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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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„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

Производители 
и търговски 
вериги 
се срещнаха в Международния 
панаир Пловдив 

117 български про-
изводители, представи-
тели на осемте големи 
търговски вериги, на 8 
банки и на пет серти-
фициращи компании, 
се събраха на първа-
та среща-изложение, в 
подкрепа на българския 
бизнес. Международни-
ят панаир Пловдив бе 
домакин на инициати-
вата на Министерството 
на икономиката, енерге-
тиката и туризма, насо-

чена към стимулиране на родното производство. 
Целта ни е да подкрепим фирмите, за да виж-

даме повече български продукти и по-високока-
чествени стоки в магазините, те да стигнат и до 
европейските пазари, заяви министърът на ико-
номиката, енергетиката и туризма Асен Василев, 
при откриването на срещата-изложение „Агро-
продукти 2013“, провело се на 20 април.
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Ведомствените бензиностанции  
„под прицел“

След вопъла на браншовите орга-
низации, от Националната агенция 
по приходите (НАП) отчетоха при-
тесненията в сектора и с наредба, 
публикувана на 12.04. т.г., премах-
наха изискването за свързване на 
измервателните уреди на ведомстве-
ните бензиностанции на земедел-
ските производители, с електронна-
та система на НАП. Това изискване 
беше залегнало в проектозакон за 
изменение и допълнение на Закона 
за акцизите и данъчните складове и 
предизвика сериозно негодувание 
в земеделските среди. Настоящите 
промени в голяма степен се явяват 
облекчение за фермерите, които на 
практика не генерират приходи от 
продажба на горива, а ги употребя-
ват единствено за собствени нужди 
и третирането на техните ведомстве-
ни бензиностанции, като търговски 
обекти води до допълнителни и нео-
правдани счетоводни и администра-
тивни разходи. Въпреки всичко оба-
че, изискванията към фермерите, не 
са отпаднали напълно. За да не отчи-
тат ежедневно количествата гориво в 
своите инсталации, те ще трябва да 
отговарят на три условия:

– Да плащат на своите доставчи-
ци на гориво само и единствено по 
банков път;

– При никакви обстоятелства да 
не продават гориво, а да го използват 
единствено и само за своята дейност;

– Да подават данни в НАП за ко-
личествата получено гориво, чрез 
специална уеб-базирана система, 
която предстои да заработи на 1 май.

Според заложеното 
в закона, данните за 
получените количества 
гориво, трябва да бъдат 
отчетени в рамките на 
деня, на извършване на 
доставката и да бъдат 
удостоверени с елек-
тронен подпис. Това 
предизвика нови по-
лемики, не само сред 
земеделските произво-
дители, но и сред по-
дребните търговци на 
горива и смазочни ма-
териали, тъй като „отчитане в рамки-
те на деня“, означава допълнителни 
разходи за заплащане на извънреден 
труд в празнични и почивни дни и из-
вън работно време, за служители или 
външни фирми, тъй като в селскосто-
панския сектор на практика няма дни 
без работа, особено по време на кам-
пании по обработки или прибиране 
на реколтата. Много от фермерите 
изразиха притеснения, че изисква-
нето за електронен подпис и отчита-
не по интернет ще ги затрудни. „На 
много места в страната интернет 
връзката е слаба или липсва – това 
би могло да е сериозен проблем, при 
стартирането на прилагането на но-
вите изисквания“, коментира Христо 
Цветанов, председател на Асоциаци-
ята на земеделските производители в 
България (АЗПБ).

Важно е да се уточни, че гореиз-
броените изисквания ще важат, както 
за юридически, така и за физически 
лица земеделски производители, тъй 

като и те се водят данъчно задъл-
жени субекти. Предстои от НАП да 
организират обучения до края на ап-
рил върху това как ще функционира 
уеб-базираната система за отчитане. 
Очаква се и работен вариант на сис-
темата да заработи на сайта на НАП 
от 20 април, като на 30 число същия 
месец, всички данни ще бъдат изтри-
ти и системата ще заработи наново 
официално от 1 май.

От НАП заявиха, че новите мер-
ки са необходими, за да излязат „на 
светло“ огромни количества горива и 
смазочни материали, които към мо-
мента са в сивия сектор. Те са валид-
ни за всички и в никакъв случай, не 
са насочени само към земеделските 
производители. От агенцията са на 
мнение, че производителите на сел-
скостопански продукти, които имат 
възможността да поддържат собст-
вени ведомствени бензиностанции, 
не би следвало да са затруднени от 
заложените нови изисквания.
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МЗХ предлага 
отпускането на 
безлихвени заеми 
за общините 
с одобрени 
проекти по САПАРД
В Закона за държавния бю-
джет, не е предвидена въз-
можност фонд „Земеделие“ 
да покрива разходи за ДДС

Министерството на земеделието 
и храните (МЗХ) предлага отпускането 
на безлихвени заеми за общините от 
централния бюджет, като средствата 
трябва да бъдат насочени за покриване 
на разходи по одобрени проекти по СА-
ПАРД. Това е записано в проект за про-
мяна на наредба на Министерския съвет, 
публикувана в портала за обществени 
консултации.

За искането си от МЗХ се мотиви-
рат, с невъзможността на общините 
да погасят разходите за изплащането 
на ДДС, по одобрените проекти. В план-
сметката на фонд „Земеделие“, също 
няма предвидени такива разходи, обясня-
ват от министерството.

В преходните и заключителните раз-
поредби на Закона за държавния бюджет, 
е предвидена възможност, фондът да 
покрива разходи за ДДС, но само що се 
отнася до одобрените проекти на об-
щините по Програмата за развитие на 
селските райони (ПРСР) и по Оперативна 
програма „Рибарство“, не и по отноше-
ние на плащанията по САПАРД.

За възраждане на българското земеделие

Национален агро-иновационен 
комплекс„ТРАКИЯ“,
С поглед към стратегия „Европа 2020“

Национален агро-иновационен 
комплекс „Тракия“, е името на раз-
работения проект, включващ всички 
опорни лостове за възхода на бъл-
гарското земеделие. Проектът бе 
утвърден на работна среща, която се 
проведе на 16 април т. г. в Дома на 
науката и техниката – Пловдив. За-
дачата й бе, повече агродеятели да се 
запознаят и оценят заложения заряд 
в програмата, която обхваща пери-
ода на стратегия „Европа 2020“. 

Това бе решено от четиридесет и 
петте участници в първата работна 
среща в Пловдив. Целта й бе изграж-
дане и утвърждаване на агро-ино-
вационен проект, който да обхване 
главните насоки, които трябва да се 
решат в аграрния сектор. Да се по-
търсят онези научни лостове, които 
превръщат идеите в практика. Ос-
новното, което се залага в проекта е 
включването на нашите кадри, които 
са ангажирани с развитието и възхо-
да на българското земеделие, с учас-
тието на аграрната наука. 

Ето щрих от споделеното на ра-
ботната среща:

Идеята бе приета и от Джон 
Габриел Годар – старши иконо-
мист в отдел „Финансиране и раз-
витие на частния сектор, регион 
Европа и Централна Азия“ на 
Световната банка – САЩ. Той е 
консултант към Министерството на 
икономиката, енергетиката и тури-
зма, за развитие на основни цели и 

проекти, през следващия програмен 
период 2014-2020 г. по ОП „Конку-
рентоспособност“. 

Проф. Запрян Козлуджов – рек-
тор на ПУ „Паисий Хилендар-
ски“ – Пловдив подчерта, че всеки 
от участниците може да се включи 
в проекта. Университетът може да 
участва с ресурса, с който разпола-
га и има оборудвана лаборатория от 
висок клас, която да е в основата на 
сертификационния център за храни. 

Проф. Евгений Николов – зам.-
председател на Българската ака-
демия на науките подчерта, че 
предложеният за обсъждане проект, 

е пряко насочен към науката. В тази 
връзка, БАН ще участва в конкрет-
ната разработка на многопосочието, 
с което разполага. 

Проф. дтн Валентин Бъчваров 
– гл. секретар на Селскостопан-
ската академия насочи вниманието 
към научния капацитет, с който раз-
полага академията. Проектът засяга 
значителна част от проблемите в зе-
меделието, които търсят своето ре-
шение. Заедно можем да превърнем 
България в хранилница на Европа, 
както беше преди години, каза проф. 
Бъчваров.

Филип ХРИСТОВ
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Петя Ставрева, председател на ПП „Обединени земеделци“ и водач на листата на 
коалиция СДС в Пловдив област:

Коалиция СДС е алтернатива  
на политическото статукво 

– Г-жо Ставрева, какво е най-
голямото предизвикателство пред 
вас в предизборната кампания за 
парламентарните избори?

– Голямото предизвикателство 
пред нас, е в следващото Народно 
събрание да изпратим почтени и 
способни личности, които да ре-
формират цялостно системата на 
управление в държавата. Като коа-
лиция, ние, не само трябва да излъ-
чим народни представители, но и да 
станем част от едно демократично и 
реформаторско управление, от кое-
то днес България се нуждае. За мен, 
като председател на ПП „Обединени 
земеделци“, е важно нашите канди-
дати в коалиционните листи да по-
лучат подкрепата на избирателите и 
да са част от следващия парламент.

От разумния избор, който бъл-
гарските граждани трябва да на-
правят на 12 май, до голяма степен 
зависи, дали България ще отвори 
нова страница в историята си и ще 
започне ускорено развитие на дър-
жавата. В коалицията СДС, сме тра-
диционни партии от център-дясното 
пространство, които продължаваме 
партньорството и започнахме реал-
на консолидация на десницата. Ние 
излъчихме кандидати за народни 
представители, които ще осигурят 
политическо представителство на 
земеделците, на демократите, на 
свободните хора у нас.

– През зимата бедността и ни-
ските доходи изведоха хората на 
улицата. Какво ще направи коа-
лицията и какво ще реализирате 
в следващия парламент от обеща-
нията, за да не бъдат хората под-
ведени?

– Важна задача пред бъдещия 
парламент е да започне нов етап в 
диалога между гражданите, инсти-
туциите и политическите партии. 
Смятам, че антипартийното гово-
рене е по-скоро в услуга на поли-
тическото статукво, което иска да 
подмени за пореден път дневния ред 
на обществото. В масовите протести 
хората заявиха своята категорична 
воля за промяна.

Те казаха „Не“ на политически-
те и икономическите монополи, на 
корупцията, фалша и лицемерието 
в политиката. Нашата коалиция по-
ема ангажимент към гражданите, за 
реформаторска политика във всички 
сфери на обществото. Тази политика 
е свързана с повишаване на доходи-
те, развитие на регионите, инвести-
ции в малките населени места, както 
и за реализирането на европейската 
перспектива за страната ни.

– Г-жо Ставрева, как ще ко-
ментирате факта, че политици и 
общественици призовават хората 
да не гласуват за малките партии, 
тъй като гласът им щял да изчез-
не? Това не е ли манипулация?

– Винаги съм смятала, че в пери-
ода на предизборна кампания големи 
и малки партии са условни понятия. 
Още повече, че „големите“ партии 
се компрометираха тотално, показ-
вайки управленска немощ, фалш и 
злоупотреба с доверие. Платените 
клакьори на тези партии на статук-
вото, които не искат да има промя-
на в политическата карта на Бълга-
рия, отново манипулират хората. Те 

обясняват, как трябва да се гласува 
за същите субекти, които управлява-
ха и не само, не решиха проблемите, 
но задълбочиха кризата в държава-
та. За това призовавам българските 
граждани да подкрепят личности и 
политически организации, които не 
са се дискредитирали. Защото, ако 
сложим в графа „големи партии“ 
ГЕРБ и БСП, те имаха възможност 
да управляват и демонстрираха, че 
огромна част от предизборните им 
обещанията увиснаха във въздуха.

– Г-жо Ставрeва, Вие сте во-
дач на листа в Пловдив-област и 
се срещате с избиратели в района. 
Какви са впечатленията Ви? Кои 
са основните проблеми, които спо-
делят хората с Вас?

– В Пловдив-област има много 
земеделски производители, предим-
но дребни стопани и предприемачи. 
Хората искат да има една различна 
политика за развитие на регионите. 
При срещите си с тях, акцентирам 
върху основните приоритети, които 
са част от нашата политическа плат-
форма. Ние предлагаме, чрез реги-
онални програми да насърчим раз-
витието на малките населени места, 
като осигурим поминък и заетост 
със средства от еврофондовете и на-
ционалния бюджет.

Пловдив-област е голям регион, с 
много общини. Проблемите в почти 
всички селища, са свързани с необ-
ходимостта от нови работни места, 
защото бедността и безработицата 
са сериозен бич за населението. Го-
ляма е също нуждата от инвестиции 
в инфраструктурата на областта, 
което ще улесни развитието на ре-
гиона.

Пловдивският край е част от пло-
дородна Тракия. Сериозен проблем 
остава реализацията на земеделската 
продукция. Това, за което апелират 
жителите на селищата в областта, е 
да има различна държавна полити-
ка, по отношение на развитието на 
земеделието – да бъдат изградени 
нови борси, които да улесняват тър-
говията със земеделски стоки, и да 
се отпускат повече субсидии за род-
ното производство.

Хората искат да не бъдат лъгани, 
както е ставало през последните го-
дини. Те очакват бъдещите народни 
избранници да реализират поетите 
ангажименти.

Жителите на селищата от Плов-
див-област очакват от нас – земедел-
ците, да отстояваме техните интере-
си – на хората от малките населени 

места, които са притиснати от без-
работицата и недоимъка. На среща 
в с. Чешнегирово, община Садово, 
разговарях със земеделски произво-
дители от различни поколения – и 
земеделци по кауза, и фермери. Те 
заявиха категоричната си позиция, 
че е време, Земеделският съюз да 
бъде част от промяната в държавата 
и да заеме своето достойно място в 
обществено-политическото прос-
транство. Защото всички слоеве 
на обществото имат нужда от свое 
политическо представителство. Хо-
рата очакват от нашата коалиция 
СДС, да не се поддаваме на внуше-
ния и натиск, а да реализираме по-
литиката, от която страната ни се 
нуждае – насърчаване развитието 
на земеделието; подкрепа на сред-
ния и дребния бизнес; подкрепа на 
сдружаването на производителите; 
дългосрочна стратегия, в развитие-
то на агросектора и на регионите 
като цяло, намаляване на бюрокра-
цията, при процедурите и безспорно 
улесняване на пътя на европейските 
пари до хората.

– Като председател на Обедине-
ни земеделци, как оценявате кам-
панията на коалицията?

– Ние стартирахме една различ-
на кампания, с ясни послания и с 
директни срещи с хората по места. 
Днес, нашите сънародници не искат 
шоу програми и парадиране с ре-
сурси, каквито могат да си позволят 
партиите, които окрадоха държава-
та. Директните срещи са изключи-
телно важни. За мен, много сериозен 
акцент е представянето на нашата 
програма и на кандидатите ни. И 
това става в открит диалог, който 
ще продължи и сред изборите, през 
следващия мандат.

– Оптимист ли сте, че няма да 
има злоупотреби и търговия с гла-
сове? Журналистически разслед-
вания показват, че пазарлъкът 
отдавна е започнал.

– Обикаляйки из страната, оста-
нахме с впечатлението, че пазарлъ-
кът е започнал отдавна. Търгува се с 
влияние, хората биват притискани и 
шантажирани да гласуват за опреде-
лени партии. Тази опасна политика 
дискредитира честния характер на 
изборите.

Парламентарно представените 
и непарламентарно представените 
партии, подписахме договор за чест-
ни избори. Няколко последователни 
управления досега, трябваше да по-
вишат доходите на хората, а не днес, 
да се предлага предизборен рушвет 
срещу глас и вотът да се подменя. 
Българските граждани трябва да ос-
ъзнаят, че партиите, които пазаруват 
гласовете, не искат да има промяна 
на статуквото и няма да работят за 
повишаване на доходите, защото бе-
дните хора се купуват по-лесно.

Ние, от Коалицията СДС, рабо-
тим за друга перспектива за Бълга-
рия. Нашата кауза е страната ни да 
е просперираща и сънародниците ни 
да имат европейски доходи, младите 
хора да остават и да се реализират 
в родината ни. За това, на 12 май с 
№10, трябва да изпратим в управле-
нието на страната, почтени и борбе-
ни личности. Това е разумният из-
бор за България.

Стратегии 
за развитие  
на слабите производства 
ще разработи научен и 
бизнес съвет към МЗХ
Това съобщи министър проф. 
Иван Станков, на среща със земе-
делски производители в Кърджали

Стратегии за развитие на слабите 
производства в България, ще разрабо-
ти новият научен и бизнес съвет, кой-
то бе създаден към Министерството 
на земеделието и храните. Това съоб-
щи министър проф. Иван Станков, на 
среща със земеделски производители в 
Кърджали. Той уточни, че стратегиите 
ще са от по 20 страници, като в тях 
ще се съдържат конкретни мерки. Те 
ще са за животновъдство, зеленчукоп-
роизводство, овощарство, тютюноп-
роизводство и розопроизводство.

Министър Станков запозна произ-
водителите от Кърджали, с приорите-
тите за страната ни, в преговорите 
ни с Брюксел по новата Обща селско-
стопанска политика 2014–2020 г. Той 
посочи, че подкрепата за слабите от-
расли, като животновъдството, зелен-
чукопроизводство, овощарството и 
пчеларството, може да се осъществи, 
посредством договорената от Съвета 
на министрите на ЕС възможност, 12 
на сто от директните плащания, да 
са обвързани с производството, плюс 
3 на сто за протеинови култури. Друг 
основен приоритет в новата ОСП, ще 
е подпомагането на малките ферми и 
младите фермери.

Ще се отворят нови мерки за под-
помагане на планинското земеделие, 
за поддържане на породи и семена, за 
биоземеделие, производство на билки и 
етеричномаслени култури. Освен това, 
ще има и мерки за защита на тради-
ционни национални специалитети, как-
то и на бутикови млека – овче, козе 
и биволско. Специално подпомагане ще 
се разработи и за напоителните сис-
теми. Ще се стимулира също ранно-
то оттегляне на възрастни фермери, 
при прехвърлянето на стопанството 
на младежи, както и малките ферми, 
които развиват едновременно расте-
ниевъдство и животновъдство, каза 
министърът.

Сред приоритетите на министер-
ството, проф. Станков подчерта и 
приемането на промените в наредбата 
за директните продажби, с които ще 
се улеснят дребните производители да 
продават продукцията си в малки поме-
щения към фермите.
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Прогнозират 
две трети спад в 
производството 
на вино
Климатичните промени 
правят по-трудно от-
глеждането на грозде в 
традиционно винени обла-
сти

Изменението на климата застра-
шава производството на вино. Изсле-
дователите прогнозират две трети 
спад в производството на вино, в 
най-елитните винени региони на све-
та, заради глобалното затопляне.

Проучването прогнозира рязък 
спад в производството на вино, от 
регионите Бордо и Рон във Франция, 
Тоскана в Италия и Напа Вали в Ка-
лифорния, както и Чили – до 2050 г. 
Затоплянето на климата прави по-
трудно отглеждането на грозде в 
тези традиционно винени области.

От друга страна обаче, се очаква 
винопроизводството да се развие в 
региони, където доскоро е било нети-
пично и дори невъзможно. Това може 
да означава повече сортове грозде 
от Северна Европа, северната част 
на САЩ, централен Китай.

„Факт е, че изменението на клима-
та ще доведе до огромна промяна в 
географското разпределение на произ-
водството на вино“, казва Лий Хана, 
старши учен в Conservation International 
и автор на проучването.

Изследователите очакват най-го-
леми промени в регионите, които се 
наслаждават на студена зима и го-
рещо сухо лято, които традиционно 
произвеждат добро грозде. „Ще бъде 
все по-трудно да се отглеждат тези 
сортове, които в момента виреят на 
много места из Европа“, казва Хана. 
„Това не означава непременно, че те 
няма да могат да се отглеждат там, 
но ще са нужни напояване и специални 
грижи, за да продължи отглеждането 
на тези видове, а това ще ги направи 
и по-скъпи.“

Винените сортове грозде, са едни 
от най-фините култури, чувствител-
ни към най-леките промени в темпе-
ратурата, дъжда и слънцегреенето. За 
това винопроизводството е сектор, 
който отдавна се взира в бъдещето, 
когато става въпрос за предвиждане 
на последиците от изменението на 
климата.

Експертите по виното знаят до-
бре, че по-горещото, по-сухо време 
неизбежно променя условията на от-
глеждане в много от най-ценните ви-
нарски райони. Това принуждава виноп-
роизводителите да търсят начини да 
засенчват гроздето, за да го предпа-
зят от прекомерно силното слънце, 
или да преместват чувствителните 
лозя към по-гостоприемни терени.

Но най-новите данни, публикувани 
в списание „Бюлетин на Национална-
та академия на науките“, са изнена-
дали учените. „Очаквахме да видим 
сценарии за значителни промени, но 
не очаквахме да видим промени като 
тези“, казва Хана.

Голям интерес на международни 
туроператори към Пловдив и региона

Близо 70 представители на фир-
ми, между които от Непал, Мароко, 
Алжир, Турция и Украйна, са заяви-
ли до момента участие в предсто-
ящата международна среща на ту-
роператорите, която ще се проведе в 
Пловдив от 7 до 10 май. В сравне-

ние с миналата година участниците 
са двойно повече. По този повод, в 
Пловдив ще пристигнат и журнали-
сти от BBC, които ще презентират 
работата си с градската институция.                     
6 туристически маршрута организи-
рат от ОП „Туризъм“, за предстояща-

та международна среща на туропе-
раторите, която се проведе миналата 
година в града за първи път. Орга-
низира се от Община Пловдив и ОП 
„Туризъм“.

От тази година, форумът ще се 
провежда ежегодно и трябва да се 
затвърди, като важно събитие в Го-
дишната програма за развитие на ту-
ризма в община Пловдив.

Туроператорите ще се запознаят 
с различни страни и разнообразни 
аспекти от туристическия продукт 
на град Пловдив и региона. Ще се 
презентират възможностите за кул-
турен, религиозен, уикенд, винен, 
спа туризъм, нишови туристически 
пакети, както ще бъдат осъществени 
и работни срещи между гостуващи-
те фирми и местния туристически 
бранш.

На международния форум ще 
присъстват още туристически ком-
пании от Великобритания, Виетнам, 
Израел, Румъния, Германия, Ав-
стрия, Гърция, Сърбия и от Бълга-
рия.

Изнасяме млечни 
продукти за Турция  
след 16-годишна забрана

Възобновява се износът на яйца 
и млечни продукти от България за 
Турция. Това се постигна, в резултат 
на продължителни преговори между 
Министерството на земеделието и 
храните на България, представлявано 
от Българската агенция по безопас-
ност на храните и Министерството 
на храните, земеделието и животно-
въдството на Турция. Двете страни 
договориха сертификати за износ на 
яйца и млечни продукти от мляко от 
крави, овце, кози и биволи.

Основните изисквания за млеч-
ните продукти, предназначени за чо-
вешка консумация са да произхождат 
от страна, свободна от шап и чума, 
да са спазени хигиенните изисква-
ния разписани в Регламент (ЕО) № 
852/2004 на Европейския парламент 

и на Съвета от 29 април 2004 г., от-
носно хигиената на храните и Регла-
мент (ЕО) № 853/2004 на Европей-
ския парламент и на Съвета от 29 
април 2004 г., относно определяне 
на специфични хигиенни правила за 
храните от животински произход и 
да произхождат от предприятия, из-
пълняващи програма, базираща се 
на принципите на НАССР и други 
европейски нормативни документи, 
гарантиращи безопасността на про-
дуктите. Яйчните продукти да са 
произведени от предприятия, свобод-
ни от високопатогенна инфлуенца по 
птиците или нюкасълска болест.

Млечни продукти от България не 
са изнасяни за Турция от 1997 г., ко-
гато беше наложена забрана от тур-
ските ветеринарни власти.

Тълпи туристи 
заливат 
Пловдив
Тройно повече гости по-
среща Стария град, обяви 
кметът Иван Тотев

Между 20 и 25 процента ръст на 
нощувките са отчели пловдивските 
хотелиери. Само за първите три ме-
сеца на годината от институт „Ста-
ринен Пловдив“, пък са продали 11 063 
билета. Това е близо три пъти повече, 
в сравнение със същия период на 2012 
г., когато са отчетени 3700 посети-
тели, обяви кметът Иван Тотев.

Повишението се дължи на множе-
ството ни инициативи за реклама. 
Има количествено натрупване, което 
води до качествена промяна в пред-
ставата за Пловдив. Тенденцията е 
ясно изразена. Ние се надяваме това 
да продължи и затова ще продължим 
да влагаме средства в проекти, които 
да спомогнат за това, изтъкна градо-
началникът. Той показа и грамотата, с 
която е отличен пловдивският павили-
он, по време на изложение за туризъм 
във Велико Търново.

Отделно на първи май отваряме 
магазина на Римския стадион. Той ще 
действа и като информационен цен-
тър. На финала е и подготовката на 
проекта за реконструкция на древните 
останки. Имаме напредък и по проце-
дурата за отчуждаване на павилиона 
до Одеона. Тя ще влезе за гласуване в 
Общинския съвет на 16 май. Догово-
рената цена е 610 хиляди лева. След 
това ще може да обявим конкурс за ре-
конструкция и на централния площад, 
която ще включва археологическите 
находки. Предполагаме, че към края на 
юни, ще имаме развитие в тази посо-
ка, заяви още Тотев.

Кметът изтъкна, че продължава и 
подмяната на стълбовете за осветле-
ние в Стария град, поставянето им ще 
може да започне през другата седмица.

Висшето училище по агробизнес и развитие на региони-
те – Пловдив

се включи в „Да изчистим 
България за един ден“

Студенти на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите, 
се включиха в кампанията на БТВ 
„Да изчистим България за един ден“. 
Първокурсници от пловдивския ВУЗ 

се погрижиха за чистотата в детския 
парк, пред ДКЦ „Надежда“ в район 
„Северен“. В инициативата си, те 
бяха подкрепени и от представители 
на районната администрация. 



В Съединение се грижат  
за хората с увреждания 

Ново общинско предприятие в 
Съединение, започна да осигурява 
почасови грижи в семейна среда на 
50 лица с увреждания, в това число 6 
деца. Помощ получават 55 възрастни 
хора с ограничения или невъзможност 
за самообслужване. 

Социалните услуги се договарят и 
предоставят, в зависимост от личните 
потребности и желания на потреби-
телите, в определено от тях време, от 
избрани от тях лица.

За персонал на центъра вече са нае-
ти и обучени 30 безработни лица в тру-
доспособна възраст. 15 от тях изпълня-
ват длъжността „Социален асистент“, 
а 15 са „Домашен санитар“.

„Всички 105 души получават дей-
ности с медико-социална насоченост, 

дейности за социална подкрепа и со-
циално включване, като се извършват 
и комунално-битови дейности“, съоб-
щи на пресконференция кметът на об-
щина Съединение Георги Руменов. 

Грижа на хората се осъществя-
ва благодарение на спечелен проект 
„Център за услуги в домашна среда 
в община Съединение“, по проце-
дура „Помощ в дома“. Проектът се 
реализира с финансовата подкрепа 
на Оперативна програма „Развитие 
на човешките ресурси“, съфинанси-
рана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз. Продължител-
ността на проекта е 12 месеца. Стой-
ността на отпуснатата безвъзмездна-
та финансова помощ е в размер на 
194 490,90 лв.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Готова е 
подпорната стена 
на река Марица

3-метровата подпорна стена от ле-
вия бряг на река Марица вече е готова, 
съобщиха от общинската администрация. 
Кметът Иван Тотев, заедно със специална 
комисия, официално прие новото съоръже-
ние.

Проектът бе финансиран по спечелен 
от община Пловдив проект по ОП „Регио-
нално развитие“, схема „Подкрепа на дреб-
номащабни мерки за предотвратяване 
на наводнения в градските агломерации“. 
Ремонтните дейности започнаха през ми-
налата година. Целта на корекцията на 
500-метровия участък от реката, бе да 
се разшири напречното сечение на Марица 
, като се почисти и изгради стена на бре-
га й от лявата страна.

Фондът за 
развитие 
на летище 
„Пловдив“ с нов 
председател 

Нов уп-
равителен 
съвет пое 
Фонда за 
р а з в и т и е 
на летище 
„Пловдив“. 
За нов пред-
с е д а т е л 
е избран 
к м е т ъ т 
на „Родо-
пи“ Пламен 
Спасов. В 
управител-
ния орган влизат кметът на Асеновград 
Емил Караиванов и директорът на пло-
вдивското летище Дойчин Ангелов. 

На заседанието присъстваха кмето-
вете на осем, от общо десетте общини 
във фонда, сред които и пловдивският 
кмет Иван Тотев. 

Стана ясно, че на следващото общо 
събрание, ще бъде взето решение за ос-
вобождаването на община Пловдив от 
Фонда за развитие на летището, след 
като е постъпило такова искане, гласу-
вано от пловдивските общински съвет-
ници. 

„Направихме важна промяна в устава, 
която позволява на юридически и физиче-
ски лица също да членуват във фонда.“, 
съобщи директорът на летище „Плов-
див“ и член на управителния съвет на 
фонда Дойчин Ангелов. Според него, това 
ще позволи, не само общини, но и фирми 
да помагат финансово. Така има по-голям 
шанс да се открият повече редовни ли-
нии от Пловдив до другите държави. 

„Ще работим за привличането на 
нови общини и фирми, които искат да 
работят за развитието на летището“, 
заяви новият председател на Фонда за 
развитие на летище „Пловдив“ Пламен 
Спасов. Той съобщи новината, че община 
Садово е входирала искане за присъединя-
ване към фонда. Очакванията са в близ-
ките дни и месеци във Фонда за разви-
тие на летище „Пловдив“, да се включат 
още няколко общини. Това са „Марица“, 
Пазарджик и Смолян. Сериозни разговори 
се водят и с немски фирми. 

„За разлика от преди три години, ко-
гато се основа фондът, сега работещи-
те редовни линии, показват безспорната 
полза за региона от тях“, смята шефът 
на аеропорта Дойчин Ангелов. 

Фирмите виждат ползите да подпо-
магат фонда, защото ще имат евтин 
достъп до огромен рекламен пазар и така 
ще могат да популяризират дейността 
си. Това се отнася, както за фирмите, 
свързани с туристическия бранш, така и 
за производствените предприятия.

Кметът на община „Родопи“ и пред-
седател на Фонда за развитие на лети-
ще „Пловдив“ Пламен Спасов съобщи, че 
стартира процедура за излъчване на пре-
возвач за автобусна линия между Плов-
див и аеропорта. Очакванията са от 
края на месец май автобусите да тръг-
нат по тази линия. 

На заседанието беше приет годиш-
ният финансов отчет и отчета за дей-
ността на фонда през 2012 г. 

Двама министри откриха  
Червената църква до Перущица 

Двама министри – действащ и 
бивш, откриха обновената базилика 
„Червената църква“ до Перущица. 
Владимир Пенев със стръкче люляк 
в ръка и Вежди Рашидов, разгледа-
ха укрепените руини и новопостро-
ената приемна сграда на информа-
ционния център. Те благодариха за 
отлично свършената работа на Иван 
Гушков, управител на Консорциум 

„Археология и реставрация“. Кон-
сорциумът, който обединява строи-
телна фирма „Подем“ и „Рестстрой“, 
реставрира и консервира раннохрис-
тиянския паметник. 

Много малко са обектите по све-
та от този период, които са запазени 
на това ниво. Това каза министърът 
на културата Владимир Пенев, при 
официалното откриване на възстано-

вената раннохристиянска базилика 
„Червената църква“ край Перущица. 
Тази арка, която е запазена, е изклю-
чително важно нещо, тъй като много 
малко са сградите от този период, 
които са запазени в тяхната цялост, 
каза Пенев. Важно е, че тя е била 
укрепена и че е съхранена. Минис-
терството на културата ще направи 
всичко възможно, да бъдат подкре-
пени и защитени всички обекти край 
Перущица, които заслужават такова 
внимание, като „Червената църква“. 
Сигурен съм, че в скоро време ще ми 
се наложи да идвам пак, за да откри-
вам следващия прекрасен обект тук, 
каза министърът. Владимир Пенев 
беше възхитен от прекрасната рабо-
та, която е свършена, за да се консер-
вира и експонира този изключителен 
паметник. Това е само началото, етап 
от работата, която ще продължава, 
каза Пенев.

Министърът на културата каза, 
че жителите на Перущица са му се 
похвалили, че има още много неща, 
в които си заслужава държавата да 
инвестира и които си заслужава да 
бъдат показвани на хората. 

Жанета Стоилова – директор на ЦДГ „Марица“ – Първомай:

Догодина ще отбележим 
30-годишнината на детската градина

Десет години съм 
директор на детската 
градина. В нея има 
седем групи, от които 
едната е във филиала 
ни в село Виница, а 
останалите са в цен-
тралната сграда в 
град Първомай. Броят 
на малчуганите е око-
ло 180. Нашата по-
литика е да приема-
ме всички желаещи, 
което коства много 
усилия на учителки-
те и целия персонал. 
Ежедневно във вся-
ка група се работи с 
около 28 деца, което 
е голямо напрежение. Екипът ни е стра-
хотен, от истински професионалисти и 
наистина са хора, които обичат децата. 

По време на управлението на г-н Па-
пазов, кмет на общината, успяхме да на-
правим ремонт на детската градина. За-
почнахме през 2005 г., но през всичките 
години се прави по нещо. Първоначално 

обновихме двора с 
проект по програма 
„Красива България“. 
През 2008 г. напра-
вихме много сери-
озен ремонт, който 
включваше външно 
саниране, подмяна на 
дограмата и монти-
ране на енергоспес-
тяващо осветление. 
Направен бе ремонт 
и на кухненския блок, 
и беше изградено га-
зифицирано локално 
парно. В момента, г-н 
Папазов ни помага 
за вътрешното обза-
веждане на детската 

градина, което не е сменяно от дълги 
години. 

Сградата е от 1965 г., когато е била 
военно поделение, а през 1984 г. е преус-
троена в детска градина. От тогава не и 
беше правен никакъв ремонт, до момен-
та, в който г-н Папазов не поде кампания 
за обновяване на всички детски градини 

и училища в община Първомай. За това 
и изказваме нашата благодарност към 
него и всички служители на общинската 
администрация и директора на поделе-
ние „Образование“ г-жа Катя Николова 
и нейният екип, които ни помогнаха по 
всякакъв възможен начин, за да може ре-
монтите да бъдат направени. 

Смятаме отново да подготвим ху-
баво шоу за 24 май, с децата на нашата 
детска градина. Общинският празник 
– 1 май, ще бъде открит със специал-
на програма, в която малките няма да 
участват, но в майките културни търже-
ства имаме определен ден, в който ще се 
включат всичките седем детски градини 
от общината. Възпитаниците им ще се 
представят с песни, танци и стихове. 
Догодина ще отбележим 30-годишен 
юбилей на ЦДГ „Марица“, на който ще 
изнесем голям концерт, с около 2 часа 
песни и танци на нашите деца, които са 
разкошни. Радваме се, че имаме доста-
тъчно малчугани, на които осигуряваме 
прекрасна среда на живот, отглеждане, 
възпитание и обучение, благодарение на 
чудесния екип на нашата градина.



КАЛЕЙДОСКОП

седма страница  ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ 25.04–01.05.2013 г.

ХОРОСКОП

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

Опитайте се да си създадете 
правилна нагласа, благода-
рение, на което ще се пред-
пазите от предприемането 
на ходове, които ще ви ко-

стват неоправдани усилия. Не се поддавай-
те на разрушителни емоции.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Опитайте се да придобиете 
необходимите познания, за да 
успеете адекватно да се спра-
вите с възникващите в живо-
та ви нови обстоятелства. В 

случай, че сте предизвикани в службата от 
колега, е важно да реагирате адекватно.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Постарайте се да си създаде-
те нагласа, че ще се справите 
успешно с текущите ви ан-
гажименти. Проявете дели-
катност, спрямо партньора в 
любовта. Приемете предиз-

викателствата, които съдбата ви отправя, 
защото те ще ви донесат значителни ползи.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Пред вас ще се открият до-
бри възможности да за нов 
служебен ангажимент, благо-
дарение, на който ще успеете 
многократно да подобрите 

материалното си положение. Избягвайте да 
поемате необосновани рискове.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Постарайте се да не съди-
те хората, които по някакъв 
начин са ви наранили – без 
значение дали в професи-
онален или в личен план. 

Простете и продължете нататък, изпълнени 
с повече вяра и надежда, че нещата ще си 
дойдат по местата.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Добре организираните от 
вас инициативи ще дадат от-
лични резултати. Разрешете 
възникнал проблем около 
дете или възрастен член на 
семейството. Добрата нагла-

са ще ви спести множество неудобства.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Стремете се да поддържате 
умерено темпо на работа и 
на живот, за да не допуснете 
преумора, която да се от-
рази неблагоприятно върху 
здравословното ви състоя-

ние. Осъществените от вас идеи ще започ-
нат да дават първите добри резултати.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Вътрешната увереност, че 
трудностите са преодолими, 
ще ви помогне да се справи-
те успешно във всяка ситу-
ация. В случай,че чувствате 
физическо и емоционално 

изтощение, то трябва на всяка цена да нама-
лите натоварването си.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Постарайте се да не се за-
държате на едно място и 
още по-малко да изпълня-
вате рутинни задачи, които 
в крайна сметка може да из-
пълните и на по-късен етап. 

Освободете се от натрупаното напрежение, 
чрез спорт или като прекарате повече време 
на открито.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Не губете чувството си за 
реалност, тъй като то може 
да бъде вашият верен ко-
ректив в ситуации, в които 
изпитвате съмнения. Опи-
тайте да бъдете близко до 

членовете на семейството си, особено ако 
през изминалите дни, не сте им отделяли 
достатъчно време.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Стремете се да постигнете 
достатъчно голяма вътреш-
на мотивация, да се справи-
те с текущите си въпроси, 
без да отлагате, каквото и 

да било за по-късен етап. Опитайте се да 
преразгледате съществуващите взаимоот-
ношения с приятел.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Късметът ще бъде на ваша 
страна, особено ако знаете, 
по какъв начин да го из-
ползвате за целите, които 
преследвате. Стремете се да 

бъдете ефективни, когато започвате да пра-
вите, каквито и да било нововъведения.

Орехите са най-здравословните ядки
Орехите са най-здравословните 

ядки, като само по седем на ден, по-
магат да се преборим с причините за 
остаряването.

Орехите са богати на по-силни и 
изобилни антиоксиданти от всички 
останали популярни ядки, както и със 
здравословни фибри, протеин, витами-
ни и минерали. Дървесните и земните 
орехи се смятат за идеалното готово 
ястие, предлагано от природата. Ос-
вен, че притежават всички хранителни елементи за здра-
вословна диета, те също така съдържат високи нива на 
защитни антиоксиданти, които предотвратяват последи-
ците от вредни молекули.

Изследването показва, че редовното консумиране на 
ядки намалява опасността от сърдечни заболявания, ня-
кои видове рак и диабет от втори тип. Но до момента 
не се знаеше, кой вид ядки, е на първо място по здраво-
словни свойства. За да отговорят на този въпрос, учени-
те анализирали съдържанието на антиоксиданти в девет 
различни вида ядки – орехи, бадеми, фъстъци, шам-

фъстъци, лешници, бразилски орехи, 
кашу, макадамия и северноамерикан-
ски орех.

„Орехите изпревариха фъстъци-
те, бадемите, северноамериканските 
орехи, шам-фъстъка и другите ядки. 
Шепа орехи съдържат, почти два пъти 
повече антиоксиданти от същото ко-
личество, от които и да било други 
ядки. Но за съжаление хората не ги 
ядат много. Това изследване показва, 

че трябва да се ядат повече орехи, като част от здраво-
словната си диета“, заявява ръководителят на изслед-
ването д-р Джо Винсън от университета Скрансън в 
Пенсилвания.

Учените установили, че орехите, не само съдържат 
повече антиоксиданти от другите ядки, техните антиок-
сиданти са и по-мощни. Тези в орехите са между два и 
петнадесет пъти по-мощни от витамин Е, известен с ан-
тиоксидантните си свойства. Около седем ореха на ден, 
са правилното количество за максимален здравословен 
ефект, казва д-р Винсън.

Защо да 
правим 
пролетно 
почистване  
на гардероба

Почистването и разтребването на 
гардероба с настъпването на проле-
тта, е точната възможност да орга-
низираме дрехите и аксесоарите си, за 
да видим, от какво се нуждае визията 
ни през топлите месеци и с кое, без 
сантименти можем да се разделим, за 
да освободим място за нашите бъдещи 
модни придобивки. Ето ги и основните 
дивиденти в актива на пролетното гар-
деробно разчистване.

– Ако имате ненужни дрехи, най-до-
бре ги дарете на приятели или хора в 
нужда.

– Правилното подреждане на ваши-
те дрехи, ще ви спести доста нерви 
и бавещи ситуации от типа „Какво да 
облека?“. Като за начало – сортирайте 
дрехите по цвят и вид, а по-големите 
ентусиасти и педанти могат да раз-
пределят облеклата, които ще носят, 
за всеки един ден от седмицата.

– Много често, при подреждането 
на гардероба изневиделица изникват об-
лекла, за чието съществуване отдавна 
сме забравили. За това си направете 
труда да извършите въпросното раз-
требващо занятие през този или някой 
от следващите уикенди, за да не се ока-
же, че сте дали пари на вятъра за дадена 
дреха или аксесоар, които така или ина-
че вече притежавате.

– Когато в гардероба ви се намират 
само подходящите за сезона тоалети, 
то бъдете сигурни, че в пъти по-лес-
но, бързо и рационално ще селектирате 
подходящата композиция за вашата 
визия, вместо по закачалките да висят 
и допълнително да всяват смут и су-
матоха зимни или есенни дрехи, чието 
място поне през следващите месеци 
трябва да е под формата на складирани 
кутии в килера или на тавана.

– В началото, идеята за почистване-
то може да ви се стори адски досадна 
задача, но щом приключите с нея, ще ви-
дите, колко излишно чудене и маене ще 
си спестите занапред, винаги когато 
настане време за обличане.

27 и 28 април

Лазаровден и Цветница – 
българската традиция

Лазаровден и Цветница се честват 
последните събота и неделя преди 
Великден. Това са най-цветните и 
красиви момински празници, които 
символизират възраждащата се при-
рода с живот, изпращането на студе-
ните зимни дни, любовта и цветята. 

Главна роля на тези празници 
имат девойките.

Лазаровден, „Лазарица“ или „Ла-
зарова събота“, се празнува винаги в 
съботата, преди Цветница. Празни-
кът носи името на Св. Лазар, който 
е възкресен от Христос на четвъртия 
ден от своето погребение, в знак на 
благодарност за проявеното от него 
гостоприемство.

За девойките това е обред за „пос-
вещение“ в моминството, за „замо-
мяване“ – така те влизат в групата на 
момите и са готови да създадат се-
мейство. Тяхната възраст е от 10 до 
около 16 години. Някога се е смятало, 
че девойка, която не е лазарувала, не 
може да се омъжи. Обикновено, на 
този ден в миналото, момците са ис-
кали ръката на своята избраница. 

Лазарките, облечени в празнични 
дрехи и с цветни венци на главите, 
носят кошнички, окичени със зелени-
на за събиране на дарове. Те обикалят 
къщите с песни, пожелавайки здраве, 
плодородие, щастие, благоденствие и 
сбъдване на най-съкровените надеж-
ди за всеки от семейството, а от своя 
страна стопаните ги даряват с орехи, 
яйца, пари, плодове и дребни подаръ-
ци. 

Вярвало се е, че обичаят Лазару-
ване, носи стопанско и житейско бла-
годенствие на цялото село. За това 
лазарките, макар съвсем млади мо-
мичета, се посрещат с особена почит 
от всички жители.

Цветница е най-пъстрият празник 
през годината и е естествено продъл-

жение на Лазаровден. Празнува се 
неделята, преди Великден (Възкресе-
нието) – най-големият християнски 
празник. Възкресил в събота Лазар, 
Христос влиза в Йерусалим, възсед-
нал магаре, а хората го посрещат с 
палмови клонки, които постилат на 
земята пред краката му и с радостни 
възгласи „Осанна“.

На този ден, в Българската пра-
вославна църква се отслужва молит-
ва и се освещават върбови клонки, 
които заменят палмовите клонки 
(оттам идва и другото наименование 
на Цветница – Връбница). На самия 
празник след тържествената литур-
гия, свещениците ги раздават на вяр-
ващите. Освещаването се извърш-
ва на нощно бдение в събота вечер. 
Християните ги отнасят в дома си за 
здраве на здравите и за излекуване 
на болните. Вярва се, че осветената 
върба пази от зло и за това се поставя 
върху домашната икона, а на входна-
та врата се окача върбово венче, кое-
то стои до следващата година.

Народът нарича Цветница още 
Цветна неделя, Вая, Кукленден. 

Момите, лазарували предния ден, 
се събират на реката (кладенеца или 
чешмата), като всяка носи свое венче 
и омесения предварително обреден 
хляб, който прилича на човешка фи-
гура (за това и се наричат „кукла“) и 
изпълняват обичая „кумичене“. Пар-
чета от хляба и венчетата се нареж-
дат върху дъсчица и се пускат по те-
чението. Момата, чието венче излезе 
най-напред, се избира за „кумица“ – 
вярва се, че тя ще се омъжи първа и 
повежда моминското хоро към своята 
къща. Момите „говеят“, т.е. мълчат 
пред кумицата до Великден, когато 
отиват с червени яйца в нейния дом.

Въпреки че е пост, православната 
църква позволява на този ден да се 
поднесе риба на празничната трапе-
за.

Седмицата, която започва след 
Цветница, се нарича Страстна сед-
мица (страст е означавало мъка и 
страдание). Всички дни от нея носят 
определението „велики“. В нея си 
припомняме последните мигове от 
земния живот на Исус Христос, него-
вите страдания и смърт. През Страст-
ната седмица постът е най-строг.

На Цветница имен ден празнуват 
всички с имена, свързани с цветя, 
дървета и всякакви други растения.
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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

R_08_140 (2012)
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„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.

Телефон за контакт: 0898421177

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

Това е наистина мно-
го добра инициатива, на 
която може да се покажат 
постиженията на нашата 
хранителна индустрия, 
похвали своя колега ми-
нистърът на земеделие-
то и храните проф. Иван 
Станков. Трябва да сти-
мулираме нашето произ-
водство, в интерес на по-
требителите, добави той. 

Тази среща е първата 
от верига такива съби-
тия, на които също ще 
присъстват представи-
тели на бизнеса, на тър-
говския сектор, на бан-
ките и сертифициращите 
компании, на държавните институции, обясни 
зам.-министърът на икономиката Виолета Лорер. 
Второто издание е насрочено за 27 април във Ве-
лико Търново. 

„Сигурен съм, че на това изложение ще се 
стигне до нови идеи, чието осъществяване ще 
бъде от полза за всички и най-вече за потребите-
лите. Върху тях най-силно се отразяват пробле-
мите на пазара, особено, по време на криза. За 
това инициативата на Министерството на иконо-
миката, енергетиката и туризма, е много навре-
менна и полезна за широк кръг стопански субе-
кти“, коментира Иван Соколов, главен директор 
на Международния панаир Пловдив.

Поредицата от срещи, е част от приоритетите 
на служебното правителство за подпомагане на 
малките и средните предприятия в кризата, обяс-
ниха от министерството на икономиката. Целта е 
фирмите да получат повече информация за стан-
дартите, на които трябва да отговарят продуктите 
им, за да влязат в мрежата на търговските вериги,  
за възможностите за експорт и финансиране.

Българската банка за развитие е единствената 
у нас държавна банка, фокусираща дейността си 
върху малките и средните предприятия, изтъкна 
главният изпълнителен директор Асен Ягодин. 
Той представи възможностите за отпускане на 
кредити, при облекчени условия и новата схема 
за микрофинансиране до 50 000 лв.

(От 1 стр.)




