
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.
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 13 (793)  11–17.04.2013 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

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

РЕДАКТОРЪТ!

Предизборно!
Българинът, нахранен с празнос-

ловие и волнодумство, се ослушва 
и преценя времето от малко пове-
че от 30 дни, до 12 май – денят на 
извънредните избори.

На политическата сцена са 
старите играчи, които нищо ново 
не казват за съдбата на всеки 
един от нас, който със скърцащи 
зъби трябва да си каже думата, в 
тъмна стаичка с бюлетините. 

Тридесет дни за трезвомисле-
щите, за тези които се вглеждат 
в днешния и в очакване на утреш-
ния ден. 

С тези редове искаме да кажем 
на всички участници в предсто-
ящите избори за 42-то Народно 
събрание, че редакцията на вест-
ник „Тракийски агровести“, чиято 
основна тема са проблемите на 
българското земеделие и работа-
та на малките общини, приема 
за отпечатване агитационни и 
предизборни материали, инфор-
мации за срещи с избиратели, 
интервюта, дипляни, съобще-
ния на общинските щабове на 
партийните клубове и др.

Стремим се 
да вървим 

напред! 

На
втора

страница



Пчеларите 
също  
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Хибриден 
сорт домати 
„Копнеж F1“ 
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Невероятна 
конкуренция 
за наградите 
на „Винария“
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Ехо от Седмицата на гората

РДГ Пловдив връчи наградите „Лесовъд на годината“
С откриване на символичен 

герб на Регионалната дирекция по 
горите – Пловдив, бе връчен тра-
диционния приз „Лесовъд на 2012 
г.“ за Пловдивския регион. 

Тази година две първи места в 
класацията си поделят зам.-директо-
рът на регионалната дирекция инж. 
Мирослав Димитров и инж. Антон 
Бамбалов, главен експерт по стопа-
нисване, инвентаризация и плани-
ране в горските територии, а за от-

лична работа по опазване на горите 
в Пловдив и областта, бе отличен 
с трето място горският инспектор 
инж. Живко Жеков. С фиданки от 
местни дървесни видове, екипът на 
дирекцията, служители от Горската 
семеконтролна и лесозащитна стан-
ции и ветерани-лесовъди, попълни-
ха площта в дендрологичната част 
от двора на регионалната дирекция. 
Там официално бе поставен и сим-
воличният герб.

38 партии и 8 коалиции 
се състезават за гласове 
на 12 май

По последни данни в парламен-
тарните избори на 12 май ще участ-
ват 38 партии и 8 коалиции.

Крайният срок за независимите 
кандидат-депутати бе 9 април. За 
същата дата беше отложен жребият 
за номера на партията или коали-
цията в бюлетината. Причината е, 
че има партии, които се отказаха от 
участие в коалиции, а други поис-
каха да бъдат заличени регистраци-
ите им.

Някои от партиите, които ще се 

борят за гласа на хората, вече обя-
виха и колко дами попадат в листи-
те им. ГЕРБ например е дал място 
на 40% жени, а средната възраст на 
кандидат-депутатите е 35 години. 
Сред номинираните има инженери, 
юристи, лекари, математици, бок-
сьор, треньор по баскетбол. 20% от 
водачите на листи в БСП е за жени, 
а 12 дами са част от гражданска-
та квота. В листите на „Движение 
България на гражданите“ жените са 
1/3.

Инж. Пенчо Дерменджиев – директор на РДГ – Пловдив:

Гората е живот за нас  
и нашите деца!

Седмицата на гората приключи,  
поетите инициативи вече са реали-
зирани. Колегите засадиха дръвче в 

двора на детска градина „Еделвайс“ 
в квартал Тракия. Идеята бе, децата 

(На стр. 2)



Димитър Марков – председател на ППЗК „Тополовски проход“, с. Тополово:

Стремим се да вървим напред!
Започнахме пролетната сеитба. 

Засели сме 500 дка със слънчоглед и 
300 дка с царевица за силаж. Есен-
ниците ни пшеница, ръж, ечемик и 
овес, са в добро състояние. От ня-
колко години не сея рапица. Това не 
е култура за нас. 

Земята, която обработва нашата 
кооперация е 13 хил. дка. По-голя-
ма част от нея са зърнено-житни и 
окопни култури. Отглеждаме и 1200 
дка с лозя, които са орязани, но има-
ме много сериозни измръзвания по 
тях. В някои от масивите са над 80%. 
Имаше няколко дни с ниски темпе-
ратури и това им повлия много лошо. 

Семената, които използваме за 
житните са наши. Правим семепро-
изводство и само за някои определе-
ни сортове, вземаме базови семена 
от институтите на всеки три години. 
Есента закупихме новия сорт пше-
ница „Корона“, от института в Гене-
рал Тошево. Развива се добре, при 
нашите условия и е високодобивен 
– 700 кг./дка. През миналата годи-
на сортът „Енола“, беше хит в цяла 

Южна България. От него също пра-
вим семепроизводство. Издържа на 
стресовите ситуации през последни-
те години и заради това се наложи в 
производството. 

Тревожен е фактът, че в момента 
цените на торовете и на всички кон-

сумативи за земеделието, се качиха с 
около 35%. Акцизът за горивото не 
ни се връща от доста години, а само 
много приказки се изприказваха по 
този въпрос. За 2012 г. нямаше и 
национални доплащания. Въпреки 
това, не се оплакваме. През минала-
та година имахме чиста печалба по 
около 2 ст./кг от житните. Виненото 
грозде реализирахме по 0.65 лв./кг, 
което покри разходите ни. Причина 
за това беше ниският добив, от около 
250 кг./дка. 

Справяме се с трудностите и 
вървим напред. За сега, всичко при 
нас е нормално и ако няма сериоз-
ни природни катаклизми, ще можем 
да дадем рента от над 100 кг./дка и 
да завършим добре стопанската го-
дина. В по-ранни години, давахме 
процент от средният добив на декар, 
като рента, но сега вече не е така. На 
член-кооператорите давахме по око-
ло 100 кг./дка или около 30 лв./дка. 
Това предвиждаме за тази година и 
се надявам да успеем. 

ТВ екип

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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„Тракия вест“ ООД
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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

Инж. Пенчо Дерменджиев – директор на РДГ – Пловдив:

Гората е живот за нас и нашите деца!

Инж. Мирослав Димитров – зам. директор на регионална дирекция по горите:

Добре работим  
с държавните институции!

Бях удостоен с отличието лесовъд 
на Пловдивски регион за 2012 г., за 
цялостната ми работа. Регионална-
та дирекция по горите осъществява 
общ контрол върху всички собстве-
ници на гори, в изпълнение на тех-
ните задължения и ангажименти, по 
опазване на гората и стопанисване 
на горските ресурси. През миналата 
година са залесени около 890 дка.

Площта на горските територии в 
Пловдивска област е 198 хил. ха. От 
тях, 120 хил. ха попадат в „Натура 
2000“, а около 14 хил. ха. са частни. 
Много добре работим с всички дър-
жавни институции, като Областната 
дирекция на МВР, РИОС, Инспекци-
ята по труда. От две години работим 

много добре и със специализираното 
полицейско управление в Пловдив. 
С тях извършваме съвместни акции 
по спазване на закона за горите. С 
Областната дирекция на МВР сме 
направили около 100 проверки и са 
организирани КПП-та за проверки 
на превозни средства. За 2012 г. са 
съставени 905 акта за установява-
не на административни нарушения. 
Около 750 от тях са изпратени в съ-
ответната районна прокуратура за 
произнасяне. Със специализираното 
полицейско управление сме извър-
шили проверки на 300 частни имота. 
Нарушенията се извършват основ-
но от хора с нисък социален статус. 
Горските стопанства около Сопот, 

Карлово, Първомай и Хисаря са ра-
йоните с по-голяма концентрация на 
нарушения.

ТВ екип

да бъдат научени, че гората е нещо 
хубаво и е белите дробове на стра-
ната ни и трябва да се пази. Всеки 
трябва да положи усилие в тази на-
сока. Гората прави много за нас. Тя 
ни осигурява вода, въздух и мно-
го други екосистемни ползи. Това 
трябва да е ангажимент, не само на 
служителите в горските стопанства, 
но и на цялото общество в Бълга-
рия. Тази идея ние  развиваме вече 
пета година и то, не само в седми-
цата на гората. За това направихме и 
дендрологичния кът в регионалната 
дирекция. Работим с някои от учи-
лищата в Пловдив и за „Природа, 
лов и риболов“, за да могат децата да 
видят местообитанията на дивеча и 
месторастенето на дървесните видо-
ве. Правим различни залесявания с 
подрастващи и местното население, 
в определени язвителни точки за тях. 

Работим с младите и подраства-
щите, за да развиваме тяхното жела-
ние за опазване на гората. Седмица-
та на гората е върхът на това, с което 
се занимаваме през цялата година. 
Над 400 човека работим в горските 

и ловните стопанства и в Регионал-
ната дирекция по горите в Пловдив. 
Освен нас са ангажирани и няколко 
хиляди работници в горите. Седми-
цата на гората се чества за осемдесет 
и осми път тази година и винаги е в 
началото на пролетта, когато всичко 
се разлиства. Тя обхваща проверки, 
контрол, залесяване и отглеждане. 
Много е важно да се отбележи, че 

правилното отглеждане и стопанис-
ване на горите е гаранция, че ще ги 
има и за напред. Лесовъдите в своята 
дейност се съобразяват с много дей-
ности, които не се виждат на пръв 
поглед. Такова е глобалното затоп-
ляне и съответно смяната на дървес-
ните видове на дадено месторастене. 
Гората е живот за всички нас и на-
шите деца.

(От 1 стр.)

Честито 
на новото 
ръководство!
Регионалният научно- 
технически съюз на спе-
циалистите от земедели-
ето (РНТССЗ) в Пловдив, 
с ново ръководство

В началото на април в Дома на на-
уката и техниката в Пловдив, се про-
веде отчетно-изборното събрание на 
РНТССЗ. На събранието присъстваха 
делегати на дружествата колективни 
членове на съюза и представители на 
Сдружение с нестопанска цел „Тери-
ториална организация на научно-тех-
ническите съюзи с Дом на науката и 
техниката“ – Пловдив – г-н Розен По-
пов – изпълнителен директор и проф. 
дин Асен Конарев – председател на 
Контролния съвет на сдружението.

Избрано беше ново ръководство 
на РНТССЗ .

За председател на УС на съюза 
беше избран доцент д-р Христо Бо-
зуков – директор на Института по 
тютюна и тютюневитв изделия, а 
за секретар г-жа Стефка Димитрова.

Събранието отчете големите 
заслуги на дългогодишния си предсе-
дател проф. д-р Васил Ранков за раз-
витието и постигнатите успехи на 
съюза и го избра за почетен предсе-
дател.



Хибриден сорт домати „Копнеж F1“,
създадоха учени от пловдивския Институт по зеленчукови култури 
Продуктът беше отличен на тазгодишното издание на Международната селскосто-
панска изложба „Агра“

Колектив от учени от пловдивския 
Институт по зеленчукови култури 
„Марица“ към Селскостопанската ака-
демия (ССА), разработи иновация, в 
областта на зеленчуковото производ-
ство. Те създадоха нов хибриден сорт 
домати – „Копнеж F1“.

Продуктът беше отличен на тазго-
дишното издание на Международната 
селскостопанска изложба „Агра“, като 
най-добра иновация, в категорията 
„Сортови семена и посадъчен матери-
ал“. Проявата се проведе традиционно 
в залите на Международния панаир в 
Пловдив.
Носталгията към вкуса 
на истинските български 
домати

Доматите „Копнеж“ са перфектни 
за свежа консумация и за промишле-
на преработка, разказва директорът 
на научното звено доц. д-р Стойка 
Машева. Плодовете му са интензивно 
червени, много едри и тежат средно по 
180–280 грама. Имат приятен сладко-
кисел вкус и типичен доматен аромат. 
Особено подходящи са и за консерви-
ране.

Хибридът е признат за нов сорт от 
Експертна комисия през 2012 г. Тогава 
се е сдобил със сертификат от Патент-
ното ведомство на 31 август 2012 г. 
„Копнеж F1“ е резултат на целенасо-
чена селекция за повишаване на нату-

ралните антиоксиданти в плодовете и 
запазване на традиционния български 
доматен вкус. Най-ценното качество 
на сорта е обаче високата биологична 
стойност, която се определя от концен-
трираното съдържание на антиокси-
данта ликопен (8.29 до 9.95 mg%). За 
това доматите са много подходящи за 
производството на натурални сокове, 
пюрета и други доматени продукти, 
които съвсем успешно могат да се из-
ползват в профилактичното и диетич-
но хранене като функционална храна.
Експертни характеристи-
ки на сорта

Самото растение има много добри 
характеристики, от земеделска глед-
на точка. Храстът е добре облистен с 
обикновени, средни до дълги, средно 
широки до широки листа. Съцветията 

са прости. Вегетационният период е 
от 115–118 дни. Плодовете са кръгли, 
многокамерни, плътни, без целулоза, 
непукливи, с оптимална твърдост и 
съхраняемост. Имат нежна кожица и 
текстура и всичко това ги прави подхо-
дящи за прясна консумация. Високото 
съдържание на сухо вещество, общи 
захари и титруеми органични кисели-
ни дефинират сорта, като технологич-
но пригоден за преработка в доматен 
сок и концентрати.

„Копнеж F1“ се отглежда, без 
опорна конструкция, на висока равна 
леха, двуредова лента, като се спазва 
общоприетата технология за отглеж-
дане на средноранни детерминантни 
едроплодни сортове домати. Средните 
добиви са между 5500–7000 кг от дка. 
За реализиране на максимални доби-
ви, сортът изисква да се отглежда на 
топли, дълбоки, аерирани, влагоемни 
и плодородни почви, да се извърш-
ва редовно поливане и своевременна 
и целесъобразна растителна защита. 
Доматите са устойчиви на вертици-
лийно и фузарийно увяхване - гъбни 
заболявания, при които до плодовете 
не достигат вода и минерали, в след-
ствие на което увяхват.

Институтът ще организира произ-
водство на семена за следващата 2014 
г., сподели за вестник „Тракийски аг-
ровести“ доц. д-р Стойка Машева, ди-
ректор на „ИЗК „Марица“ – Пловдив.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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Европа дава по 1500 евро 
на малките фермери
По-близо сме до средните евросубсидии с 30%. Идеята 
на реформата в Общата селскостопанска политика — 
важен е и малкият земеделец 

По-справедливо разпределение 
на директните плащания вещае ре-
формата в Общата селскостопанска 
политика (ОСП) на ЕС за периода 
2014—2020 г. Тя беше приета от Ев-
ропейския парламент на пленарната 
сесия в Страсбург през март. По вре-
ме на гласуването, евродепутатите 
одобриха таванът върху плащанията 
за най-големите производители, да 
бъде в размер на 300 хиляди евро. 
Предложението е на ЕК, а целта е 
да се преодолее слабата страна на 
програмата – 80% от плащанията да 
отиват единствено при най-големите 
земеделци, които вече са конкурент-
носпособни. В програмния период 
до 2013 г., у нас споменатият про-
цент субсидии се разпределя между 
едва 7% от зърнопроизводителите. 
На практика те нямат нужда от сред-
ствата, защото вече са конкуренто-
способни.

Европейските депутати гласува-
ха и за запазването на възможността 
страните членки, да предоставят до 
15% от националния пакет директ-

ни плащания на сектори, които са с 
икономическа, социална и екологич-
на насоченост. В България вече ще 
могат да се дават субсидии за тютю-
нопроизводителите, овощарите, жи-
вотновъдите и зеленчукопроизводи-
телите. Малките фермери ще бъдат 
подпомогнати единично с 1500 евро, 
а условията, на които трябва да отго-
ворят, тепърва ще се изясняват.

В промените в ОСП е записано 
още, че 30% от преките плащания 
ще бъдат за агроекологични мерки. 
Те целят да направят селското сто-
панство в ЕС „по-зелено“ и чисто. 
Първоначално българското земедел-
ско министерство направи опит да 
ограничи този процент с мотива, че 
и сега България трудно усвоява тези 
средства.

В тази връзка, депутатите гла-
суваха прехвърлянето на средства 
между двата стълба – 10% от 2-ри 
(политика на развитие на селски-
те райони) да отидат в 1-ви стълб 
(подкрепа на земеделските произво-
дители) и 15% от 2-ри – в 1-ви. Бла-
годарение на промяната, средства за 
селските райони, които не усвояваме 
сега, вече ще пренасочваме към зе-
меделските производители. Няма да 
е нужно да ги връщаме на комисия-
та, както бе преди.

През следващите 6 години, ще 
има по-справедливо разпределение 
на субсидиите между стари и нови 
страни членки. Не може да очаква-
ме стопроцентово изравняване на 
субсидиите, но крачката в това от-

ношение на страната ни не е малка, 
убедени са евродепутатите Мария 
Габриел и Ивайло Калфин. България 
ще получава между 25 и 30% повече, 
в сравнение с предишния програмен 
период. До 2013 г. страната ни полу-
чава едва 40% от средното за Евро-
па. За държави членки с равнище на 
директни плащания между 70 и 80% 
от средната стойност, увеличаване-
то ще бъде с 25%, а в тези държави 
членки, които получават повече от 
80% от средното – с 10%.

По време на гласуването в Страс-
бург, ЕП прие и предложената по-
правка на българския евродепутат 
Мария Габриел, засягаща пчелар-
ския сектор. Субсидиите вече ще се 
плащат не за кошер, а за всяко едно 
отделно пчелно семейство. Тази 
промяна е значителна помощ за пче-
ларите в България. От новия про-
грамен период средства по ОСП ще 
получават само активни фермери, 
одобриха още европейските депута-
ти. Така ще бъде преодоляна друга 
слабост на програмата, посочена в 
доклад от Европейската сметна па-
лата преди месеци. 

Макар промените в ОСП да бяха 
гласувани от Европарламента  на 
сесията през март, това съвсем не 
значи, че по-трудното е свършено. 
Тепърва предстои прецизирането 
на текстовете от европейските ин-
ституции. Преговорите между тях и 
страните членки  за окончателното 
споразумение, относно ОСП трябва 
да започнат в края на март.

ЗК „НАДЕЖДА“ 
– гр. БАНЯ, 

община КАРЛОВО

О БЯ ВА
ЗК „Надежда“, гр. Баня, об-

щина Карлово,
УВЕДОМЯВА ЧЛЕН КО-

ОПАРАТОРИТЕ, ЧЕ ЩЕ ПРО-
ВЕДЕ ГОДИШНО ИЗБОРНО 
СЪБРАНИЕ НА 30.04.2013 г. 
(ВТОРНИК) от 10.00 ч. в СА-
ЛОНА НА ЧИТАЛИЩЕТО гр. 
БАНЯ.

ДНЕВЕН РЕД:
1.  ОТЧЕТ НА УС ЗА ДЕЙНОСТ-

ТА НА КООПЕРАЦИЯТА ЗА 
2012 г.

2.  ОТЧЕТ НА КС ЗА КООПЕРА-
ЦИЯТА.

3.  ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШ-
НИЯ ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 
2012 г. 

4.  ПРИЕМАНЕ НА НАСОКИ ЗА 
РАЗВИТИЕ НА КООПЕРА-
ЦИЯТА ПРЕЗ 2013 г. 

5.  ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТ-
ГОВОРНОСТ НА ПРЕДСЕ-
ДАТЕЛЯ, УПРАВИТЕЛНИЯ 
И КОНТРОЛНИЯ СЪВЕТ за 
2012 г.

6.  ОСВОБОЖДАВАНЕ НА 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ, УПРАВИ-
ТЕЛНИЯ СЪВЕТ И КОН-
ТРОЛНИЯ СЪВЕТ, ПОРАДИ 
ИЗТИЧНЕ НА МАНДАТА.

7.  ИЗБОР НА НОВ УС, КС, ИЗ-
БОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ.

8.  УПЪЛНОМОЩАВАНЕ НА 
НОВИЯ УС И КС, ЗА ВЗЕМА-
НЕ РЕШЕНИЕ ЗА ПРИДО-
БИВАНЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ 
С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ НА 
КООПЕРАЦИЯТА.

ОТ УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА ЗК
11.04.2013 г.
гр. БАНЯ, община Карлово

Драстичен 
спад при 
зеленчуците!

През последните четири години с над 38% 
е паднало производството на основните зелен-
чуци – картофи, краставици, чушки, домати, 
зеле. Това показват обобщени данни от аг-
ростатистиката, Националният статически 
институт (НСИ) и браншовите организации (в 
повечето случаи данните за 2012 г. са все още 
прогнозни).

Най-драстичен е спадът при картофите. 
През 2009 г. са прибрани 231 745 т картофи, 
а през миналата – само 50 000 т, почти 80% 
по-малко. 78 хил. т. краставици са набрали гра-
динарите в първата година от управлението 
на ГЕРБ. Три години по-късно реколтата е малко 
над 58 хил. т, което е с 25% надолу. От 71 469 
т чушките са намалели до 66 хил. т.

Според служебния министър на земеделие-
то и храните, в момента 90% от зеленчуци-
те и плодовете, които българинът купува, са 
вносни. По данни на търговците, доматите са 
от Турция, краставиците от Йордания, чушки-
те са македонски, а бялото саламурено сирене 
е гръцка фета.

Не е по-добро положението и при зеленчуци-
те. През последните 20 години овощните маси-
ви са намалели с 80%. Статистиката показва, 
че през 1984 г. в страната е имало 334 хил. дка 
само ябълкови градини, от които са набрани 
525 хил. т плодове. Оттогава досега произ-
водството е паднало повече от десет пъти. 
Богата ябълкова реколта не става без вода, а 
напоителните канали са затрупани.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Пчеларите също могат  
да кандидатстват
за подпомагане по ПРСР

До 18,40  евро на пчелно се-
мейство годишно, като компенса-
ция могат да получат пчеларите, 
ако кандидатстват по Мярка 214 
„Агроекологични плащания“ 
от Програмата за развитие на сел-
ските райони (ПРСР) 2007–2013 
г. Заявления се подават от 1 март 
до 15 май в общинските служби 
„Земеделие“ на Министерството 
на земеделието и храните. 

За да кандидатстват за суб-
сидиите, стопаните трябва да 
притежават най-малко 20 броя 
пчелни семейства, както и да 
имат собствена или наета земя. 
Задължително е всички пчелни 
семейства в стопанството, да се 
отглеждат по метода на биоло-
гичното производство.

При подаване на заявление-
то за кандидатстване, стопаните 
трябва да представят договор с 
контролиращо лице за контрол и 
сертификация на биологичното 
производство, сключен преди 31 
декември на предходната година. 
Списък с контактите на контрол-
ните органи може да бъде открит 

на Интернет страницата на Ми-
нистерството на земеделието и 
храните в рубриката „Биологич-
но земеделие“.

Важно условие за включване в 
мярката към пчеларите, е да при-
тежават копие от удостоверение 
за регистрация или пререгистра-
ция по образец, одобрен със за-
повед на Генералния директор на 
Националната ветеринарноме-
дицинска служба (НВМС). Не-
обходимо е и да се спазват изис-
кванията на Регламент 834/2007, 
относно биологичното производ-
ство и етикетирането на биоло-
гични продукти.

Кандидатстващите трябва 
да отговарят на следните усло-
вия:

Кандидатите за подпомагане 
за дейността „Биологично пче-
ларство“ отглеждат най-малко 20 
пчелни семейства.

В периода на изпълнение 
на агроекологичната дейност 
подпомаганото лице отглежда 
всички пчелни семейства в сто-
панството, по метода на биоло-

гичното производство.
За петгодишния период на 

изпълнение на дейността подпо-
маганото лице, не намалява броя 
на пчелните семейства под 20, 
за които е поело задължение да 
извършва агроекологичната дей-
ност.

(4) В случай, че броят на пчел-
ните семейства за текущата годи-
на е намален, агроекологичните 
плащания за същата година, се 
изплащат за наличния брой пчел-

ни семейства, но за не по-малко 
от 20 пчелни семейства.

При увеличаване на броя на 
пчелните семейства, подпомага-
ното лице прилага към „Заявле-
нието за плащане“ анекс за уве-
личения брой пчелни семейства 
към договора, сключен с контро-
лиращото лице.

Повече за мярката науче-
те от интернет страницата на 
ПРСР (2007–2013 г.) – www.
prsr.government.bg

ОБЯВЛЕНИЕ
Регионална дирекция по горите – Пловдив, гр. Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ №57, тел. 275070, на основание глава V, 
раздел IV от Кодекса на труда и във връзка с чл. 31, ал. 2 и чл. 33 от Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването 
на горските територии и Заповед № 38/08.04.2013 г. на директора на Регионална дирекция по горите – Пловдив

ОБЯВЯВА КОНКУРС:
за длъжността „Старши специа-

лист – Горски инспектор“, звено „Кар-
лово“, Дирекция „Горско стопанство“ 
– 1 работно място.

I. Минимални изисквания:
1. Образователна степен – средно 

лесовъдско образование.
2. Трудов стаж по специалността – 

1 година.
II. Специфични изисквания за зае-

мане на длъжността: съгласно чл. 30, 
ал. 1, т. 1, т. 3–14 от Наредба № 1 от 
30.01.2012 г. за контрола и опазване-
то на горските територии (ДВ. бр. 11 
от 07.02.2012 г.)

III. Начинът за провеждане на кон-
курса е: тест и интервю за професио-
нална компетентност. 

1. Подаване на документи за учас-
тие в конкурсната процедура.

2. Допускане на кандидатите по до-
кументи.

3. Обявяване на допуснати и недо-
пуснати кандидати.

4. Провеждане на конкурса:
4.1. Първи етап – решаване на 

тест. 
4.2. Втори етап – провеждане на 

интервю с издържалите успешно те-
ста.

4.3. Окончателно класиране – при 

окончателното класиране се събират 
точките на кандидата от теста и ин-
тервюто. 

IV. Описание на длъжността: Стар-
ши специалист – горски инспектор 
осъществява непосредствен контрол 
по прилагане на Закона за горите, 
по отношение на всички дейности в 
горските територии, както и върху 
съхранението, транспортирането 
и преработването на дървесина и 
недървесни горски продукти. Предо-
твратява и установява нарушения на 
разпоредбите на ЗГ, ЗЛОД, ЗРА, ЗЛР, 
ЗЗТ, ЗБР и подзаконовите актове по 
прилагането им.

V. Границите (от – до) на заплата-
та, определена за длъжността: от 
310 до 600 лева. 

VI. Необходими документи, които 
следва да бъдат представени от кан-
дидатите за участие в конкурса за 
длъжността са:

1. Заявление;
2. Автобиография европейски фор-

мат – СV;
3. Копие от документ, удостоверя-

ващ придобита образователно-квали-
фикационна степен;

4. Документ, удостоверяващ тру-
довия стаж по специалността;

5. Свидетелство за съдимост или 
съответен документ, удостоверяващ, 
че лицето не е осъждано за умишлено 
престъпление от общ характер;

6. Официален документ, издаден от 
орган на съдебната власт, удостоверя-
ващ, че срещу лицето няма образувано 
наказателно производство за умишле-
но престъпление от общ характер;

7. Медицинско свидетелство от 
лечебно заведение, удостоверяващо, че 
лицето:

 ❍  не страда от психически разстрой-
ства;

 ❍  през последните три години не е 
настанявано принудително в лечеб-
но заведение по глава пета, раздел 
II от Закона за здравето и не е ле-
кувано за употреба на наркотични 
вещества;
8. Документ от районното упра-

вление на МВР по местоживеене, че 
през последните 3 години лицето не е 
настанявано два или повече пъти в за-
ведение за отрезвяване по чл. 78, ал. 1 
от Закона за МВР;

9. Документ от районния съд по 
местоживеене, удостоверяващ, че:

 ❍ срещу лицето няма наложени мерки 
за защита по Закона за защита от до-
машното насилие;

 ❍ лицето не е нарушавало обществе-
ния ред три или повече пъти, за което 
са му налагани административни нака-
зания;

10. Копие от свидетелство за упра-
вление на моторно превозно средство;

11. Копие от документ за успешно 
завършен курс за безопасно боравене с 
огнестрелно оръжие;

12. Медицинско свидетелство.
За участие в конкурс се допуска 

и кандидат, който не е получил доку-
мента по т. 6. и т. 8, но представи 
документ, удостоверяващ, че лицето 
е подало заявление за издаването му.

VII. Документите следва да бъдат 
представени в деловодството на РДГ 
Пловдив, бул. „Санкт Петербург“ № 57, 
лично от всеки кандидат или чрез пъл-
номощник в едномесечен срок от деня 
на публикуване на обявлението за про-
веждане на конкурса. При подаването 
им на лицата се предоставя длъж-
ностна характеристика за конкурсна-
та длъжност. 

VIII. Списъците или други съобще-
ния, във връзка с конкурса ще се обя-
вяват на информационното табло в 
Регионална дирекция по горите,

гр. Пловдив,
бул. „Санкт Петербург“ № 57.



Европейската комисия (ЕК) одо-
бри включването на памука, в схема 
на държавна помощ за насърчава-
не производството и използването 
на висококачествени семена. Това 
съобщиха от Министерството на 
земеделието и храните. На 12 март 
2013 г., изменението на схемата бе 
публикувано в регистъра на държав-
ните помощи на Европейската ко-
мисия, като тя ще се прилага, под № 
SA.36309 (2013/N). 1 април 2013 г., 
ще бъде началната дата за кандидат-
стване и издаване на удостоверения, 
като се предвижда помощта да се 
прилага до 31 декември 2013 г. Бе-
нефициенти по схемата са малки и 
средни предприятия (регистрирани 
земеделски производители), полу-
чили разрешение за производство на 
посевен материал, по реда на чл. 28 
на Закона за посевния и посадъчен 
материал. Помощта се предоставя, 
посредством субсидирани услуги от 
Изпълнителната агенция по сорто-
изпитване, апробация и семеконтрол 
(ИАСАС).

От 2010 г. е в сила и се прилага 
схема на държавна помощ „Помощ 
за насърчаване производството и 
използването на висококачествени 

семена“.
През 2011 г. беше нотифицирано 

и одобрено от Европейската комисия 
изменение на държавната помощ, с 
цел включване на домати, крастави-
ци, пипер, дини и пъпеши в обхвата 
на схемата. 

Основната цел на помощта е 
увеличаване на производството и 
използването на сертифицирани (ка-
чествени) семена за зърнени, фураж-
ни, маслодайни, зеленчукови култу-
ри, картофи и тютюн и стимулиране 
на използването им от земеделските 

производители.
С оглед разширяване обхвата 

на схемата на държавна помощ, 
за включване в нея и на влакно-
дайната култура памук, през 2013 
г. бяха предприети мерки за изме-
нение на помощта, от страна на 
Министерството на земеделието 
и храните.

Предвидено е държавната помощ 
да се прилага до 31 декември 2013 г. 
като началната дата за кандидатства-
не и издаване на удостоверения е 1 
април 2013 г. 

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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Невероятна конкуренция за наградите 
на „Винария 2013“

С шест приза „Златен ритон“ и 
125 медала завърши Международни-
ят конкурс за вина и спиртни напитки 
за наградите на изложбата „Винария 
2013“. Най-авторитетните български 
отличия в бранша бяха раздадени на 
тържествена церемония. 

„Конкуренцията беше неверо-
ятна. Разликите между отличените 
са едва от няколко хилядни“, заяви 
проф. Пламен Моллов, председател 
на Националната лозаро-винарска 
камара (НЛВК), която организира 
конкурса. Участваха 45 фирми, от 
тях 20 чуждестранни – от Италия, 
Франция, Молдова и Азербайджан. 
Бяха представени над 400 проби 
от вина. Състезанието за винените 
Оскари бе в 6 категории, включващи 
млади и стари бели, червени вина 
и розе. Тази година имаме призьо-
ри във всяка група, отбеляза проф. 
Моллов.

12 години чакаме този миг, споде-
ли директорът на „Винзавод“ – Асе-
новград Йордан Стефанов, когато 
разбра, че компанията вече има зла-
тен ритон за „Version Каберне фран“, 
в групата на червените вина от по-

следна реколта. 14-и златен ритон 
добави в колекцията си „Черномор-
ско злато“ с „Каберне совиньон Тра-
кийска низина 2007 г.“ от групата на 
червените вина от по-стари реколти. 
Сред отлежалите бели вина най-до-
бро се оказа „Авлудзена шардоне 

2011“ на „Бойар“.
Журито раздаде 109 златни ме-

дала – 86 за вина, 14 за ракии, 7 за 
бренди и 2 за уиски. Сребърните 
медали са 16 – 8 за вина, 4 за ра-
кии, 2 за мастика, по един за мента 
и водка.

Европейската комисия одобри 
включването на памука
в схема на държавната помощ

Фермери 
оборудват 
стопанства с още 
22.7 млн. лева
от Програмата за селски-
те райони 

С пари от бюджета на мярка 121 
„Модернизиране на земеделските сто-
панства“ от Програмата за развитие 
на селските райони (ПРСР), ще бъдат 
финансирани още 59 проекта от 20 об-
ласти на страната, съобщиха от Дър-
жавен фонд „Земеделие“. Субсидията за 
тях възлиза на 22 714 521 лв. Най-много 
са одобрените инвестиционни предложе-
ния от Пловдивска област – 7, следвани 
от тези от Велико Търново, от където 
идват 6 проекта.

В сектор „Животновъдство“, стопа-
ните планират покупката на трактори 
и ремаркета за кравеферми или машини 
за производство на фуражи. Един бене-
фициент ще инвестира в оборудване 
и монтаж на доилна зала тип „рибена 
кост“ и млечно такси, а други двама ще 
модернизират ферми за овце, млечни 
кози, кози-майки и ярета. Подкрепени са 
и инвестиционните предложения на фер-
ми за угояване на пуйки, както и на други 
три птицеферми.

С пари по ПРСР, ще бъде изградена и 
ферма за коне в Плевенска област, а в 
една свинеферма ще бъде направена по-
стройка за подрастващи прасета. 

Фонд „Земеделие“ одобри и две пред-
ложения на пчелари – за създаване на 
постройка за инвентар, купуване на пче-
ларско оборудване, нови кошери и пчелни 
семейства. 

Повечето растениевъдни стопан-
ства ще създадат трайни насаждения 
от череши, сливи, орехи, бадеми и леш-
ници. Те ще купят посадъчен материал, 
капково напояване, мулчери, шредери и 
др. Един от проектите предвижда ку-
пуването на техника за градински до-
мати и краставици, и отглеждането на 
дини и пъпеши, а друг – изграждането 
на стоманено-полиетиленова блокова 
оранжерия за домати и краставици. Със 
средства от ПРСР ще бъдат засадени 
близо 37 дка смокини. Финансиране по 
Мярка 121 спечели и предложение за ку-
пуване на техника за отглеждането на 
над 70 дка. био орехи. Програмата ще 
финансира и създаването на изба за 
биологично производство на вино, за 
която кандидатът ще купи апарат за 
бърза дестилация на алкохолни проду-
кти, преносим турбидиметър, гроздо-
роначка, бъчви и др. Отново бе подкре-
пен и проект за засаждане на пауловния. 
През последните два месеца, Държавен 
фонд „Земеделие“ продължи бързия темп 
на работа, за да разгледа и одобри всички 
проекти за модернизация на земеделски-
те стопанства по мярка 121 от ПРСР.

Зърненият пазар е в пълен застой
Традиционните купувачи от Испания и Европейския съюз нямат свежи пари, за да купуват зърно

Зърненият пазар е в пълен застой, 
разкриха търговци. В продължение 
на 4 месеца няма сделки, което не се 
е случвало от години. Купувачи има, 
но липсват продавачи. Вече цените 
на зърното са сринати с по около 
100 лева на тон. Ако преди 4 месеца 
пшеницата се търгуваше за по 500 
лева за тон, сега цената е 400 лева. 

Тон царевица е паднал от 470 лева 
на 370 лева, най-драстично е срива-
нето при слънчогледа – от 950 лева, 
на 800 лв./т.

Причината е в кризата на валут-
ния пазар, обясняват търговци. Тра-
диционните купувачи от Испания 
и Европейския съюз нямат свежи 
пари, за да купуват зърно. В момен-

та и производители, и търговци са 
в период на изчакване. Кризата в 
Кипър също оказва влияние върху 
пазара. През тази година рекол-
тата ще е по-слаба от очакваното 
и няма да достигне количеството 
и качеството от 2012 г., твърдят 
земеделци. Братеността на пше-
ницата е малка, а причина за това 

е късното поникване на посевите 
– едва в края на ноември. Липсата 
на влага пък, доведе до бум на пле-
велите, което допълнително уни-
щожава зърното. Има достатъчна 
влагозапасяемост, но всичко ще за-
виси от валежите през следващите 
един-два месеца.

12 години чакаме този миг, сподели директорът 
на „Винзавод“ – Асеновград Йордан Стефанов, 
при получаването на Златния ритон



За нас е изключително важно 
проектите, изпълнявани с европей-
ски средства, да бъдат осъществява-
ни качествено и в срок. Това е тре-
ти проект по Оперативна програма, 
в който община Хисаря участва и с 
времето доказа, че може да се справя 
успешно. Това каза, в кв. Миромир, 
зам.-министърът на околната среда 
и водите Малина Крумова, по време 
на официалната церемония за откри-
ване на проекта, за подобряване на 
водния сектор на град Хисаря, фи-
нансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007–2013 г.“ . С не-
говата реализация, това ще е едно от 
малкото населени места в България, 
в които ще има напълно пречистени 
отпадъчни води. 

Според кмета на общината инж. 
Пенка Ганева, резултатите от осъ-
ществяването на този проект, се ча-
кат от жителите на Хисаря повече от 
20 години. Тя поздрави всички при-
състващи и подчерта, че ще изисква 
от изпълнителите от Обединение 
„ГБС – Хисаря“, коректно отноше-
ние и стриктно спазване на качест-
вото и зададените срокове.

Общата стойност на проект 

„Интегриран проект за подобряване 
на водния сектор на град Хисаря: 
изграждане на битова и дъждовна 
канализация на кв. Момина баня, 
кв. Веригово и кв. Миромир в град 
Хисаря и реконструкция и подмяна 
на водопроводна мрежа в кв. Момина 
баня, кв. Веригово и кв. Миромир в 
град Хисаря“ е 33 326 009 лв. и тряб-
ва да приключи през декември 2014 
г. Реализацията му е продължение на 
водената от община Хисаря полити-

ка на дългосрочно планиране. Ус-
пешното изпълнение на проекта ще 
допринесе за по-добрите условия за 
живеене и опазването на естествена-
та околна среда. Осигуреното (еко-
логосъобразно) пречистване и зау-
стване на битовите отпадъчни води, 
е сериозно конкурентно предимство, 
при привличане на инвеститори и 
развитие на местната икономика. 
Асоцииран партньор на община Хи-
саря е „ВиК“ ЕООД, гр. Пловдив. 

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Пещера разчита 
на 9 млн.лв.
Очакваните местни при-
ходи възлизат на 4 млн.682 
хил. лв.

Бюджет в размер на 9 млн. 158 
хил. лв. приеха на последната сесия об-
щинските съветници в Пещера. Очак-
ваните местни приходи възлизат на 4 
млн. 682 хил. лв., като за капиталови 
разходи са заделени 586 307 лв. За по-
важните проекти са предвидени също 
средства – за проектиране на улица-
та за занаятите на средновековната 
крепост „Перистера“ над родопското 
градче има заделени 43 880 лв. От тях 
23 940 лв. са за архитектурната част 
на обекта, а останалите 17 940 лв. са 
за обемно пространствено проучване 
на улицата за изграждането на музейна 
сграда и други обекти. Старейшините 
в Пещера предвидиха пари и за подмяна 
на отоплителната инсталация в дет-
ската градина „Иглика“ – 12 456 лв., а 
други 30 хил. лв. ще отидат за изграж-
дане на асансьор за хората с инвалидни 
колички, които посещават Дневния цен-
тър за хора с увреждания.

Нови социални 
услуги разкриват 
в Пазарджишка 
област
Най-всеобхватна е услу-
гата „Домашен социален 
патронаж”

В общините Пазарджик, Батак, Па-
нагюрище, Брацигово, Белово, Стрелча и 
Пещера, ще бъдат разкрити Центрове 
за настаняване от семеен тип за деца 
и възрастни с увреждания. Така ще бъде 
увеличен капацитетът на същест-
вуващите Дневни центрове за деца с 
увреждания в общините Пазарджик, 
Велинград, Панагюрище и Ракитово. В 
община Велинград ще бъде разкрито 
едно Защитено жилище и един Дневен 
център за деца с увреждания.

Това съобщи зам.-областният уп-
равител Ваня Минкова, след работна 
среща на консултативния съвет по об-
ществен контрол на социалните услу-
ги в областта. Присъстваха експерти 
от Регионалната дирекция за социално 
подпомагане, представители на МТСП 
по проект „Развитие на системата 
за планиране и предоставяне на соци-
алните услуги на регионално ниво“, как-
то и представители на общините и 
неправителствените организации. На 
заседанието беше представен доклад 
за мониторинг и оценка на Стратегия-
та за развитие на социалните услуги в 
област Пазарджик (2011–2015), както и 
информация за състоянието от налич-
ни и планирани услуги.

На територията на областта, съ-
ществуват разнообразни социални ус-
луги в общността, които са съобразе-
ни със спецификата на всяка една от 
общините. Най-всеобхватна е услугата 
„Домашен социален патронаж“, която 
се предоставя във всички общини. Чрез 
нея са подобрени условията на живот 
в домашна среда на възрастните и са-
мотно живеещи хора.

Ремонтират 
улиците в 
Съединение 

Пътните настилки на територията 
на община Съединение се нуждаят от ре-
монт. „Общински експерти степенуват 
важността за рехабилитация на опреде-
лените пътни отсечки“, съобщи общин-
ският кмет Георги Руменов. Проверката 
до момента показва, че има нарушения на 
определени участъци от пътната настил-
ка. Очаква се до три седмици да започнат 
поетапно пролетните ремонти. „Полага-
ме всички усилия, за да може хората да се 
чувстват комфортно, при преминаване по 
улиците на общината, а не да са постоянно 
в напрежение, заради дупките“, коментира 
още Руменов. По основните пътни арте-
рии вече има безплатен безжичен интер-
нет. В момента се правят и настройките 
на всички 19 камери за денонощно виде-
онаблюдение на общината. 

Изграждането на новия мост над река 
Стряма върви по график

Изграждането на новия мост над 
река Стряма върви по график. В това 

се увериха глав-
ният секретар на 
Областна админи-
страция – Пловдив 
Ангел Ангелов, 
представители на 
Областно пътно 
управление, над-
зорната фирма и 
представители от 
АПИ. Те се събра-
ха на обекта, за да 
установят как вър-
ви работата по из-
граждане на съоръ-
жението.

Мостът над река 
Стряма бе започнат 

на 12 октомври 2012 г., а срокът за 
изпълнение е 3 май 2013 г. Заради 

обилните дъждове работата по под-
ходите към моста и прилежащата 
инфраструктура най-вероятно ще 
се забави, но самият мост ще бъде 
готов в срок, увериха изпълнители-
те от варненската фирма „Хидро-
строй“. До момента е налят бетона 
на три от 7-те полета на моста, а при 
добро време ще бъдат налети и оста-
налите 4 плочи.

По моста ще може да се минава 
пеша. Качествено и съгласно разпо-
редбите е свършената до момента 
работа, коментира Валери Николов 
от фирма „Пътконсулт 2000“, осъ-
ществяваща строителния надзор. 

След това ще се слага асфалтът, 
ще се монтират еластичните огради 
и парапети. Пътят до моста също ос-
новно се ремонтира.

Санират четири училища 
в Стамболийски по ОПРР

Четири учебни заведения в община 
Стамболийски ще бъдат санирани, по 
проект „Интегриран проект за прилага-
не на мерки за енергийна ефективност 
в общинска образователна инфраструк-
тура на територията на община Стамбо-
лийски“.

Проектът се изпълнява съгласно До-
говор BG161PO001/1.1-09/2010/037 и 
се финансира по ОПРР от Европейския 
фонд за регионално развитие и от дър-
жавния бюджет на Република България, 
както и от община Стамболийски.

Учебните заведения са ОУ „Христо 
Ботев“ в гр. Стамболийски, ОУ „Христо 
Ботев“ в с. Йоаким Груево, ОДЗ „Детски 
рай“ в с. Куртово Конаре и ОУ „Христо 
Смирненски“ в гр. Стамболийски. Това 
обяви на пресконференция Руско Русев 
– ръководител на проекта и зам.-кмет на 
община Стамболийски.

Строителната дейност по проекта 
включва: подмяна на дограма с PVC 
двоен стъклопакет и др. 

Бенефициент на проекта е община 

Стамболийски, като с проекта се цели:
Да се подобри образователната ин-

фраструктура в общината, посредством 
мерки за енергийна ефективност, адап-
тиране, ремонт и оборудване на общин-
ски сгради.

Да се спрат процесите на влошаване 
на състоянието на сградите. Да се удъл-
жи физическият и социалният живот на 
общинските сгради. Да се повиши енер-
гийната ефективност на сградния фонд в 
образованието. Да се подобрят вътреш-
ните и външни естетически качества на 
конкретните сгради и хармонизацията й 
с околното пространство.

Да се създаде предпоставка за пре-
доставяне на качествени образователни 
услуги, подобряване условията за обу-
чение на целевите групи.

Да се оптимизират разходите за об-
разователни дейности на община Стам-
болийски, посредством реализирането 
на енергоефективни мерки и намалява-
не на разходите за издръжка. Стойност-
та на проекта е в размер на 2 262 331 лв.

Направиха първа копка на водния 
проект на Хисаря
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ХОРОСКОП

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

Напълно е възможно да по-
стигнете отлична реализа-
ция, особено ако правилно 
се възползвате от шансове-
те, които съдбата ви дава. 

Не се страхувайте да обявите, какви крайни 
резултати преследвате!
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Конкретизирайте, какви са 
очакванията ви от хората в 
прякото ви обкръжение, но 
не очаквайте чудеса от тях, 

защото е малко вероятно да се случат. Из-
ползвайте момента да направите цялостна 
равносметка на постигнатото от вас.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Осъществените от вас сре-
щи ще станат източник на 
множество положителни 
емоции. Поставете основа 
на инициатива, която ще ви 

донесе значителни придобивки в бъдеще. 
Действайте целенасочено и резултатите 
няма да закъснеят.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Стремете се да бъдете макси-
мално обективни, ако интим-
ната половинка, партньор 
или близък  ви е помолил за 
съвет. Имайте предвид, че 

постигането на желанията ви ще бъде въ-
прос, както на избор, така и на късмет.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Създайте си нагласа да про-
меняте предварителните си 
планове, ако виждате, че не 
постигате това, което цели-
те. Обръщайте внимание 

на малките неща, защото благодарение на 
това, ще постигнете подобрението, към 
което се стремите.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Опитайте да бъдете макси-
мално ефективни, когато за-
почвате промени в дома си. 
Не влизайте в пререкание 
с възрастен член на семей-
ството си. Осъществените 

от вас контакти с чужбина ще имат позити-
вен ефект върху вас.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Избягвайте затворените 
пространства и еднооб-
разието. Ръководете се от 
инстинктите си, по отноше-
ние на храненето и стила си 
на живот. Важното в случая 

е да не допускате преумора и липсата на 
почивка.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Не проявявайте сприхавия 
си нрав, в отношенията си 
с интимната половинка. 
Действайте по съвест и без 
каквото и да било забавяне, 
при изпълнение на задачите, 

които не търпят отлагане във времето.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Опитайте да внесете разно-
образие в малкото свободни 
часове, с които ще разпола-
гате. В случай, че ви бъде 
отправено предложение за 

работа, обмислете внимателно, преди да го 
приемете или да го отхвърлите.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Колебанието може да ви по-
стави в доста неизгодна по-
зиция, особено ако от вас се 
очаква да взимате решения 
и да предприемате конкрет-
ни действия. Отделяйте 

достатъчно време за пълноценен отдих в 
компанията на любим човек.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Освободете се от излиш-
ните ангажименти, осо-
бено и ако тяхното изпъл-
нение не ви носи нищо 
позитивно в професио-

нално или в материално отношение. В 
любовта част от вас ще бъдат изправени 
на кръстопът.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Посветете по-голямата част 
от времето си за съхранява-
не на отличното си здраве и 
доброто си настроение. На-
слаждавайте се на малките 

награди, поднесени ви от съдбата. Разход-
ките на открито ще имат общоукрепващо 
действие върху организма ви.

Летният дъб в Гранит  
е по-стар от Византия  
и се самовъзстановява
Уникалното дърво вероятно е било модел на Златю Боя-
джиев, чието село Брезово е на 10 км от Гранит

Летният дъб в Старозагорското 
село Гранит е петдесет години по-
стар от Византия и е започнал да се 
самовъзстановява. Уникалното дър-
во, което за жалост в родината ни 
не е толкова известно, прилича на 
дъбовете, които рисува един от най- 
големите класици на 20 в. Златю Бо-
яджиев, чието село Брезово, особено 
в платната с нестинарките от експре-
сивния период на художника.

Учените са установили, че прас-
тарият летен дъб е от 345 г. и веро-
ятно е и най-старото дърво в Европа. 
Всъщност той е по-стар и от Ви-
зантия, Източната Римска империя, 
която всъщност е обособена като 

такава през 395 г. 
Тогава Теодосий І 
разделя Римската 
империя между 
синовете си Хо-
норий на запад и 
Аркадий на из-
ток. Царственият 
Константинопол 
пък започва де се 
строи през 324 г.

С повече от 
три века е по-
млада и Първата 
Българска дър-
жава. Древното 
присъствие в с. 
Гранит е повече от 

самотно. Клоните му са се разпрос-
трели в центъра на селото, в което 
хора почти няма. Доста трудно е да 
се стигне до това невероятно дърво, 
защото пътят, който води до Гранит, 
е осеян с дълбоки кратери.

В дървото, след повече от 16 века 
има още много живот. Когато през 
80–те години е започнало да съхне, 
вследствие нападението на гъсени-
ци, учените го укрепват и ограждат. 
В момента, исполинът се бори със 
стръв за живота си, половината от 
него съхне, но по другата тече живот, 
и там където соковете са жизнени, се 
увива бръшлян. Специалистите каз-
ват, че дъбът се самовъзстановява.

„Джурасик парк“  
откриват в Пазарджик

Единственият по рода си в страната голям „дино кът“ ще бъде открит в Пазарджик, 
като експозицията ще бъде постоянна, съобщиха от община Пазарджик.

Атракцията за малки и големи ще включва животни с размери по около 3 метра във 
височина и ширина. В местния „Джурасик парк“ ще има модели на спинозавър, тираноза-
вър, трицератопс, апатозавър, стегозавър и торозавър. Сред древните влечуги ще има 
и други съоръжения, познати от популярния анимационен филм „Флинстоун“. Скулптурите 
на животните ще са изработени от метални носещи конструкции, смоли и лакове. Ще 
имат вградени звукови и светлинни ефекти.

Проектът е на стойност 36 хиляди лева, а откриването е предвидено през месец 
май. Атракционът ще бъде разположен в най-големия парк в Пазарджик – парк-остров 
„Свобода“.

Георги Георгиев от село Бенковски навърши 100 години. За своя 
юбилей той получи много подаръци, поздравителен адрес от име-
то на президента на Република България и от ръководство на об-
щина „Марица“. 

Спанакът 
– полезен и 
вкусен

В началото на пролетта, спанакът 
е един чудесен продукт, който може да 
се хапва от малки и големи. Този тре-
вист хранителен продукт, е, не само 
вкусен, но и много полезен за здравето. 
Доказано е, че ако всяка пролет седмич-
но изяждаме по 65 гр. спанак, зрението 
ни ще остане бистро до дълбоки ста-
рини. И това не е измислен факт или 
бабини дивотии, учените установяват, 
че това свойство на спанака се дължи 
на съдържанието на лутеин. 

Включванeто на спанак във вашата 
пролетна диета е задължително. Всич-
ки сме чували и сме изпитвали, т.нар. 
пролетна умора. Консумацията на сок 
от спанак, помага успешно да се пре-
борим и с нея. Прясно изцеденият сок 
от спанак, може да не е вкусен, но е 
много полезен. Освен, че съдържа ве-
ществото лутеин, сокът от спанак 
ще ви зареди с енергия. Друго много 
важно свойство на спанака е това, че 
пречиства организма. Пиенето на една 
чаша спанак дневно, ще облекчи функци-
ята на черния ви дроб и ще ви накара да 
се чувствате по-щастливи.

Сокът от спанак обаче има и други 
ползи за здравето на организма, освен 
че пречиства и зарежда организма с 
енергия. Той има успокояващо дейст-
вие. Ако имате проблем с кървящи вен-
ци, ви препоръчваме, да си нажабурите 
устата със сок от спанак. Гаргарата 
със сок от спанак помага при възпалени 
сливици.

Включването на спанака в пролет-
ната диета, е много полезно за хора-
та, които имат анемия. Причината за 
това е, че в спанака, както и в пове-
чето пролетни зеленчуци се съдържа 
голямо количество желязо.

Спанакът в народната медицина
В книгите по народна медицина 

спанакът се посочва, като растение, 
което може да бъде използвано за успо-
кояване на кожни наранявания. При ох-
лузвания или изгаряния паста от прясно 
стрит спанак, помага за бързото въз-
становяване на кожата. Ухапвания или 
ужилвания от насекоми, също се тре-
тират със спанак, като се втрива лис-
тото на ужиленото/ухапаното място.

Козметика от спанак
Спанакът намира приложение и в 

домашния салон за красота. От него 
може да се направи чудесна маска за 
лице. Добре се стриват листа от спа-
нак, добавя се сокът на един лимон и 
малко кисело мляко. Маската се нанася 
върху предварително почистено лице. 
Престоява се с нея около 10 минути, 
след това с хладка вода отново се из-
мива лицето. Тази маска за лице помага 
при проблемна кожа, акне и петна по 
лицето.
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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

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

„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

Избори 2013!

Политическите сили  
и номерата на бюлетината им
В Централната избирателна комисия (ЦИК) беше изтеглен жребият за 
номерата в бюлетината за изборите на 12 май.

В изборната бюлетина ГЕРБ е под номер 15, 
Коалиция за България – под номер 5, ДПС – с но-
мер 40.

Под номер 27 е Коалиция от партии Демо-
крати за силна България и Български демокра-
тически форум. Под номер 14 в избирателната 
бюлетина е ПП „Атака“. ПП „Ред, законност и 
справедливост“ получи номер 17.

Под номер 33 е ПП Движение „България на 
гражданите“. 

Номер 1 е партия „Нова алтернатива“ с лидер 
Николай Цонев. 

Под номер 2 е ПП „Демократическа партия“.
Под номер 3 е ПП „Никола Петков“.
Под номер 4 е ПП „Национален фронт за спа-

сение на България“.
Под номер 6 е Коалиция от партии „Център за 

свобода и достойнство“. 
Под номер 7 е партия „БДС – Радикали“.
Под номер 8 е ПП „Национал-демократична 

партия“.
Под номер 9 е Гражданска листа „Модерна 

България“.
Под номер 10 е Коалиция от партии „Съюз на 

демократичните сили“.
Под номер 11 е ПП „Либерален алианс“.
Под номер 12 е ПП „Християн-демократиче-

ски съюз“.
Под номер 13 е ПП „Обединена социалдемо-

крация“.

Под номер 16 е ПП „Синьо единство“. 
Под номер 18 е ПП ВМРО-БНД.
Под номер 19 е ПП „Демократична граждан-

ска инициатива“.
Под номер 20 е ПП „Християндемократическа 

партия на България“.
Под номер 21 е ПП „Национално движение за 

права и свободи“.
Под номер 22 е ПП „Национално демократич-

но обединение“
Под номер 24 е ПП „Земеделски народен 

съюз“.
Под номер 25 е ПП „Лидер“.
Под номер 26 е Партия „Зелените“.
Под номер 29 е ПП „Другата България“.
Под номер 31 е ПП „НИЕ“.
Под номер 32 е Кауза „България“.
Под номер 34 е ПП „ДАНО“. 
Под номер 35 е Партия на зелените.
Под номер 36 е коалиция от партии „Горда 

България“ на Слави Бинев.
Под номер 37 е ПП „Глас народен“.
Под номер 38 е ПП „БЗНС“.
Под номер 41 е ПП Национално движение 

„Единство“.
Под номер 42 е ПП „На българските жени“.
Под номер 43 е ПП „Новото време“.
Под номер 44 е ПП „Единна народна партия“.
Под номер 45 е Съюз на комунистите в Бъл-

гария.

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. 

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


