
Плодове, подправки 
и билки освежават 
виното
Посетителите на „Винария 2013“ могат да 
опитат наградените напитки

Аромати и вкусове на 
подправки, билки и плодове 
отличават новите колекции 
вина, които ще бъдат пред-
ставени на Международна-
та изложба за лозарство и 
винарство „Винария 2013“ 
от 3 до 6 април в Между-
народен панаир Пловдив. 
Участниците са от 13 дър-
жави.

Ясно се забелязва стре-
межът към уникалност, като 
се използват нови екзотич-
ни сортове грозде и необи-

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

GSM: 0889 666 898

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!
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 12 (792)  03–10.04.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

„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

Проф. Иван Станков – министър на земеделието  
и храните в служебния кабинет:

Трябва да се постави 
ново начало за 
българското земеделие!

През 1900 г. България са се от-
глеждали 2 035 000 глави говеда и 
биволи. В момента те са 568 хил. 
При козите и овцете положението 
е още по-лошо. През 1984 г. те са 

били 11 милиона глави, а в сега- 
1 800 хил. При свинете сме на ни-
вото на 1939 г. На тази основа днес 
произвеждаме и много малко мля-
ко, в сравнение с най-добрите ни 
периоди. 

Единствено се развива зърноп-
роизводството, при което нещата са 
добре, но може и повече. Трагично 
е положението и със зеленчукопро-
изводството. Ние сме учили Евро-
па, как да ги произвежда, а в днес 
внасяме около 90% отвън, дори и в 
активния сезон, когато могат да се 
произвеждат и у нас. 

Причина за това е, че 
БЪЛГАРИЯ ТРЪГНА ПО КРАЙ-
НО НЕПРАВИЛЕН ПЪТ 
през последните 24 години. Когато 
се назначиха ликвидационните съ-
вети се ликвидираха и кооперативи-
те. Започна приватизация и ликви-
дация. Чехия и Германия, когато се 
обединиха, запазиха големите сто-

МОЖЕТЕ  
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

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

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

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

Тел.: 032/ 64 38 13; 0889/ 329 975

Каталожни 
номера

2155 
2156

От 1 до 7 април  
в Пловдив стартира

традиционната 

„Седмица  
на гората“

Със символично залесяване, в 
първия ден на април, в двора на ЦДГ 
„Еделвайс“, екипът на Регионална ди-
рекция по горите – Пловдив, предста-
вители от горския бранш, съвмест-
но с децата от градината, откриха 
традиционната „Седмица на гората“. 
Експерти от дирекцията, разказаха 
на малките природолюбители за жи-
вота в гората и хората, които се гри-
жат за нея. 

На следващия ден, в читалище 
„Иван Вазов“ в Стария град бе пред-
ставена изложба на детски рисунки, 
изготвени от малчуганите от Дома 
за деца, лишени от родителски гри-
жи „Олга Скобелева“ – Пловдив. Слу-
жители на Регионалната дирекция, 
представители на фирми, лесовъди 
на частна лесовъдска практика и жур-
налисти, взеха участие в награжда-
ването на отличилите се участници 
в конкурсите за рисунка, пластика и 

(На стр. 2) (На стр. 3)

Винария 2013
от 3 до 6 април в Международен панаир Пловдив

(На стр. 5)



Проф. д-р Васил Николов – изпълнителен директор на ИАСРЖ:

Застрашени от изчезване местни 
породи животни
са включени в списък за подпомагане по ПРСР

Включването на седем нови по-
роди по мярка 214 „Агроекологични 
плащания“, от Програмата за раз-
витие на селските райони е пости-
жение, тъй като у нас имаше едно 
много грешно разбиране, че трябва 
да се подпомагат само автохтонни 
породи. Това каза проф. д-р Васил 
Николов – националният координа-
тор по генетичните ресурси в живот-
новъдството.

„След почти 4-годишни усилия 
на Изпълнителната агенция по се-
лекция и репродукция в животно-
въдството и Националният съвет 
по генетични ресурси по мярка 214 
„Агроекологични плащания“, бяха 
включени 7 нови породи – българ-
ско родопско говедо, овчата порода 
„цигай“, дунавска бяла свиня, тра-
кийско тънкорунна, североизточна 
българска тънкорунна и карнобатска 
тънкорунна и българска бяла млечна 
коза“, каза проф. д-р Николов.

В европейските регламенти няма 

изискване да се подпомагат само 
автохтонни породи. „Подпомагат се 
породи, които са по-малко от опре-
делена численост, в рамките на Ев-
ропейския съюз, ако една порода 
е по-малка от 10 000 овце, от 7500 
говеда и от 5000 коня, тази порода се 

подпомага“, посочи проф. д-р Нико-
лов.

„Считахме, че трябва да се под-
помагат само автохтонни породи 
и заради това стигнахме до там, че 
български породи, които са специ-
фични за нашите региони, са на из-
чезване“, каза проф. д-р Николов.

По думите му, българското ро-
допско говедо е единствената млеч-
на порода, която се отглежда в Ро-
допите, като тя е най-подходяща за 
там и 50 години е създавана именно 
за тези условия. „В момента, от тази 
порода под селекционен контрол на 
ресорна организация са 980 живот-
ни“, заяви проф. д-р Николов.

„Гордеем се с това постижение, 
защото тази година подпомогнати 
може да са сравнително малко поро-
ди, тъй като хората все още не знаят, 
какво трябва да се направи, но съм 
убеден, че от догодина тези животни 
ще започнат да се увеличават“, каза 
още проф. д-р Николов.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

03–10.04.2013 г. ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ втора страница

Издател:
„Тракия вест“ ООД

4002 Пловдив
ул. Волга“ №4,

тел.: 032/64 38 13
GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg

Банкова сметка: 
„Тракия вест“ ООД

IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:  

UNCRBGSF

ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП:
Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Хайго СИмонян – фоторепортер
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

ЕКСПЕрТЕн СЪВЕТ:
Акад. Славчо ПАнДЕЛИЕВ
георги ЖЕКоВ
доц. д-р горяна ЙонКоВА
Стефанка ЦонЕВА
Доц. наньо нАнЕВ
Светослав руСАЛоВ
Доц. д-р Вичо ВИчЕВ
Константин мАДЖАроВ
Костадин ДЕмЕрДЖИЕВ

България иска от ЕК увеличение 
на средствата за сектор „Тютюн“

България ще поиска от Европей-
ската комисия увеличение на одо-
брените за тази година средства за 
тютюнопроизводителите. Това стана 
ясно, след среща на министъра на 
земеделието и храните в служебното 
правителство проф. Иван Станков, с 
представители на тютюнопроизво-
дителите в сградата на Министер-
ството на земеделието и храните.

Поисканото увеличение е, във 
връзка със заявеното с около 5 хил. 
тона повече количество тютюн и по-
стъпилите по-голям брой заявления 
от тютюнопроизводителите през 
2012 г. Целта е да се достигнат мина-
логодишните нива на подпомагане.

Министър Станков се запозна с 
опасенията на „Националната асо-
циация на тютюнопроизводителите 
– 2010“, че разпределението на на-
ционалните доплащания за сектор 
„Тютюн“, в размер на 73 млн. лева, 
по сортови групи ще бъде занижено, 
а получените средства недостатъч-
ни. От „НАТ-2010“ поискаха да бъде 
подготвено и подписано споразуме-

ние за разпределяне на допълнител-
ните средства.

На срещата бе решено да започне 
плащане по подписаната от бившия 
министър на земеделието и храни-
те д-р Мирослав Найденов, заповед 

за разпределяне на средствата по 
сортови групи. Министър Станков 
изказа подкрепата си към сектора и 
увери, че заедно с тях ще защитава 
позицията им, както пред ЕК, така и 
пред институциите в България.

Регионална дирекция по горите – Пловдив

Уважаеми колеги, лесовъди,  
приятели на гората

През настоящата седмица, отбелязваме най-
значимото събитие за всички лесовъди и за 
работещите в системата на горите от цялата 
страна. През своята 88 – годишна история, Сед-
мицата на гората се утвърждава, като професи-
онален празник за всички, за които любовта 
към гората определя, не само професионалния, 
но и житейският им път.

Използвам случая, за да изкажа своята бла-
годарност към колегите от дирекцията, за това, 
което е създадено и се създава, за ежедневни-

те усилия то да бъде съхранявано и развивано. 
Уверен съм, че и за напред ще се полагат не-
обходимите грижи, за подобряване състояние-
то на горите и горските ресурси в пловдивския 
регион и в страната.

Като благодаря още веднъж за труда и уси-
лията, ви пожелавам здраве, сили, лични и про-
фесионални успехи.

Честит празник!
С уважение  

инж. П. Дерменджиев

(От 1 стр.)
стихотворение на тема „Нашата гора“.

Откриване на символичен герб на РДГ – 
Пловдив, попълване на площта в дендроло-
гичната част на дирекцията с фиданки от 
местни дървесни видове и тържествено 
присъждане на приза „Лесовъд на 2012 г.“ 
за Пловдивска област, са предвидените 
мероприятия на 3 април. На следващия 
ден, в ДГС – Карлово, бе открита паметна 
плоча, в чест на 130 години горско дело и 
горска служба на територията на ТП ДГС 
Карлово. 

Горската седмица ще завърши със за-
лесяване на фиданки в тревната площ до 
паметната плоча, открита през 2012 г., 
по случай 130-годишнината от началото 
на горската служба и горското дело в Пло-
вдивския край.

От 1 до 7 април  
в Пловдив стартира

традиционната 

„Седмица  
на гората“

Пловдивска област  
с нов логистичен 
терминал

Българското представителство на нем-
ската фирма „Шенкер“ – ЕООД, започна ра-
бота в новопостроената си сграда, отгова-
ряща на най-високите световни стандарти. 
На официалното откриване присъства и 
областният управител Здравко Димитров. 
Новата база е в с. Радиново,община „Мари-
ца“. Със започване на работа на логистич-
ния център в региона ще се открият нови 
работни места. А това от своя страна ще 
даде шанс на повече млади хора да предпо-
четат да останат в страната ни, допълни 
още областният управител.

Логистичната база в село Радиново, е 
в непосредствена близост до магистрала 
Тракия, което дава възможност да се ре-
ализират проекти за износ на продукция, 
които ще помогнат на клиентите да оп-
тимизират логистиката си. Сградата е 
проектирана да бъде енергийно ефективна 
и функционална. Стойността на проекта на 
първия етап е 1 200 000 евро.



Българското земеделие ще се субсидира 
с близо 240 млн. евро на година 

Не трябва да смесваме борбата с 
тютюнопушенето с тютюнопроиз-
водителите. Докато не намерим ал-
тернатива на това производство, не 
трябва да лишаваме земеделците от 
помощ. Това каза в Пловдив, евро-
депутатът Мария Габриел, член на 
Комисията по земеделие и развитие 
на селските райони в Европейския 
парламент, по повод на това, че бъл-
гарските зеленчукопроизводители из-
разиха мнение, че през следващите 6 
години ще се толерират тютюнопро-
изводителите.

„Не казваме те да взимат субсидии-
те в този сектор, а че не трябва да бъдат 
пренебрегнати. Новите приоритети 
на България са зеленчукопроизвод-
ството, овощарството и животновъд-
ството, както и тютюнопроизводство-
то“, посочи Габриел. Припомняме, 
че европейските депутати гласуваха 
на сесията в Страсбург,  запазването 
на възможността страните членки да 
предоставят до 15%, от националния 
пакет директни плащания на сектори, 
които са с икономическа, социална и 
екологична насоченост. Сумата е рав-
на на около 240 млн. евро годишно. 
В България вече ще могат да се дават 
субсидии на тютюнопроизводители, 
овощари, животновъди и зеленчукоп-
роизводители.
МАЛКИТЕ ФЕРМЕРИ  
ЩЕ БЪДАТ ПОДПОМОГНАТИ 
ЕДИНИЧНО С 1500 ЕВРО,
а условията, на които трябва да отго-
ворят, тепърва ще се изясняват. Жи-
вотновъдите ще могат да получават 
обвързано с производството субсиди-
ране и дори, когато не са собственици 
на земята, която ползват. Освен при-
етия от ЕП таван, в размер на 300 хи-
ляди евро, сред новите мерки са пре-
махване на предишни бенефициенти. 
Въвежда се „черен списък“ с летища, 
голф игрища, които в предишния про-
грамен период, са „гълтали“ част от 
субсидиите. Ще се въведат агроеко-
логични мерки – 25% от Програмата 
за развитие на селските райони. Това 
са част от поправките в новата Обща 
селскостопанска политика.
Габриел припомни, че в някои райо-
ни у нас, тютюнопроизводството не 
може да намери алтернатива. В след-
ствие на това, 80% от населението ни, 

напуска страната в борбата си за оце-
ляване.
„МЪЖЕТЕ СТАВАТ СЛУГИ НА 
ВЕЛИКОБРИТАНЦИ  
И ИСПАНЦИ.

В същото време, е факт, че 72% от 
ориенталския тютюн с най-високо ка-
чество в Европа, се произвежда имен-
но в България.

„Това, което аз няма да приема, е 
да унищожа европейското производ-
ство, още повече толкова важно за 
България, докато ни заливат с отрови 
от Африка, Китай и Латинска Амери-
ка“, заяви евродепутатът.

Габриел отбеляза, че в европей-
ските институции, не гледат с добро 
око на страна, която има разединение 
между секторите си. „Вземат на сери-
озно държава, която защитава всички 
свои сектори“, категорична е тя.

На дискусията стана ясно, че тази 
сряда тютюнопроизводителите ще 
получат част от субсидиите си. Вто-
рият транш ще се изплати до края на 
месец април, съобщи Васил Грудев от 
Държавен фонд „Земеделие“.

Зеленчукопроизводителите насто-
яха да получат същото субсидиране 
и условия, каквото имат колегите им 
във Франция. Те твърдят, че торовете 
и препаратите, които купуват, са или 
на същите цени, или по-скъпи.
„СЕКТОРЪТ ЗАГИВА!  
НАСТОЯВАМЕ ДА ПОЛУЧАВА-

МЕ ТЕХНИТЕ СУБСИДИИ, 
за да сме конкурентноспособни“, 
каза един от присъстващите произ-
водители на сини сливи от община 
Хисаря. Той даде за пример негов 
колега, който има овошки, близо до 
Бордо, получава по 300 евро на декар 
субсидия годишно и ползва дизел за 
1 евро на литър. По думите на евро-
депутата, зеленчукопроизводителите 
и овощарите, трябва да бъдат по-ак-
тивни. „Няма да заблуждавам секто-
ра, че България ще достигне нивата 
на Франция на субсидиите, които те 
са получавали в продължение на 30 
години. Ние няма как да върнем назад 
времето, за да получим тези пари“, 
отговори Габриел. Единственият пра-
вилен вариант, според нея, е да не се 
нападаме един друг, а да обединим 
исканията си пред европейските ин-
ституции. „Нетните ни вноски са по-
ниски, стандартът на живот също, но 
трябва да продължаваме да искаме 
справедливост в субсидирането меж-
ду старите и новите страни-членки. 
Именно така постигнахме увеличени-
ето за България с 30% на субсидиите, 
в сравнение с предишния програмен 
период“, коментира Габриел. „Преди 
две години, когато поставих въпро-
са пред европарламента, реакцията 
беше по-скоро на присмех и поди-
гравка, а днес гласуваното увеличе-
ние е факт“, допълни още тя. 
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Васил Черпелийски – кмет на село Стряма, община Раковски:

В нашето село само мързеливите  
не работят! 

Втори мандат съм кмет на Стря-
ма и въпреки оскъдния ни бюджет, 
се справяме добре. През тази година, 
той е около 150 хил. лв., което е мал-
ко. Надява се да оправим здравната 
служба в селото, която ни е приори-
тет. Необходим й е основен ремонт, 
защото е в окаяно състояние. ХЕИ 
имат изисквания, които трябва да се 
спазват, за да не бъде затворена. Тя 
е необходима за жителите на село-
то, които са около 4 хиляди. Мога да 
се похваля, че населеното ни място 
е спокойно и няма кражби. Всички 
жители работят, а голяма част от тях, 
са намерели препитание в чужбина. 
Искам да заявя, че въпреки кризата, 
в нашето село няма безработица. 
Само мързеливите не работят. 

Ремонтът на църквата в селото в 
момента е спрял, защото чакаме по-
следно финансиране, за да я довър-
шим. До момента сме усвоили около 

половин милион лева. От тях около 
400 хил. лв. бяха от Министерския 
съвет, а останалите от спонсори. Ос-
танаха довършителните дейности, 
като подова настилка, врати, алеи и 
паркинг до нея. Иконостасът е готов, 
но още не е монтиран. Подарък е от 
г-н Божидар Димитров и спонсор, 

който не желае да бъде споменаван. 
Стойността му е 33 хил. лв. Църква-
та ще носи името на „Св. София“. 
Мислехме да я открием за Великден, 
но след проблемите, се надяваме за 
17 септември, когато е църковният 
празник, да е готова.

Предстои през месец май да от-
крием моста над река Стряма, който 
свързва селото ни с Калековец. Ще 
се прави и реконструкция на целия 
път между селата. 

В индустриалната зона се напра-
ви първа копка на нов завод на фир-
ма „АБВ“. Надяваме се и немската 
фирма „Екстетик“ също да разширят 
своето производство. Те са занима-
ват с хидравлични помпи за авто-
мобили. Надяваме се да идват нови 
инвеститори в нея, които да създават 
работни места за населението. В нея 
работят около 4 хил. човека, от които 
800 са от Стряма. 

панства. Те също направиха прива-
тизация. Дадоха дивидентите на хо-
рата, но не ликвидираха животните. 
У нас се раздроби и земята. В онзи 
период, участвах на всички срещи с 
европейските лидери, които провеж-
дахме. Французите тогава ни казаха, 
да не правим това, което те са напра-
вили преди 200 години, по време на 
революцията. За съжаление, ние го 
направихме. Ликвидирахме живот-
ните и сега се опитваме да ги възста-
новим. Тревожно е, че за 20 години 
продължаваме да слизаме надолу в 
земеделието. За това съм съгласен и 
с констатациите на протестиращите 
на улицата. Не може повече така! 
Трябва да се постави ново начало за 
българското земеделие. 

За 2–3 месеца, няма да можем 
да променим съществено нещата в 
сектор „Земеделие“, но можем да 
поставим едно нова начало за него. 
Най-важното, което смятам, че тряб-
ва да се направи, е да продължим да 
отстояваме нашите позиции в Евро-
пейския съюз. 
ДА ЗАЩИТИМ НАШИТЕ  
ПРИОРИТЕТИ. 

Това стана преди няколко дни в 
Европейския съвет на министри-
те по земеделие в Брюксел, в който 
участвах и аз. Там ревностно защи-
тавахме нашите приоритети. Смя-
там, че успяхме да защитим нашия 
интерес. Искаме 
ДА ЗАПАЗИМ СИЛНИТЕ НИ 
ПРОИЗВОДСТВА, 
като зърненото и да развием слаби-
те, като животновъдството на първо 
място. Трябва да създадем месодай-
но животновъдство. Така по мага-
зините ще има родно производство 
месо. Овцевъдството е много важно 
и традиционно за България. От нас 
искат да купуват овце, не само араб-
ските държави, но и от Европа, коя-
то задоволява по-малко от 40%, от 
собствените си нужди. Ако имаме 
животни, можем да направим износ 
за Катар и Саудитска Арабия, в кои-
то има голям интерес, особено към 
българските породи. 
ПРЕД БЪЛГАРИЯ  
ПОСТАВИХМЕ НЯКОЛКО  
ПРИОРИТЕТА, ОТНОСНО  
ЕВРОСУБСИДИИТЕ. 

Единият от тях е обвързаното 
производство. Това означава, субси-
диите да се получават за произведе-
на продукция. Така защитихме зър-
нопроизводството. За зеленчуците, 
плодовете, маслодайните култури и 
животновъдството, могат да дойдат 
повече субсидии, с цел да бъдат сти-
мулирани. С този приоритет, ние за-
щитаваме всички най-важни направ-
ление за България. Второто, което 
искаме да защитим е заплащането на 
площ, което да се запази до 2020 г. 
Другите ни приоритети са младите 
фермери, малките ферми, екологич-
ното производство. Това са нещата, 
които устоявахме много ревностно и 
смятам, че успяхме. 

Парите, по така наречения първи 
стълб, никога не достигат. Догово-
рихме възможността, да прехвърля-
ме 25% от средствата от втори стълб 
от селските райони, където парите 
никога не се усвояват, към първи. 

Трябва да се 
постави ново 
начало…
(От 1 стр.)
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чайни купажи, а това създава голямо 
разнообразие, коментира председате-
лят на Националната лозаро-винарска 
камара проф. Пламен Моллов, преди 
началото на дегустациите за опре-
деляне на победителите в Между-
народния конкурс за вина и спиртни 
напитки, които се проведоха от 11 до 
17 март в панаира. Сега и любителите 
могат да видят последните разработки 
на български и чуждестранни фирми.

Новост в европейски мащаб са 
продуктите на „Гулбанис вайн“. В тях 
се експериментира с ванилия и дру-
ги подправки, горски плодове, ягоди, 
билки. Така вината получават мно-
гопластов аромат и свежест. 

В тях се срещат ухания на цитру-
си, шоколад, кафе, кокос, цветя. Бяло 
сухо вино с дъх на прясно сено и лю-
ляк присъства в асортимента на изба 
„Логодаж“. Розе от мавруд с корало-
ви нюанси в цвета и сладък финал ще 
покаже една от най-новите наши изби 
– „Манастира“. Лек вкус на чушка се 
усеща в някои от вината на изба „Зла-
тен рожен“, която използва билки, 
горски плодове, дива вишна, ябълка и 
череша. 

Някои от производителите подла-
гат на прецизна селекция гроздето, 
което слагат в бъчвите, за да гаран-
тират качеството. Винпром „Пещера“ 
например е използвал едва 1/3 от ре-
колтата в производството на вина от 
сортовете „Каберне фран“ и „Сира“. 
Това са новите две попълнения в 
елитната колекция „Домейн Пещера“, 
която може да се види в експозиция-
та на най-големия изложител наред с 
популярните продукти на компанията. 

Винарски изби вече започнаха на-
рочно да намаляват добивите от лозо-
вите масиви, за да се подобри вкусът 
на гроздето. Червено сухо премиум 
вино, направено по този начин, ще 
покаже изба от Македония. В нейните 
продукти също има екзотични нотки, 
постигнати с добавка на пипер, бо-
силек, липов цвят, бъз, стафиди и 11 
вида плодове. 

Още много новости ще демонстри-
рат участниците в 21-ото издание на 
„Винария“. Част от тях се състезаваха 
за наградите – приза „Златен ритон“, 
златни, сребърни и бронзови медали. 
В надпреварата участваха 45 фирми, 
като 20 от тях бяха от Италия, Фран-
ция, Молдова и Азербайджан. Бяха 
представени над 400 проби от вина и 
60 от ракия и други спиртни напитки. 
Имената на победителите ще бъдат 
обявени в „Нощта на Златния ритон“ 
на 3 април.

Открити дегустации на наградени-
те напитки подготвя за посетителите 
Националната лозаро-винарска кама-
ра (НЛВК), която е съорганизатор на 
изложението.

На деловия форум ще бъдат пока-
зани също модерни технологии, тех-
ника, оборудване, материали, услуги 
за лозарството и винарството. Заед-
но с „Винария“ се провежда и „Фуд-
тех“ (за хранителната индустрия), 
като двете изложения са под егидата 
на Министерството на земеделието и 
храните. Паралелно ще се състои и 
изложбата „Хорека“ за хотелиерско, 
ресторантьорско и търговско оборуд-
ване.
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Доц. д-р Владислав Попов – Аграрен университет – 
Пловдив: 

Сдружения и кооперации 
с биопроизводители в 
единен маркетинг 

Сдружаването и 
кооперирането в сек-
тор „Биоземеделие“, 
са много решителна 
и критична концеп-
ция. Това каза доц. 
д-р Владислав Попов, 
ръководител на Агро-
екологичния център 
към Аграрния универ-
ситет в Пловдив. По 
думите му, биопроиз-
водителите могат да се 
кооперират, не само в 
определено направле-
ние, например биорас-
тениевъдство или производство на 
биоплодове, биогрозде, но могат да 
се кооперират на принципа на кон-
цепция, която се стреми да разрабо-
ти проекта „Новото Тракийско зла-
то“. Проектът е започнат от 2009 г. 
с 5–6 биофермера, а в момента те са 
около 40 биофермера и 3 биопрера-
ботватели. „Самите биоземеделски 
производители работят в техните 
ферми, но произвеждат биопродукти 
и биосуровини, които са в едно оп-
ределено направление, например 
биогрозде. Събират тези продукти и 
осъществяват първична преработка 
и единен маркетинг, това е ценното“, 
обясни той. 

На такъв принцип действат и мар-
кетинговите кооперации в Холандия, 
в Германия и в други Западноевро-
пейски държави. Това направление е 

важно, защото прера-
ботватели и търговци, 
които искат да работят 
с български биопро-
дукти, търсят качест-
вено, но искат и обем. 
„Проблемът при нас е, 
че ние не можем да им 
отговорим с нужния 
обем. За това, когато 
се съберат няколко 
групи производители 
в определени проду-
ктови направления, 
ще могат да увеличат 
обема на продукцията 

и ще създадат едни стабилни контак-
ти и с български преработватели на 
биопродукти“, посочи доц. Попов. 

Според него, тези сдружения и 
кооперативи, могат да свържат би-
оземеделците и с екотуризма. „Има 
биоферми, които са разположени в 
екологично чисти райони – полуп-
ланински и планински, където има 
много добри условия за съчетаване 
с екотуризъм. Идват български или 
чужди туристи и се хранят с проду-
ктите от това сдружение или коопе-
рация. Вече имаме няколко такива 
примери, не само в Новото Тракий-
ско злато и Източните Родопи, има 
го и в Странджа, и в Западните Ро-
допи. Така че има достатъчно при-
мери в практиката, които могат да се 
използват“, сподели още доц. Вла-
дислав Попов.

Безплатен 
интернет 
в община 
Съединение

Община Съединение е готова да 
пусне безжичния интернет на цялата 
си територия, съобщи кметът Геор-
ги Руменов. Достъпът до услугата ще 
бъде напълно безплатен за жителите 
на деветте села от общината и самия 
град Съединение. Безплатен интернет 
ще ползват и всички, които минават 
през населените места. Усилвателите 
вече са монтирани и се правят послед-
ни проби. До края на месец март, ин-
тернетът ще има покритие навсякъде, 
уверяват от фирмата-изпълнител.

В момента, се монтират 19 камери 
за видеонаблюдение в Съединение и на-
селените места от общината. Съоръ-
жения за 24-часово наблюдение ще има 
на кръстовищата и възловите места 
в района. На по-късен етап ще се мон-
тират още 11 камери в Съединение за 
вътрешно видеонаблюдение.

„По този начин се гарантира сигур-
ността на гражданите и очакваме да 
се намали престъпността“, коменти-
ра зам.-кметът на Съединение Георги 
Трендафилов.

Записите от камерите ще се съх-
раняват три месеца. Те разполагат с 
нощно виждане и ще следят трафика в 
общината. С тяхна помощ лесно ще се 
откриват и извършители на престъ-
пления, съобщиха още от администра-
цията.

В Аграрния университет – Пловдив

Стартира проект за усъвършенстване 
на системата за управление

На 27 март т.г. в Аграрния 
университет – Пловдив бе даден 
старт на проект „Усъвършенст-
ване на системата за управле-
ние на Аграрен университет – 
Пловдив – гаранция за качество 
и конкурентоспособност“. Фи-
нансиран е от Оперативна про-
грама  „Развитие на човешките 
ресурси“ по схема за безвъзмезд-
на помощ BG051PO001-3.1.08 
„Усъвършенстване на системите 
за управление във висшите учи-
лища“. Ръководител на проекта 
е проф. Христина Янчева – зам. 
ректор на Аграрния университет 
– Пловдив. Ето, какво сподели тя 
на специална пресконференция:

Важно за Аграрния универси-
тет е, как той стои сред останали-
те университети в България, за да 
бъдем конкурентоспособни. За 
изпълнението на тази задача, пра-
вим непрекъснати промени, които 
са свързани, както с управлението 
на учебния процес, така и с всичко 
случващо се при нас. Бюджетът на 
проекта е 463 хил. лв. Периодът на 
изпълнение стартира на 18 февруа-
ри т. г. и ще приключи на 18 август 
2014 г. Срокът му за изпълнение е 
около 18 месеца, в които трябва да 
свършим доста работа. Проектът е 
насочен основно към студентите, 
ръководителите на звена и тези, 
които се занимават с учебната дей-

ност. Целта е повишаване качест-
вото на образование и обучение в 
Аграрния университет – Пловдив, 
чрез усъвършенстване на система-
та за управление, на основата на 
информационните технологии.

Живеем в информационно об-
щество и трябва да внедряваме но-
вите технологии с нашите системи 
за управление. Специфична цел на 
проекта е да се създадат гъвкави 
модели на работните процеси в АУ 
– Пловдив, на базата на които ще 
се конфигурира усъвършенствана 
системата за управление на всички 
нива.

Първата дейност е стартиране 
на проекта. Втората – сформиране 
на екип и избор на изпълнители 
на дейностите. Ние нямаме дос-
татъчно ресурси за извършване на 
всички дейности. Повечето от тях 
ще бъдат възложени на външни 
изпълнители, които са в тази сфе-
ра. Третата е анализ на работните 
процеси. В него ще се отбележат 
пропуските в необходимите дей-
ности за повишаване на качеството 
на управление. Четвъртата дейност 
е усъвършенстване на работните 
процеси в Аграрния универси-
тет – Пловдив, чрез тяхното моде-
лиране със специален софтуер и 
усъвършенстване на системата за 
управление на основата на инфор-
мационните технологии. 

Усъвършенстването на систе-
мата за управление е нашата ин-
вестиция в бъдещето, за да имаме 
по-добри резултати и да бъдем по-
конкурентоспособни, сред остана-
лите вузове. Да можем да запазим 
високата оценка, която ни бе да-
дена от Националната агенция по 
оценка и акредитация. Ние сме на 
четвърто място, сред петдесет и 
един университети в България, с 
оценка 9.29. Надявам се, при след-
ващата акредитация, да бъдем поне 
на второ място. 

ТВ екип

Плодове, 
подправки 
и билки 
освежават 
виното
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Радню Манолов – кмет на 
община Брезово:

Всеки 
инвеститор е 
добре дошъл 
при нас!

В крат-
ка раздумка 
с кмета на 
о б щ и н а т а , 
о т в а р я м е 
дума за ико-
номиката в 
малките об-
щини, в които 
преобладава 
селскостопан-
ското про-
и з в о д ство . 
Брезовска об-

щина бе една от многото в Пловдивска 
област, чиято основа беше лозарството. 
Лозовите масиви бяха съсредоточени в 
няколко селища. От тях на първо място 
беше общинският център, заедно със се-
лата Зелениково, Чоба, Златосел, Върбен 
и Стрелци. Преди повече от 15 години в 
Брезово, по програма САПАРД бе изграден 
нов винзавод, на мястото на стария. Не-
говата база бяха почти 10 хил. дка с лозя 
в общината. 

Кметът на общината Радню Манолов, 
който е бивш директор на предприятие-
то „Брезово“ – АД, е категоричен – добре 
дошъл е всеки инвеститор, който идва с 
добри намерения и капитал, за да развива 
прекрасните дадености на общината и да 
създава нови работни места. Изразяваме 
нашето задоволство, каза още кметът 
от фирмата, която се зае да реконстру-
ира изоставените лозя в землището на 
село Върбен. Друга създаде своя база за 
земеделска продукция и животновъдство 
в село Златосел. Земеделската коопера-
ция „Средногорец“ –  гр. Брезово, беше за-
купена от „Средногорец Агро“ ООД. 

Южните склонове на Сърнена Средна 
гора са прекрасно място за развитието 
на маслодайната роза. Планината предла-
га условия за развитието на животновъд-
ството. За това, г-н Манолов споделя, че 
общинското ръководство помага и ще 
помага на идващите в общината с амби-
цията да я развиват.

  Филип ХРИСТОВ

Община 
Пловдив санира 
9 училища  
за 6 млн.лева

9 училища в Пловдив ще бъдат санира-
ни, с пари от Националния екодоверителен 
фонд, съобщи кметът Иван Тотев. Общи-
ната е получила одобрение от фонда за 6 
млн.лева и започва изготвянето на тех-
нически проекти за учебните заведения. 
95% от сумата се отпуска безвъзмездно 
от фонда.

В проекта са включени училищата 
„Софроний Врачански“, „Патриарх Евти-
мий“, „Екзарх Антим I“, „Гео Милев“, „Геор-
ги Бенковски“, „Любен Каравелов“, „Захари 
Стоянов“, „Кирил и Методий“ и Английска-
та гимназия.

Очаква се до 2 месеца да стартират 
процедурите по избор на изпълнители на 
дейностите по подобряване на енергийна-
та ефективност на учебните заведения.

Ангел Папазов – кмет на община Първомай:

Турска бизнес делегация 
посети Първомай

В Първомай се про-
веде българо-турски 
бизнес форум, който е 
по идея на Регионална-
та асоциация на общи-
ните „Тракия“, в която 
членуват 36 общини 
и Тракийската асоци-
ация „Тракия Кен“, в 
която членуват 70 об-
щини от европейската 
част на Турция. Това е 
поредният форум, кой-
то се организира в три 
общини – Сливен на 
22 март, на следващия 
ден в Димитровград и на същия ден 
вечерта в Първомай. Интересът към 
този бизнес форум е голям и очаква-
ме около 40 представители на бизне-
са от Търговско-промишлените па-
лати в „Текерда“ и „Чорлу“. Те имат 
интерес да се срещнат с бизнеса от 

Сливен, Ямбол, Сре-
дец, Стралджа, Дими-
тровград, Първомай 
и Пловдив. Идеята е 
да има повече бизнес 
партньорства и по-го-
ляма публичност на 
мероприятията, които 
правят общините, с цел 
привличане на външни 
инвеститори и реали-
зацията на инвестиции. 
Община Първомай 
имаме интересни усло-
вия за развитие на жи-
вотновъдството. Пред-

лагаме имоти за промишлени зони 
и предприятия. Даваме възможност 
на българските фирми, да се срещ-
нат с партньори от чужбина. Вече 
имаме конкретни предложения и ще 
реализираме шоколадова фабрика в 
Първомай.

Червената църква грейва
121 прожектори и лампи 
ще привличат туристи и 
през нощта

Червената църква до Перущица, 
един от най-забележителните ран-
нохристиянски паметници в Югоиз-
точна Европа, е готова да посрещне 
своите посетители. Проектът, чието 
задание е консервация и укрепване 
на съществуващите руини от църк-
вата, път до нея, приемна сграда и 
паркинг за автомобили, вече е за-
вършен. Специално художествено 
осветление с 14 прожектори и 107 
лампи ще привлича туристите и през 
нощта.

Построен е буферен паркинг, от 
който туристите ще вървят пеш 700 
метра до храма по новоизграден път 
от бетонови павета. Наложи се да се 
правят нови подпорни стени и за-
щитно съоръжение, защото пътят е 
до голям напоителен канал, обясня-
ват от фирмата, обновила обекта.

До Червената църква е построе-
на и 300 квадратни метра приемна 
сграда. Тя е разделена на 8 изцяло 
климатизирани зали, в които ще има 
информационен център и охрана. 
Изграден е и водопровод, канализа-
ция, целият обект е с видеонаблю-
дение. Църквата е укрепена с нова 
метална конструкция.

Червената църква край Перущица 
е недействаща, ранносредновековна, 
ранновизантийска базилика с вну-
шителни размери – 32/26 м. Благода-
рение на запазените елементи може 
да се изгради приблизителна идея 
за общия вид на сградата. Куполът с 
диаметър 8 м се е издигал на височи-
на около 27 м.

Днес от величествената сграда 
са запазени само отделни стени и 
части от купола. Най-високата част 
била централната зала – във всяка 
от четирите посоки е имало полуци-
линдрични ниши, покрити с купол. 
От северната и от южната страна на 

сградата, е имало издадени навън 
отделения. В северното отделение 
е имало басейн, облицован с розов 
мрамор, който е служел първоначал-
но като терма, а по-късно в него са се 
извършвали кръщенията на новите 
християни – баптистерий.

Църквата е била изключително 
богато украсена, подът – покрит с 
мозайка, а стените, облицовани до-
някъде с мраморни плочи, били по-
крити с красиви стенописи.

Уникална нейна особеност е се-
верният олтар. Подобно разположе-
ние е рядкост в християнската архи-
тектура. Майсторството на нейните 
иконографи пък, е високо оценено 
и дори ЮНЕСКО причислява тех-
ните фрески, към образците на ран-
нохристиянската живопис, подобно 
на тези от базиликата в гр. Равена 
(Италия), църквата „Св. Димитър“ в 
Солун и църквата „Св.София“ в Ца-
риград.

ТВ екип

71 партии се 
регистрираха 
за изборите

71 политически партии се регистри-
раха за предстоящия парламентарен вот 
на 12 май. Това разкри говорителят на 
Централната избирателна комисия (ЦИК) 
Бисер Троянов. Всички партии са въведени 
в регистъра на ЦИК и предстои обсъжда-
нето на тяхната регистрация.

Повече от 35 партии вече са реги-
стрирани от Централната избирателна 
комисия, като за 8 от тях вече има прове-
рена и върната подписка от Главна дирек-
ция ГРАО, която отговаря на необходими-
те законови изисквания, обясни Троянов.

За останалите политически партии, 
предвид обстоятелството, че подписка-
та все още не е проверена и резултатът 
не ни е предоставен от ГРАО, но доку-
ментацията е изрядна, са постановени 
решения за регистрация. На всички онези 
партии, на които документите им не от-
говарят на изискванията, ще бъде поста-
новен отказ.

Пред 25-годишнината на община „Марица“

В общината обновяват училища и 
градини с евро-пари

28 проекта с 
европейско съ-
финсиране се реа-
лизират в община 
„Марица“. Това 
съобщи на праз-
ника на общината 
пред журналисти, 
кметът Дими-
тър Иванов. Той 
уточни, че новите 
разработки са за 
детските градини 
и училищата по 
енергийна ефек-
тивност. Послед-
ният завършен е 
за 3 060 000 лв. 
за 4 училища и 3 
детски градини в селата Труд, Ску-
таре, Калековец и Бенковски. По-
добни инициативи ще се реализират 
и в селата Маноле, Царацово, Граф 
Игнатиево и Строево. Те са на стой-

ност от 220 хил. 
до 300 хил. лева. 
Целта е да се ре-
новират всички 
11 училища и 16 
детски градини в 
общината. 

ОП „Регионал-
но развитие“ от-
пусна средства и 
за довършване на 
детската градина 
в село Крислово, 
която от есента ще 
посещават и деца 
в неравностой-
но положение. За 
първи път, в по-
следните 20 годи-

ни, ще се строи и ново читалище, 
проектът е за село Скутаре, където 
има няколко самодейни състава, обя-
ви кметът Димитър Иванов. По ду-
мите му, продължава и работата по 

мащабните проекти за канализация 
и изграждане на колектори в селата 
Калековец, Бенковски и Труд. 

Там се работи по големия воден 
проект на обща стойност 26 млн.лв., 
който ще дава връзка със съседните 
7 населени места. Новост е проек-
тът, с който ще започнат разкопки на 
най-високата могила на Балканския 
полуостров и втора в Европа – тази 
в село Маноле. Там се работи, съв-
местно с експерти на общината и 
Регионалния археологически музей 
– Пловдив. 

Припомням, че тази година бю-
джета на община „Марица“ е 16 
млн.лв., допълни общинският кмет. 
Заради по-високите данъци на МПС 
в община Пловдив, от тази година 
много транспортни фирми, вече се 
насочват да регистрират автопарка 
си при нас, обяви Иванов. Той очаква 
по-добри приходи през 2013 г., както 
и събиране на старите задължения.
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ХОРОСКОП

Какво ви очаква 
през седмицата
ОВЕН (21.III.–20.IV.)

Стремете се да избегнете и 
най-малката възможност да 
допуснете сериозна грешка, 
по отношение на финансите 
си! Заложете на активността, 

защото благодарение на нея, ще постигнете 
отлични резултати.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Моментът е подходящ да 
поставите начало на някакъв 
вид обучение, благодарение 
на което ще заемете по-до-
бра позиция на работното си 

място. Използвайте познанствата си, за да 
научите важна информация, която ще ви по-
могне да направите най-добрия избор.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Ще имате шанс да приклю-
чите с важни за вас анга-
жименти, които до момента 
сте носили на гърба си, като 
сериозен товар. Конкретизи-
райте, какви очаквания имате 

от заобикалящите ви и ще бъдете изненада-
ни от позитивите, които ще успеете да полу-
чите.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Съхранете спокойствието 
си, особено ако се налага да 
взимате конкретни решения, 
относно работа или нови 
проекти. Откажете се да 

предприемате, каквито и да било рисковани 
ходове, защото не може да бъдете сигурни, 
какъв ще бъде изходът.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Имайте нагласата да започ-
нете и да приключите навре-
ме с дейностите около опре-
делена реконструкция, за да 
се отдадете на по-приятни 

занимания. Моментът е подходящ да прочис-
тите мислите и тялото си.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Имайте едно наум, защото е 
напълно възможно да бъдете 
използвани по начин, който 
да не ви се понрави. Добре 
е да направите и необходи-
мите промени в стила си на 

работа, за да достигнете до желаното благо-
приятно развитие в професионалната сфера.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Правилният ви подход сега, 
спрямо делови партньори 
или колеги, ще даде отлични 
резултати, така че не прене-
брегвайте дипломатичния 
тон. Необходимо е да вземе-

те определени мерки, за да се освободите от 
негативите, съществуващи при работата ви с 
хора.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Следете здравословното си 
състояние. Намерете удачен 
начин да се насладите на ис-
тинска почивка. Финансово-
то ви положение ще бъде ста-
билно, но в крайна сметка, не 

е препоръчително да давате пари назаем!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Постарайте се да планирате 
до най-малкия детайл пред-
стоящите си инициативи от 
професионален характер. 
Насочете усилията си, за да 
започнете работа по проекти, 

които ще ви носят допълнителни приходи.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Опитайте се да не заоби-
каляте правилата, които са 
установени на работното ви 
място – по-лесно ще бъде да 
се съобразите с тях. Част от 
вас ще имат шанс да прове-

дат разговор, който ще даде цялостно отра-
жение върху живота ви в бъдеще.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Стремете се да не предпри-
емате ходове, които по ня-
какъв начин да нарушат ба-
ланса, който сте постигнали. 
По отношение на здравето е 

задължително да вземете мерки, особено ако 
страдате от липса на енергия.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Постарайте се да отделите 
достатъчно часове за развле-
чения и пълноценен отдих. 
Направете цялостна равно-
сметка на материалното си 

положение, за да знаете точно кои задълже-
ния трябва първо да посрещнете.

Пролет е!  
Да освободим 
душите
Силата за промяна е в нас, 
да се радваме и обичаме

Пролетта дойде и уханието и красо-
тата й вече се усещат. Заражда се нов 
живот и всичко наоколо придобива цвят 
– сивото бива заменено от нюансите 
на зеленото, бялото, розовото… За да 
сме готови за новия сезон, а защо не 
и за нов, по-хубав и по-стойностен жи-
вот, би било прекрасно да се отървем 
от ненужното, да изхвърлим боклука, 
най-вече от душите си, и да освободим 
място за нови емоции, нови идеи, нови 
хора, нови красоти…

Най-важната стъпка – забранете си 
мрънкането! Ако постоянно недовол-
ствате, че работата ви е гадна, че не 
се разбирате с партньора си, че нямате 
достатъчно пари и т.н., значи трябва 
да помислите върху това, какво тряб-
ва да промените. Няма нищо лошо да 
се хвърлите с главата надолу и да за-
почнете да правите неща, които никога 
досега не сте правили. Не се страхувай-
те от промяната – в този живот няма 
нищо по-сигурно от нея. Мрънкането 
е негативна енергия, която задръства 
душата ви, заменете я с положителна. 
Не е лесно, но не е и невъзможно. Силата 
за промяна е вътре във вас!

Радвайте се с цялото си същество 
на човека до вас! Без значение, от кол-
ко време сте заедно – от 30 години, 
или от 30 дни, дайте най-доброто от 
себе си. Обичайте! Отношенията често 
събират прах, защото хората в един 
момент спират да си доставят мал-
ки радости, да се грижат един за друг 
по една или друга причина. Не големите 
сътресения, а малките недоглеждания, 
малките остри камъчета убиват любо-
вта. Осигурете на чувствата си въздух 
и светлина, за да оцелеят и разцъфват.

Простете на хората! Без значение 
кой колко ви е наранил, простете на 
хората! Не носете в душата си горчил-
ка, която ви трови. Всички нараняват, 
всички биват наранени – просто, за-
щото такъв е животът. Пречистете 
съзнанието си и продължете напред!     
Кажете на висок глас „Край!“ на всички 
страхове! Не се страхувайте от нищо. 
Бъдете смели, посрещнете предизвика-
телствата с усмивка и вярвайте, че 
нищо в този живот не е случайност. 
Трудностите идват и си отиват, но ни 
дават ценни уроци, които всъщност са 
онези малки стъпалца, на които стъп-
ваме, за да видим слънцето и изяще-
ството на утрешния ден.

Пролет е! Изхвърлете ненужното и 
освободете душите си. Заслужавате да 
бъдете щастливи и удовлетворени!

Кайсиите –  
новата суперхрана
Този плод поддържа сърцето здраво и добър тонуса на 
кръвоносните съдове 

Китайски спе-
циалисти твър-
дят, че кайсиите 
са най-полезният 
хранителен про-
дукт. 

Според учени-
те, плодът поддър-
жа сърцето здраво 
и кръвоносните 
съдове с добър то-
нус. Тайната се 
крие в калия, кой-
то влияе директно 
на кръвоносните 
съдове и кръвното налягане, а също 
и в пектина, който извежда токсини-
те от организма. 

В кайсиите се съдържа също же-
лязо. Те са ценен източник на йод, с 
голяма концентрация на фосфор и 
магнезий. Тази смес може да се пре-
върне в истинско спасение за хора с 
анемия и за бременни. 

Ако нивото им в тялото, не е 
достатъчно, започват проблеми с 

обмяната на веще-
ствата, а костите 
се разрушават по-
лесно. Китайските 
учени препоръч-
ват кайсиите да 
се консумират, не 
само пресни, но и 
сушени. Пресни-
ят плод е богат на 
калий и е полезен, 
при сърдечно-съ-
дови болести. А 
сушените кайсии 
засилват кръвооб-

ращението, помагат при аритмии, 
след прекаран инфаркт. Медиците 
препоръчват кайсиите и по време на 
епидемии от инфекциозни заболява-
ния. Бетакаротинът предотвратява 
развиването на онкологични заболя-
вания и на сърдечносъдови болести.

За да се задоволи дневната нужда 
на организма от витамин А, е доста-
тъчно да се изядат по 300 грама кай-
сии, са установили учените.

Елена Божинова разкри 
част от тайните на 
Драгойна в изложба

Археологът Елена Божинова под-
реди в изложба най-впечатляващите 
предмети, намерени при проучва-
нето на върховете Голяма и Малка 
Драгойна в Археологическия музей 
– Пловдив.

Започнали през 2004 г., разкоп-
ките продължават ежегодно, благо-
дарение на упоритостта на научния 
ръководител и финансовата подкре-
па на община Първомай.Това даде 
право на кметът Ангел Папазов, да 
застане редом до Божинова и дирек-
тора на археологическия музей доц. 
д-р Костадин Кисьов, при открива-
нето на изложбата.  Всеки от трима-
та потвърди значимостта на обекта в 
местен и международен план. Архе-
олозите определиха като „изключе-
ние“ подкрепата на Папазов за дей-
ността им и го посочиха като един 
от тримата кметове в цяла България, 
който толкова активно помагат.

Във витрините са подредени впе-
чатляващи предмети – стила (ин-
струменти за писане), доказващи, че 
между населявалите Драгойна тра-
ки, е имало грамотни хора. Отломки 
от микенска керамика – знак за най-

ранните връзки меж-
ду Тракия и Микена. 
Керамични зарчета, 
най-вероятно използ-
вани за забавление, 
фибули, женски ук-
рашения и други. 
Върху табла могат да 
бъдат видяни фото-
графии и графични 
възстановки на древ-
ната крепост, както 
и неин триизмерен 
макет – дело на ху-
дожничките Милена 
Божинова и Верони-
ка Петровска.

Между гости-
те бяха археоло-

зи, историци, режисьорът Мая 
Вапцарова,почти цялото ръковод-
ство на общинската администрация 
– Първомай и зам.-председателят 
на ОбС Маргарита Давчева, кмето-
вете на селата Драгойново и Буково 
– Петко Попчев и Метин Мюмюн. 
Учителки и ученици пътуваха за 
откриването със специално уреден 
транспорт. Учителката по история 
Иванка Йорданова с трепет пока-
за на своите ученички, намереното 
от нея парченце от червенофигурен 
атически съд от ІV в. пр. Хр. А мо-
мичетата бяха впечатлени от сребър-
но украшение, което се предполага, 
че е украсявало главата на някоя тра-
кийска хубавица.

Археолозите представиха като 
новина откриването на некропола 
(града на мъртвите) на обитателите 
на Драгойна, чиито бъдещи проуч-
вания предстоят и ще дадат отговор 
на още редица въпроси за древната 
тракийска история.

Елена Божинова потвърди, че из-
ложбата ще гостува в община Пър-
вомай от 1 май 2013 г., по време на 
културните тържествата
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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

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

0889 626 100
Fax: +359 318 62 227

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

www.velida1.com

Заповядайте на
СПОРТЕН РИБОЛОВ

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

рибарник на община „Родопи“,  
край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

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

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

Фитона®

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

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

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

„Епъл консулт“ ЕООД 
гр. Пловдив

 q  Изготвяне на Проекти по Програма-
та за развитие на селските райони.

 q  Създаване на трайни насаждения, 
управление.

 q Консултации в земеделието.

R_08_140 (2012)
îñíîâà =4 êîë.
âèñî÷èíà = 65 ìì
öâÿò: cmyk

Телефон за контакт: 0898421177

Общини ремонтират читалища,
с близо 3.7 млн. лв. от Програмата за селските райони 

Общини ремонтират читалища и строят дет-
ски площадки с близо 3.7 млн. лв., от Програмата 
за селските райони, съобщиха от Държавен фонд 
„Земеделие“ (ДФЗ). Фондът одобри 5 проекта по три 
от мерките на Програмата за развитие на селските 
райони (ПРСР) – 313 „Насърчаване на туристически-
те дейности“, 321 „Основни услуги за населението и 
икономиката в селските райони“ и 322 „Обновяване и 
развитие на населените места“. 

Сред предложенията, спечелили финансиране, е 
това на община Годеч за ремонта и обновяването на 
Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров – 1899“ 

и изграждането на три детски площадки. Местната 
власт в Своге планира да подмени уличното освет-
ление в града и в още 33 села в околността. Тези 
два проекта ще бъдат подкрепени с 2 788 131 лв. по 
Мярка 322. 

Читалище „Пробуда – 1908“ в община Грамада и 
читалище „Прогрес“ 1939 в община Златоград, ще 
бъдат ремонтирани с общо 535 646 лева, осигуре-
ни от бюджета на Мярка 321, а община Ковачевци 
ще изгради екопътека „Поглед към девет планини“ по 
Мярка 313. Общият размер на субсидията за петте 
проекта е 3 699 159 млн. лв.


