приложни
области. А крайният резултат от
този технологичен микс, е предлагането на по-здравословни
продукти на пазара и по-интензивно развитие на отрасъла. Тази
година са представени 62 новости, което е със 77% повече, в
сравнение с миналата. От тях 17
са световни и 7 – европейски, и
отбелязват рекорд за последните 3 издания. Най-модерното направление в бранша е специализираната изложба за биологично
растениевъдство и животновъдство „БИО АГРА“. Тя стартира
миналата година и веднага се
утвърди като форум, събиращ водещи експерти и производители.
Основната тема сега е маркетингът на продуктите.
Българското животновъдство
е акцент на АГРА 2013. Инициативата за неговото по-широко
презентиране е подета от Международен панаир Пловдив и е
подкрепена от МЗХ. Целта е да
се покажат най-добрите български породи, модерни технологии
и оборудване за животновъдни
ферми. Как българските фермери

да се преборят с конкуренцията
в ЕС, е една от основните теми
в съпътстващата програма и е
свързана с промените в ОСП за
периода 2014–2020 г.
В това издание на АГРА са се
включили над 400 директни изложители от 20 държави. Общият
брой на участниците се запазва
на нивото от миналата година,
когато е отбелязан 15% ръст, като
директните изложители сега са с
3% повече.
АГРА 2013 беше открита от
земеделския министър в оставка
Мирослав Найденов. „Чест е да
бъда сред вас. Това, което виждам е, че пространствата, по които се движим, са по-тесни, което
означава, че има повече техника,
че има повече изложители. Не
знам кой ще има честта следващата година да открие това изложение, но ние със сигурност

оставяме едно добро наследство
и съм убеден, че изложителите
следващата година ще бъдат още
повече. Защото през 2014 година
започва първият период от новата
ОСП и българският сектор ще се
възползва от тези средства. Те са
около 2 милиарда и 400 милиона
евро. Това е амбицията, която сме
следвали години наред – амбицията за модерно и конкурентно
земеделие, което ще ни открие
нови пазари и ще ни върне старите. България договори около 15
млн. евро за следващия програмен период, от които 7,5 млн. – за
земеделие. За това разчитаме на
точната преценка на президента,
при избора на служебно правителство и служебният премиер и
екипът му да могат да продължат
тези преговори и да се възползват
от средствата“, подчерта Мирослав Найденов.

Производители на биопродукция
от Източните Родопи – целевия район на българско-холандския проект
„Новото тракийско злато“ (НТЗ),
се представят на БиоАгра – специализирана изложба за биологично
растениевъдство и животновъдство, в рамките на 22-то издание
на селскостопанската изложба АГРА
в Пловдив.
Сертифицирани и в преход биологичен мед, биозърно, вино от биогрозде и други продукти, както и
информационни, промоционални и
обучителни материали за резултатите от развитието на компонента биоземеделие на „Новото тракийско злато“, оформят облика на
щанда на проекта. Представя се и
брошурата „Постигане на ефективно сътрудничество между селското население в Източните Родопи
– проблеми и възможности за интегрирано и основано на ресурсите
развитие“, чийто автор е координаторът по биоземеделие в НТЗ доц.
Владислав Попов.
През 2009 г. проектът „Новото
тракийско злато“ започва със 7 сертифицирани и в преход биопроизводители. Днес, повече от 35 биопроизводители и биопреработватели,
са сертифицирани или са в процес
на конверсия към биопроизводство,
като всички са контролирани от
сертифициращи организации. Тази
биофермерска мрежа е редовно информирана за новите развития и изисквания в биопроизводството.
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Общото агротехническо състояние
на основните есенни култури
е добро

Това стана ясно, по време
на Консултативния съвет в
МЗХ
През зимните месеци – януари и
февруари, метеорологичните условия бяха твърде динамични – с периоди на рязко затопляне и застудяване. Падналите снегове и валежи през
зимата, се отразиха благоприятно на
житните култури и на влагозапасеността на почвата от една страна, но
от друга възпрепятстват сеитбата на
ранните пролетници и подхранването на посевите с есенници.
По експертна оценка, общото агротехническо състояние на основните есенни култури – пшеница и ечемик към края на февруари е добро.
Посевите в по-голямата си част са
добре гарнирани и добре презимували. Пшеницата се намира във фенофаза „братене“ – до „2–3 лист“, а
ечемикът във фаза „братене“. Поради по-меката зима, до този момент,
не са констатирани повреди от измръзване при есенниците, но е установено наличие на изтегляне при
някои посеви.
По-различна е картината при засетите площи със зимна маслодайна
рапица. Поради липсата на достатъчно влага през есента, в отделни
райони на страната, бе затруднена
обработката на почвата и сеитбата

Минаваме към
лятно часово
време на 31 март
България ще премине към лятното часово време в 3.00 ч. на 31 март,
съобщиха от Българския институт по
метрология. Тогава стрелките на часовниците ще се преместят с един
час напред.
Връщането към астрономическото
часово време ще се извърши в 4.00 ч.
местно време на 27 октомври, когато
часовниците се връщат с един час назад. Смяната на времето у нас се извършва два пъти годишно – към лятното се преминава в последната неделя
на март, а към зимното – в последната
неделя на октомври.
За пръв път такава промяна е предложена от англичанина Уилям Уилет,
който през 1907 г. публикува памфлета
си „Пилеене на дневна светлина“. Той не
успява да убеди британския парламент
да го приеме, въпреки наличието на значително лоби.
Идеята за лятно часово време за
пръв път се въвежда на практика от
германското правителство по време
на Първата световна война в периода
30 април – 1 октомври 1916 г. Скоро
след това Великобритания последва
примера, като в началото въвежда
лятно време от 21 май до 1 октомври
1916 г. На 10 март 1918 г. американският Конгрес установява няколко часови
зони и прави официално въвеждането на
лятното часово време, но законът не
намира отзвук и скоро е отменен. У
нас лятното часово време е въведено
на 1 април 1979 г.

на рапицата. Това доведе до забавяне на поникването и нормалното
й развитие. Някои от площите бяха
презасети с житни култури, поради
късно и неравномерно поникване,
или загиване на част от растенията.
Посевите с рапица към настоящия момент са във фаза „розетка“. В
някои части на страната, площите са
в задоволително състояние, а в други райони – в добро.
По неокончателни данни на Главна дирекция „Земеделие и поземлени отношения“, сеитбата на есенниците, спрямо същият период на 2011
г., е както следва:
❍ Пшеница – 11 292 000 дка, с изменение 5,5% повече

Зимен ечемик – 1 823 000 дка, с
изменение 0,5% по-малко;
❍ Ръж – 92 793 дка, с изменение
1,9% повече;
❍ Тритикале – 107 899 дка, с изменение 7,4% повече;
❍ Рапица – 1 777 000 дка, с изменение 29,5% по-малко.
От данните е видно, че през 2012
г. засетите площи с рапица, са помалко, в сравнение с предходната
година, поради рисковете, които
съществуват при отглеждането й.
Недостатъчната почвена влага след
сеитбата, се отразява негативно при
формирането на фаза „розетка“ и
успешното й презимуване, което от
своя страна влияе на добива.
❍

Работна среща в Аграрния
университет – Пловдив
по проект Inno-Food SEE – SEE/B/0028/1.3/X „Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и повишаване на информираността, относно потенциала на
иновациите и научно-техническото развитие в хранителната промишленост в Югоизточна Европа“.

На 26 февруари 2013 г. в АУ –
Пловдив се проведе работна среща
по проект Inno-Food SEE – SEE/
B/0028/1.3/X „Изграждане на механизми в подкрепа на иновациите и
повишаване на информираността,
относно потенциала на иновациите и научно-техническото развитие
в хранителната промишленост в
Югоизточна Европа“. Проектът се
изпълнява в рамките на Оперативна
програма за транснационално сътрудничество „Югоизточна Европа“
2007–2013.
На срещата присъстваха преподаватели от АУ, научни сътрудници
от ИРГР – Садово, Института по
овощарство, ИИРХ – Пловдив и Об-

ластна администрация – Пазарджик.
На срещата беше представен получения SWOT анализ – Анализ на
силните и слабите страни, възможностите и заплахите за научноизследователски и развойни звена, осъществяващи дейности, в областта на
агро-хранителната промишленост.
На базата на обобщените резултати
участниците изготвиха SOR анализ
– Стратегически ориентиран анализ.
След обобщаване на получените резултати предстои разработването на
подходяща стратегия за създаване на
механизми за подобряване на иновационния потенциал в научноизследователската дейност, свързана с
хранителния сектор.

В България има
около 1.5 млн. т.
пшеница

В България има налични около 1.5
млн. т. пшеница, т.е. два пъти повече
от това, което ни е необходимо, а това
вещае стабилност за цената за хляба и
следващото правителство няма да има
притеснения за зърнения баланс, съобщи
Мирослав Найденов, министър на земеделието и храните в оставка. Той уточни, че
посевите със зърнени култури са в добро
състояние и ни очаква добра реколта през
следващите месеци, а в хамбарите има
достатъчно зърно.
Министър Найденов припомни, че средствата за субсидиите на единица площ са
изплатени, като предстои допълнително
плащане през средата на март, което ще
бъде на базата на останалите 83 млн. по
т. нар. застъпвания, т.е. там, където
има неизчислени площи. Министърът каза
още, че животновъдите са получили своите плащания, а зеленчукопроизводителите
предстои да ги получат.
Мирослав Найденов съобщи, че на състоялия се Консултативен съвет по зърното, участниците са се обединили около
предложението да се запази експертният
екип, водил преговорите с европейските
институции, по реформата на Общата
селскостопанска политика. Той припомни, че през последните години има почти
100% усвояемост на средствата по европейските проекти в земеделието.

Фонд „Земеделие“
одобри 27 проекта
за добавяне на
стойност към
земеделски и
горски продукти
Държавен фонд „Земеделие“ одобри 27
проекта за добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти, съобщиха
от фонда. Субсидията за инвестиционните предложения по мярка123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски
продукти“, от Програмата за развитие
на селските райони (ПРСР) е 12 704 130
лв.
Повечето проекти са свързани с производството на енергия, чрез преработка на растителни и животински продукти от първична и вторична биомаса. Те
предвиждат покупката на оборудване за
еко пелети и пелети от слама и дървесина. Ще бъдат финансирани и шест проекта за преработка на горски продукти.
Бенефициентите ще инвестират в техника за дървени въглища.
Одобрени бяха и три инвестиционни
предложения за преработката на плодове и зеленчуци. Едно от предприятията
ще се специализира в производството
на нарязани картофи, лук, моркови и зеле.
Друг кандидат ще използва средствата
за оборудване за пържен овкусен фъстък,
а трети планира работилница за чипс.
Два от проектите включват реконструкцията на пречиствателно съоръжение, съответно към цех за преработка на
мляко и птицекланица. Субсидии по мярка
123 ще получат и две фирми за оборудване на фуражни цехове. Предприятие
от Пловдивска област ще разшири производството си за бели и червени вина.
С пари от ПРСР ще бъде модернизирано
и месопреработвателно предприятие от
община Асеновград.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Не може да се протестира против всички
и всичко!
(От 1 стр.)

земеделието, защото тече пролетната кампания. Ако се изтърве той,
ще се съсипе цялата производствена
година. За това работата на новия
земеделски министър, трябва да е в
три посоки – първата е да се срещне
спешно с браншовите организации,
за да се види, какви проблеми има за
пролетната кампания, които да бъдат
незабавно решени. Успоредно с това,
трябва да се работи и с Европейския
съюз. Мнението ми е, че трябва да
се поиска помощ от него. България в
момента е в критично положение. На
Гърция бяха дадени стотици милиарди евра, а на нас и един милиард,
ще ни е от полза. Една активна дипломатическа мисия в съюза, би могла да е плодотворна за страната ни.
Българската земя ще се отблагодари
многократно и този милиард, ще се
върне многократно при прибирането
на реколтата през есента. Трябва да
се търсят пазари извън Европейския
съюз. Вече се предвиждат субсидии
за експорт.
– Не ми отговорихте, дали сте
склонен, да станете земеделски
министър в едно бъдещо програмно правителство?
– От егоистична гледна точка,
човек не е хубаво да се набърква в
управлението на държавата, защото
е ясно, че това ще са хора, които ще
изгорят в този критичен за България
момент. Освен това, мисията ми като
създател и ръководител на универ-

ситет, също е много важна. Това е
сериозна жертва, която следва да се
оцени дали бих я направил. За това
предпочитам да е някой друг министър, но да е с доказани качества,
както вече споменах. Президентът
на България е достатъчно компетентен, за да избере такъв човек. На
мен лично не ми е отправяна такава
покана. Предполагам ,че в близките
дни ще бъдат направени по-конкретните предложения. Подкрепям президента и смятам, че той ще направи
мъдър избор. Като мен има поне още
10 човека и нека той избере най-правилният.
– Как според вас, служебното
правителство, ще успокои протестиращите?
– Основното, което трябва да се
направи в момента, е да се подпомогнат протестиращите с експерти,
които да се осигурят от държавата

или бизнеса, в зависимост от секторите на исканията. Това да са юристи и икономисти, които познават
нормативната уредба на държавата.
Да седнат с тях, за да могат по-компетентно да бъдат подготвени предложенията, които да са адекватни на
законите на страната. Не може да се
протестира, против всички и всичко,
както искат някои. С експертната помощ, която ще им бъде оказана, ще
се решат три основни въпроса – ще
се успокоят протестите, защото ще
се дебатират и формулират исканията. Експертите ще ги преведат на
нормативен език и ще ги предадат
на съответните институции. Така побързо ще се тръгне към практическото решаване на проблемите. Самите
протестиращи ще осъзнаят, че държавата е реално загрижена за техните протести и търси ефективното им
разрешаване. В момента няма общ

език. Грамотните хора в управлението се чудят, как да отговорят на искания за Велико народно събрание,
които не могат да се решат от днес за
утре. Не е правилно да се блокират
улиците. Демокрацията не означава,
че трябва да се пречи на желаещите
да работят. Протестиращите също
трябва да се хранят и някой трябва
да създаде тези продукти. Бизнесът
трябва да работи. Ако му се пречи се
вреди на целия народ. Според мен,
трябва да се забрани със закон, да се
задръстват улиците. Има достатъчно
площади и градинки за тази цел.
– Но как да се решат икономическите и социалните проблеми,
които са в основата на исканията?
– Няма съмнение, че трябва да се
активизира дейността на управляващите, в сътрудничество с браншовите структури и работодателите,
защото парите идват от тях. Икономиката да заработи, за да има пари
в хазната. Тогава ще има средства за
социални помощи, пенсии, здравеопазване и образование. Не може да
се тръгне директно с лява политика,
защото тя означава да се дават помощи, които ние нямаме. В момента,
трябва да се обгрижат работодателите и бизнеса, за да им се видят проблемите и да се отворят пазарите.
Да станем експортно ориентирана
държава, за да може милиардите да
влязат в хазната.
Интервюто взе:
Ерма ХРИСТОВА

Европейски земеделски фонд:

„Европа инвестира
в селските райони”
Кандидатствайте за евросубсидии за редки местни породи по ПРСР (2007–2013 г.)
Фермерите, които отглеждат
застрашени от изчезване редки
местни породи, могат да кандидатстват за компенсаторни
плащания по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007–2013 г.
Субсидиите са дейности, свързани с опазване на традиционното животновъдство (Ж) с
направления: Ж 1) опазване на
застрашени от изчезване местни породи; Ж 2) традиционни практики за сезонна паша
(пасторализъм)
От 1 март може да подавате
своите заявления (документи)
в общинските служби „Земеделие“ на Министерството на земеделието и храните. Размерът
на отпусканите помощи е от
122 до 200 евро на брой животно, в зависимост от отглежданата порода.
За всяко животно, стопа-

ните задължително трябва да
разполагат със зоотехнически
сертификат или сертификат за
произход на породата, както и
с документ за идентификация
на животните, ако отглеждат
еднокопитни породи. Сертификатите се издават от Изпълнителната агенция по селекция
и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ), както и от
развъдните организации в България.
Фермерите трябва да спазват развъдната програма за
съответната порода и да осигуряват постоянно затревени
площи за отглеждането й. Евросубсидията им се изплаща
като годишно компенасторно
плащане, в рамките на пет годишен ангажимент.
При управлението на дейностите
по
направление
„Опазване на застрашени от
изчезване местни породи“,

подпомаганите лица са длъжни
да:
1. Спазват развъдната програма за съответната подпомагана порода;
2. Водят регистър, съгласно
чл.8, ал.1, т.1 от Наредба № 61
от 2006 г. за условията и реда за
идентификация на животните,
регистрация на животновъдните обекти и достъпа до базата
данни за идентифицираните животни и регистрираните
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);
3. Представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от
Изпълнителната агенция по
селекция и репродукция в животновъдството, за клане или
продажба на всяко животно,
подпомагано по реда на тази
наредба;
4. Отглеждат свинете, съгласно изискванията на Наредба № 6 от 2007 г. за условията

и реда за пасищно отглеждане
на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
(ДВ, бр. 29 от 2007 г.);
5. Спазват изискванията за
хуманно отношение към животните, съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност;
6. Ползват постоянно затревени площи, като поддържат гъстота на животинските
единици до 2 ЖЕ/ха за всички
животински единици в стопанството, с изключение на източнобалканска свиня.
Регистърът на развъдните
организации, издаващи сертификати за произход на породите може да бъде открит на интернет адрес – http://www.iasrj.
eu/images/stories/registyr_1.pdf,
а повече информация за мярката може да намерите на интернет страницата на програмата
– www.prsr.government.bg

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

През 2013–14 МГ глобалното производство Еврокомисарят
Кристалина Георгиева:
Проблемите,
на пшеница ще се увеличи с 4%
Световното
производство
на
пшеница, според
експертите на IGC
в доклада от февруари, ще нарасне
с 4% през 2013–14
МГ. При това нарастващото търсене
ще покрие голяма
част от увеличението на световната
реколта.
Прогнозата за
глобалното производство на царевица, също е по-висока, в сравнение
с предходния месец. Това се дължи
главно на подобрените перспективи
за реколтата в Бразилия, която може
да изпревари САЩ, по обем на доставките на зърно на световния пазар.
Цените на пшеницата, търгувани
в Чикаго са се увеличили с 16%, в
сравнение с миналата година. Междувременно, цената на царевицата
се е увеличила с 9,2%. Американските фермери могат да засеят 96,5
милиона акра царевица, отбелязват
представители на Американското
министерство на земеделието. В
скоро време, в северното полукълбо

ще започне сеитбата на царевица за
сезон 2013-14. Площите засети с царевица в света, според прогнозите на
анализаторите в Международния съвет по зърното (IGC), може да нараснат с 0,6%, в сравнение с предходната година. Това ще бъде възможно,
чрез по-нататъшно разширяване на
обработваемата земя в Съединените
щати. Глобалното производството на
царевица може да достигне до 850,2
млн. т. през 2012-13 пазарна година.

Месец по-рано оценката на експертите за доходността е 844,7 милиона
тона. Миналата година фермерите
от цял свят са прибрали 876,9 млн.
т. Прогноза за добива на царевица
в Бразилия, е повишена този месец
с 3 млн. т. до 74 млн. т. Прогнозата
за износа на царевица от Бразилия,
също е коригирана нагоре с 3 млн. т.
до 26 млн. т. Оценката на американския износ е намалена до 23,5 млн.
т. Това е с 1,5 млн. т. по-малко от очакваното през януари. Световните
запаси от царевица могат да паднат
до 114 млн. т. към края на сезона.
Това е с 1 млн. т. повече, в сравнение
с прогнозата от предходния месец.
Крайните запаси в основните страни
износителки, се очаква да бъдат найниските за последните 16 години.
Глобалното производство на
пшеница може да достигне 656 млн.
т. Това незначително се различава от
януарската прогноза на IGC. Крайните запаси се оценяват на 176 млн.
т., с 2 млн. т. повече от прогнозата
от януари. През 2013-14 пазарна година, крайните запаси от пшеница
се очаква да се увеличат с 2 млн. т.
Производството на соя в света през
2012-13 пазарна може да достигне
269 млн. т., с 2 млн. т. по-малко от
предишната прогноза. Световното
производство на ориз може да достигне 466 млн. т., в сравнение с 464
млн. т. прогнозирани през януари.

Определиха фирмите, които
Китай
възнамерява ще изкупуват билките,
да инвестира под специален режим
в система за
напояване
в България
Китай възнамерява да инвестира
в система за напояване на земеделски
земи в България. Това стана ясно, по
време на срещата на зам.-министъра на
земеделието и храните д-р Цветан Димитров, с представители на държавната китайска компания „Тянджин агробизнес къмпани“, съобщиха от пресцентъра
на Министерството на земеделието и
храните. Те също информираха, че имат
конкретни намерения да изградят фабрика у нас, за преработка на отпадни
съставки от производството на млечни продукти, които да се изнасят за Китай, под формата на сушени деривати.
Зам.-министър Цветан Димитров
запозна гостите, че има промоционална
програма за популяризиране на български
вина в Китай, на стойност около 3 млн.
евро. Той допълни, че тези програми се
реализират с помощта на Националната
лозаро-винарска камара. Благодарение на
конструктивните контакти между отговорните институции и бизнеса, износът на бутилирани вина от България към
Китай се увеличава от 134 т. през 2009
г., до 380 т. за периода януари-ноември
2012 г. Договорено бе през месец март
в България да се осъществи посещение
на китайски експерти от Държавната
администрация по собствеността и инвестициите.

„Биопрограма“ – ЕООД,
София и Галина
Ненова от Карлово, ще изкупуват билките, под
специален режим
тази година, според заповед на
директора на РИОСВ – Пловдив
инж. Валя Атанасова. За региона
на Пловдив разрешените за събиране билки са
осем, а разрешеното количество е
общо (цвят, грудка, корени, кори,
плод, стрък, лист)
2 300 кг суха маса.
Ежегодно, със заповед на министъра на околната среда и водите, се
определят разрешените и забранените за събиране видове лечебни растения под специален режим, както и
допустимите за събиране количества
от разрешените билки. Със същата
заповед се забранява брането и на
разрешените билки на територията
на националните паркове.
От естествените им находища е
разрешено събирането на 11 билки
под специален режим: червен божур,
зърнастец елшовиден, лечебна иглика, катраника, лазаркиня, лудо биле,
лечебен ранилист, решетка безстъблена, лютива тлъстига, трън кисел, и
шапиче. Не се разрешава събирането
на тези билки, извън определените в

заповедта райони,
както и в количества,
по-големи
от определените
квоти.
Със
заповедта се забранява
още събирането
от
естествените им находища
на територията
на цялата страна на следните
видове лечебни
растения: бенедектински трън,
волски език, пролетен горицвет,
лечебна дилянка,
бодлив
залист,
изтравниче, исландски лишей, лечебен исоп, едроцветна какула, копитник, мечо
грозде, момина сълза, бял оман,
жълта папаронка, сантонинов
пелин, пирински чай, пищялка,
бухалковиден плаун, бял риган,
лечебна ружа, салеп, жълт смил,
обикновен плаун, цистозира. Заповедта е публикувана в бр.14 на
Държавен вестник от 12.02.2013 г.
Ограниченията не се отнасят
за количествата билки, събирани
за лични нужди. Нарушаването на
специалния режим по опазване и
ползване на билките, както и събирането и изкупуването на защитени
и забранени за събиране лечебни
растения, или такива под ограничителен режим се наказва с глоба до
3 000 лв.

които изкараха
хората на
улиците, трябва
да се решават
така, че да не
създаваме нови

Когато хората
излязат
на улиците, това
значи, че
те имат
трудности, към
к о и т о
трябва да
се привлече повече
внимание.
Убедена
съм,
че
енергията
на българите, ще доведе до положителни
промени. Това е въвличане на гражданите в
решаването на техните съдби, точно във
време, в което трябва да стане, когато ще
има избори. Когато те могат да решат,
на кого да дадат доверието си, за да бъде
животът на всички по-добър. Това каза
пред журналисти в Брюксел, еврокомисарят
Кристалина Георгиева.
„Имам пълно доверие в президентската институция, която ще доведе до това,
исканията да могат внимателно да бъдат
разпределени в категориите на тези, които са възможни и са за доброто на България. Има предложения, които са разумни,
да кажем за това, че трябва да има повече държавен контрол върху монополите, че
трябва да се усъвършенства управлението,
регулирането и управлението на монополите. Има предложения, които практиката в
други страни показва, че могат да доведат
до повече беди, отколкото за подобряване
на живота на хората. Като например предложението да се върви по пътя на национализация“, каза еврокомисарят.
Само по себе си, държавното управление не гарантира по-добро управление, даже
напротив – може да бъде по-лошо. Освен
това, една национализация може да доведе
до два големи риска. Единият е да нанесе
големи икономически щети на страната ни.
Национализацията означава и компенсация,
ние сме страна-членка на Европейския съюз
(ЕС). Компенсацията значи, че пари, които
ще могат да отидат за хората, ще се насочат към джобовете на компаниите, които
национализираме – допълни тя.
По думите й, има и идеи, които са разумни. „Например да сме по-внимателни към
оценката – кои са социално слабите, кои са
хората, на които трябва да се помогне? Ние
знаем, от практиката в света, че социалната политика трябва да се строи на две
нива. Едната е да поставим възглавничка,
да не паднат хората много лошо. Другатада има въжета, по които да могат да се
изтеглят, ако са паднали. Така че - и социална поддръжка, но и за предприемачеството, особено за малкия бизнес. Това са неща,
върху които трябва повече да се работи.
Убедена съм, че резултатът от процесите
сега у нас, ще бъде положителен“, каза още
Георгиева.
На въпрос, дали България може да вземе
заем от МВФ, за да стабилизира икономиката, или да има някакъв вид дълг, Кристалина
Георгиева коментира, че България действително има малко резерв, поради това, че нашият дълг е много нисък.

07–13.03.2013 г.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Стара Загора ще харчи над 95 млн. лв. Предсрочните
Общинският съвет в Стара Загора прие бюджета на общината за 2013 г.

Успяхме да приключим 2012 г.
със сериозен излишък от 9,5 млн.
лв., без да повишаваме местните данъци и такси, посочи кметът Живко
Тодоров. Повишена е събираемостта, което ще даде възможност тези
средства да бъдат използвани през
настоящата година за изпълнение на
сериозни инфраструктурни проекти, образование, съфинансиране на
европроекти. Община Стара Загора
е може би единствената в страната,
която запазва размера на данъците и
данък смет през 2013 г. За първи път
от години бюджетът е толкова висок
– 95 млн. лв.
Високият размер на бюджета за
2013 г., е резултат от добрата работа през миналата година и спазването на строга финансова рамка, каза

Пламен Йорданов, председател на
Постоянната комисия по финанси и
бюджет в ОбС. Бюджет 2013 г. ще
промени изцяло облика на Стара Загора. Предстои цялостно обновяване
на главната улица „Цар Симеон Велики“, построяване на нова детска
градина на мястото на бившата вечерна гимназия, ремонт на единайсет училища, детски градини и ясли,
обновяване на градския пазар и др.
Целта е да не се работи на парче, а
да се извършват цялостни ремонтни
дейности. Предвидените приходи
в Бюджет 2013 възлизат на 94,599
млн. лв., като все още съотношението е в полза на държавно делегираните дейности – 48,360 млн. лв.,
срещу 46,239 млн. лв. приходи за
финансиране на местни дейности.

Субсидията за държавно делегираните дейности е в размер на 42,828
млн. лв., разходите за тях са завишени с реализираните в края на 2012
г. преходни остатъци в размер на 4,
774 млн. лв. През 2013 г. са предвидени 16,027 млн. лв. за изграждане
на значими обекти на територията на
общината. С проекти по фонд „Козлодуй“ на стойност 2,524 млн. лв.
през пролетта на 2013 г., ще започнат
ремонтни дейности за внедряване на
мерки за енергийна ефективност в
две училища и две детски градини,
като съфинансирането от общината
е 1, 5 млн. лв. Предстои реализация
на проекта за реконструкция на Централния общински пазар със средства по програма „Jessica“, в размер
на 2,7 млн. лв. С целева субсидия,
получена в края 2012 г., от бюджета
са осигурени 1, 079 млн. лв. за изграждане на Многофункционална
спортна зала в СОУ „Иван Вазов“.
За ремонт на улици и тротоари
са предвидени 4 млн. лв., за улично
осветление – 1, 8 млн. лв., за поддържане на чистотата – 7,318 млн.
лв., за озеленяване и поддържане
на паркове и градини – 900 000 лв.
и др. В бюджета за тази година са
заложени и 30 000 лв. за финансово подпомагане на семейства с репродуктивни проблеми. Най-голям
е делът на бюджетните средства
предвидени за образование – 41.19
% и благоустройство, комунално
стопанство и опазване на околната
среда – 18.95%.

Община „Родопи“

сред трите
най-прогресивно
развиващи се
общини
Община „Родопи“ премина със 147 позиции напред в класацията за оценка на
общините, по степен на финансова устойчивост в края на 2012, сравнена с края на
2011 г. Тя е сред трите общини в България, които прогресивно, за кратък период
са подобрили финансовия си рейтинг.
От 230 място през 2011 г., сега община
„Родопи“ е класирана на 83-та позиция. 12 са
критериите, по които е направена оценката
от финанансовите експерти. Отчетени са
показателите на: дял на собствени приходи
от общи постъпления, покритие на разходи
за местни дейности със собствени приходи,
брой на население на един общински служител и други, които отчитат финансовата
устойчивост на общината.
„Това се дължи на доброто управление
на общината, защото я заварихме почти
фалирала, а сега успяхме за година да намалим дълга й, с над 3 милиона лева и да
я стабилизираме“, коментира кметът на
„Родопи“ Пламен Спасов.
От близо 14 млн. лв. дълг през 2011 г.,
към днешна дата, задълженията на община
„Родопи“ са малко над 10 млн. лв. Един от
показателите за добрия рейтинг е броят
на чиновниците.
„Администрацията на община „Родопи“
вече е съкратена с 27%.“, съобщи кметът
на общината. Това се случи, в рамките на
една година, след като се смени управлението ни. „По този начин, общината ще
работи по-ефективно и така се намаляват
разходите за заплати на служителите“,
твърди кметът Пламен Спасов.

Нов пенсионерски клуб
откриха в Ясно поле
Дългоочакваната мечта на възрастните хора в село Ясно поле се
сбъдна, когато кметът на община
„Марица“ Димитър Иванов, откри обещания от него пенсионерски
клуб. Хората от третата възраст
вече имат уютно място за раздумка и срещи, и с радост, и усмивки по

лицата, изпълниха някои от любимите си народни песни и танци.
От своя страна, общинският
кмет им пожела много здраве, дни
с по-малко грижи и проблеми и ги
изненада с чисто нов плазмен телевизор, на който ще могат да следят
любимите си сериали и предавания.

избори ще са
на 12 май

Изборите ще се проведат на 12 май.
Това каза президентът на Република
България Росен Плевнелиев пред Народното събрание.
„Не мога да допусна избори, без необходимата готовност на ЦИК, не искам
избори на Цветница и Великден, това са
светли християнски празници, които не
може да бъдат натоварени с политически
страсти. За това, ако и третият мандат не успее, изборите, ще се проведат на
12 май. Първата възможна дата е тази“,
каза Плевнелиев.
Президентът каза, че това Народно
събрание трябва да се фокусира върху
неотложни мерки и задачи. Такива са цената на тока, опазването на природните
богатства и недопускане на тяхното
унищожаване, каза държавният глава.

Пловдив получи
12 милиона
от Дянков
Малко преди парламентът да гласува оставката на кабинета, в сметките на община Пловдив, са постъпили
обещаните от финансовия министър
в оставка Симеон Дянков 12 млин. лв.
Парите са за авансът, който градът
трябва да плати на „Главболгарстрой“,
за довършване на новата многофункционална спортна зала, съобщи кметът на Пловдив Иван Тотев.
До сега общината е получила от
държавата над 20 милиона лева за това
строителство, като финансирането е
било на траншове и много редовно. По
отношението на политическата ситуация в страната, Тотев заяви, че това,
което се случва, от гледна точка на
управлението, е един много добър политически ход, чиято крайна цел, е да не
позволи страната ни да тръгне в посока, в която никой не иска, включително
и опозицията. Според кмета, никой не е
подготвен за тази оставка на кабинета. За това как ще отрази случилото
се върху Пловдив, градоначалникът обяви, че промяната в държавата ще повлияе на изпълнението на множеството проекти, които се осъществяват с
централно бюджетно финансиране.
Категоричен е обаче, че не са застрашени онези проекти на общината,
които се финансират по оперативните
програми или чрез други финансови инструменти.

Вежди Рашидов инспектира
Червената църква в Перущица
Министърът на културата в оставка Вежди Рашидов
посети Перущица и провери изпълнението на проекта
за възстановяването и експонирането на раннохристиянската базилика в околностите на града, наричана
„Червената църква“.
Заедно с кмета на Перущица Ради Минчев, културният министър се запозна с изпълнението на дейностите по почистването, укрепването и консервирането на
ценния паметник на културата от 5–6 век.
Близо 2 милиона и 300 хиляди лева са вложени в експонирането и социализирането на „Червената църква“
край Перущица. Обектът е един от най-забележителни-

те представители на раннохристиянската архитектура
от ранновизантийската епоха на Балканите.
Стенописите в базиликата са датирани в периода
6–11 век. Освен възстановяването на конструкцията на
ценния паметник, е ремонтиран и пътят до него, изграден е също информационен център. Предстои да бъде
пуснато и художествено осветление. Министърът на
културата заяви, че проектът ще бъде напълно завършен
до началото на април. Вежди Рашидов подчерта, че е
много важно, освен самите културни обекти, към тях да
бъде изграждана съпътстваща инфраструктура, за да се
печели от културния туризъм.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
На много от вас ще им бъде
изключително трудно, да
се борят с мислите си и с
чувствата, които изпитвате. Трябва да си дадете ясна
сметка, какво точно е онова, което ви създава
чувството на несигурност. Не допускайте да
бъдете ограничавани!
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Погрижете се за здравето и за
външния си вид. Добре е да
обърнете внимание на материалното си положение, за да
избегнете всякакви проблеми в това направление. Лишете се от разходи
за неща, които не са от първа необходимост.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Последователните ви действия сега ще изключат възможността, плановете ви да
се объркат. Много от вас ще
получат заслужена подкрепа
от страна на колега, партньор
или влиятелна особа. Подминавайте незнанието и агресията им със снизхождение.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Не се поддавайте на собствените си страхове и предразсъдъци. Важно е да въдворите
безкомпромисен ред, ако искате да постигнете желаните
резултати в професионално, в материално и
в междуличностно отношение.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Много от вас ще съумеят да
се справят с редица делови
предизвикателства. Моментът също така е изключително благоприятен да осъществите пътувания по работа, от които ще
извлечете конкретни ползи.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Стремете се да структурирате по такъв начин изпълнението на ангажиментите си,
че да се поздравите с успех,
заради проявената от вас далновидност.
Задълбоченото
анализиране на достигналата до вас информация, ще ви помогне с предизвикателствата.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Много от вас ще се стремят
да пътуват, да се забавляват
и да се срещат с приятели, за
които до момента все не ви
оставаше време. Заложете
на откритите пространства,
на разходките на чист въздух и на спорта –
така ще укрепвате здравето и тонуса си.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Моментът не е особено благоприятен да правите определени стъпки в професионалната или в личната сфера.
Не очаквайте чудеса там,
където е малко вероятно да
се случат. Стремете се да бъдете в помощ на
възрастен член на семейството.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Не допускайте да бъдете завладени от мрачни мисли, защото те няма да ви доведат
до нищо градивно. С благодарност приемайте жестовете на внимание, които прави
интимната ви половинка. Отделете време на
любимите си занимания.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Ефикасните ви действия
сега, ще ви помогнат да установите стабилност и в личен план. Моментът е подходящ да поставите началото
на някакъв вид обучение, с
което да подобрите цялостно положението
си в професионален и в материален план.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Стремете се да започвате и
да приключвате работата
по делата си – така няма да
мислите за тях през предстоящите делнични дни.
Кратките пътувания и времето, прекарано на
открито, ще имат укрепващ ефект за организма ви.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Много от вас ще успеят да се
разделят с миналото и да поставят ново начало на бъдещото си развитие. Опитайте
да установите контрол върху
изпълнението на желанията си – изберете
тези от тях, които наистина ще ви донесат
удовлетворение.

Деца от Пловдив посрещнаха Баба Марта с концерт пред общината.

Над 200 кукери плашиха
злото в Широка лъка
5-годишен бе най-малкият участник във фестивала
„Песпонеделник“

Над 200 кукери гониха злото в
смолянското село Широка лъка,
на националния празник – 3 март.
Маскарадният фестивал се нарича
Песпонеделник. В пищните маскарадни игри, освен местни кукери,
се включиха и състави от селата
Климент, Васил Левски, Долен,
Драгоданово и Трапоклово.

За поредна година местните песяци заораха символично нивата,
за да е плодовита годината. Наймалкият участник бе 5 годишният
Ангел Бечев от Широка лъка. За
първа година смолянското село
организира кукерските игри, като
член на Федерацията на европейските карнавални градове.

Изложба представя заселването
и историята на еврейската
общност в Пловдив
Едно от най-светлите дела в новата история на България, е спасението на българските евреи, по
време на Втората световна война.
Нашият град има значимо място в
тези събития.
Община Пловдив, Организацията на евреите „Шалом“ –
Пловдив, Израилтянския духовен
съвет, Регионалната дирекция
„Държавен архив“, Народна библиотека „Иван Вазов“ и Регионалния исторически музей – Пловдив
подготвят изложбата „И влаковете
заминаха празни ...“ – 70 години
от спасяването на пловдивските
евреи, по време на Втората световна война.
Тя представя заселването и историята на еврейската общност в
Пловдив, духовния живот на евреите, приноса им в обществения
живот на града и делото на пловдивската общественост и Митрополит Кирил за спасяването на
евреите.

За първи път са показани оригинални исторически свидетелства
от синагогата, от еврейските семейни архиви, от наследниците на
пловдивчани с принос за спасяването на евреите. Изложбата представя и богатите колекции ценности и документално наследство на
пловдивските архив, библиотека и
музей.
Откриването на изложбата ще
се случи на 7 март 2013 г. от 17.30
часа в зала „Съединение“ на Регионалния исторически музей – Пловдив. Церемонията включва среща
на наследниците на спасените евреи, с наследниците на техните
спасители и разказ за преживяното
от Дейзи Паси и Сами Бенун.
Свои изказвания ще направят
посланикът на Израел, пловдивският митрополит Николай, кметът на Пловдив и останалите официални гости, а посетителите ще
чуят изпълнения на пловдивския
хор „Евмолпея“.

07–13.03.2013 г.

Зов за
помощ

35-годишният Иван Серафимов
Замярски от Раковски има нужда от
помощ. Преди 5 месеца му е поставена диагноза „Остра миелобластна левкемия“. Лечението се оказва
много трудно и бавно, тъй като болестта е в много напреднал стадий и
се налага и трансплантация на стволови клетки. Правят му изследвания
в клиника в Германия, намерен е и
подходящ донор. Цената на трансплантацията обаче е 128 000 евро.
Иван в момента е в ремисия – период от развитието на болестта, през
който дори и лекар не може да каже,
колко дълго ще продължи.
Вземането на решение за извършване на трансплантация, при
първата ремисия, не е лесно. При използването на донор, който не е родственик на болния (както е в случая
на Иван), прогнозата е по-неблагоприятна (има по-висока смъртност).
Въпреки това, Иван ще има възможността да направи този опит само и
единствено, ако събере средствата за
интервенцията, които са в размер на
128 000 евро. Той в момента има и
високо активен хепатит Б, което още
повече усложнява ситуацията и налага бързи действия.
Семейството му все още не е
получило и DMS – номер, а напрежението, стреса, болката, ужаса... с
всеки изминал ден растат все повече
и повече...
Иван има съпруга и дъщеричка
на една година. Протегнете ръка и
им помогнете, за да имат още много
спомени заедно!
Банковите сметки на Иван в
Банка ДСК са:
евро: IBANBG67STSA93000020639999
BIC – STSABGSF
щатски долари: IBAN –
BG63STSA93000020640071
BIC – STSABGSF
лева: IBAN –
BG41STSA93000020638042
BIC – STSABGSF
За близо три месеца от благотворителни концерти в Раковски и
Пловдив, и със съдействието на бизнесмени и граждани са събрани приблизително 25 000 евро. С тях Иван
е посетил клиниката в Германия, където са направени първоначалните
изследвания, като 15 000 евро са за
издирване на донор.

Революционни
седмици!
(От 1 стр.)

нието. Те свалиха маската на залъгваните,
които казаха „СТИГА!“.
Младите надигнаха глави! Милиони българи правят преоценка на изминалите години и
гледат с недоверие към всички политически
партии, които са представени в парламента.
Искат власт на народа, а не на корумпираните политици. Безизходица, за решаването,
на която всеки от нас може да има личен
принос.
Тази тревога, която се усеща, не само в
България, но и в съседна Гърция, трябва да
бъде оценена правилно от Европейския съюз,
чрез демонстрациите на млади и стари, които са потърпевши от алчността на трите
енергоразпределителни дружества. Те запалиха огъня на протеста, който доведе и до
падането на правителството, но не и до решаването на проблемите.

07–13.03.2013 г.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„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

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

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

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

Производство и реализация
на зеленчукови семена:

Заповядайте на

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

СПОРТЕН РИБОЛОВ

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

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

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

