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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 22 (802)  20–26.06.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

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

GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

В магазините от веригата КООП 
ще намерите при най-изгодни цени 

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

„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
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в село Черноземен, община Калояново

ПРИЕМА 
ЛАВАНДУЛА

ЗА ПРЕРАБОТКА  
НА ИШЛЕМЕ.

Преработвателят пожелава 
на всички производители 

на лавандула лека и доходна 
кампания ,от реколта 2013 г.

Розоварната

Телефон за контакти: 0899 106 706

НОВА 
по-добра ЦЕНА

+
БОНУС 

за същата 
площ

Хиляди пловдивчани  
на протест

В Пловдив се проведе най-масо-
вият протест срещу управлението 
на БСП – ДПС и Атака. Няколко 
хиляди недоволни от действията на 
кабинета „Орешарски“, се събраха 
пред общината, където изразиха 
своето несъгласие и с избирането 
на областен управител на града от 
квотата на ДПС и поискаха нови 
избори.

„И преди, и сега БСП е мафия“, 
„Долу Олигарски“, „Червени бок-
луци“, „Мафията вън“, „Всеки 
ден ще е така до победата“, „Долу 
ДПС“, „Волен с фес“, бяха само 
част от скандиранията на множе-
ството. Гласове от протеста призо-
ваха всички да се съберат отново, 
но този път пред Областна управа 
Пловдив и да не допуснат новият 
областен управител да встъпи в 
длъжност. 

Протестиращите тръгнаха по 
главната улица на града, с намере-
нието да стигнат до бул. „Шести 
септември“ и след това да се вър-
нат обратно, където пред сградата 

на общината шествието завърши. 
От Римския стадион към хората се 
присъединиха и група футболни 
фенове.

Протестът вече не е просто сре-
щу Делян Пеевски, а срещу прави-
телството, което го издигна за шеф 
на ДАНС. Жалките опити да ни 
замажат очите със заявената готов-
ност за оставки, няма да пречупи 
устрема ни. Очевидно е, че това не 
е експертно правителство, назна-
ченията, които се правят са нагли 

и безпринципни и обслужват оли-
гархични интереси. Това правител-
ство тотално изчерпа кредита си на 
доверие и трябва моментално да си 
ходи“, заяви протестиращите.

Пловдив буквално е настръх-
нал и срещу назначаването на об-
ластен управител от ДПС, което се 
тълкува като изключително скан-
дална провокация срещу пловдив-
чани.

Протестите срещу кабинета на 
Пламен Орешарски продължават.

Ангел Вукодинов – председател на Националната  
асоциация на зърнопроизводителите:

Очакваме добра реколта 
от пшеница и ечемик 

Въпреки обилните валежи през по-
следната седмица, очакваме добра ре-
колта от пшеница и ечемик, може би 
подобно на миналата година. Това каза 
Ангел Вукодинов, председател на На-
ционалната асоциация на зърнопроиз-
водителите. „В Южна България  дъж-
довете закъсняха и жътвата започна 

още преди седмица. Тя беше спряна, 
но от няколко дни отново е възобно-
вена“, допълни Вукодинов. По думите 
му, падналите дъждове ще се отразят 
добре на пролетните култури, за ца-
ревицата и слънчогледа, и други фу-
ражни култури, но там където е имало 

(На стр. 6)



Какво определя цената  
на земеделската земя у нас
За последните десет години цените са се покачвали средно с 10–15% годишно

Противно на прогнозите за 
суша и спад в цените на земедел-
ската земя, и 2013 г. може да се 
нареди сред успешните за пазара.

Средната цена на земеделски-
те имоти тази година се очаква да 
достигне 650 лв./дка, при 544 лв./
дка през миналата, което е ръст 
от близо 20%. Когато няма данък 
върху земеделските земи, въпрос 
на време е да се образува балон в 
цените им. Особено когато се раз-
дават субсидии.

Да се въведе данък върху обра-
ботваемите земи и гори, за да се 
напълнят с приходи общинските 
бюджети, предлагат експертите 
от Института за икономически 
изследвания към Българската 
академия на науките. Мярката е 
записана в годишния доклад на 
института, без да се дават пове-
че подробности, какъв да бъде 
механизмът на поземления да-
нък. На базата на статистики от 
Министерството на земеделие-
то и горите и фондове за земя е 
изчислено, че през последните 
пет години има ликвиден пазар 
на земеделска земя, с над 1 млн. 
сделки годишно. В същото вре-
ме, за последните десет години 
цените са се покачвали средно с 
10–15% годишно, а рентите – с 
18%. Представители на ферме-
рите са по-скептични, относно 
прогнозите за поскъпване на 
земята, най-вече заради сушата 

тази година.
„На пазара на зърно последни-

те години имаше силна реколта 
и високи цени, а това се случва 
веднъж на 50 години“, посочва 
секретарят на Българската асоци-
ация на фермерите Теодор Ива-
нов. Въпреки това очакванията 
са и тази година фермерите да 
останат основните купувачи на 
земеделска земя, за да подсигу-
рят производството си. Идеята за 
въвеждане на данък върху земя-
та, съществува от преди 10–15 г. 
През 2012 г. Националното сдру-
жение на общините в България, 
предложи налогът да е от 1 лев на 

декар. По сметки на организация-
та това ще вкара около 19 млн. лв. 
в общинските бюджети. Експерти 
обаче обясниха, че въвеждането 
на такъв данък, би било много 
трудно, заради неясната собстве-
ност на нивите. Голяма част от 
тях все още са държавни, а от-
криването на собствениците на 
частните парцели би било мно-
го трудно, тъй като няма единна 
информационна система между 
ГРАО, данъчните и общинските 
служби „Земеделие и гори“. Въ-
веждането на данък върху земята, 
би било непосилно и за пенсио-
нерите, които са собственици.
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Атанас Зайков –председател на ЗК „Прогрес“, град Септември:

Надяваме се новият министър  
да реши проблемът с акциза

От 20 години съм председа-
тел на земеделската кооперация 
в град Септември. Земята, която 
обработвахме в първите години, 
беше около 600 дка. В послед-
ствие, стигнахме до 2 хил. дка. 
Имаше период, в който я бяхме 
намалили. Сега е около 4 хил. 
дка. На тях отглеждаме пшеница, 
ечемик, овес и трайни насажде-
ния – ябълки, череши и праскови. 
За първа година сме заложили 60 
дка с домати и пипер за консерв-
ната промишленост. В самото на-
чало на кооперацията сме се оп-
итвали с 5–6 дка зеленчуци и не 
ни потръгна, но с 60 дка е по-раз-
лично. Част от разсада през тази 
година го произведохме сами, а 
останалият закупихме от фирма, 
с която сключихме договор за из-
купуване на готовата продукция. 
Те имат голям завод за преработ-
ка в Пазарджик. Така сме спокой-
ни, че имаме гарантиран пазар 
за зеленчуците. Добивът, който 
очакваме от пипера е около 2 т./
дка. За първа година отглеждаме 
зеленчуци и ще видим, какви са 

плюсовете и минусите. Площите 
са поливни, с капково напоява-
не. Имаме наши сондажи, които 
са останали още от времето на 
ТКЗС. Септември и октомври ще 
са най-силните месеци за при-
биране на продукцията и ще ни 
трябват около 20 човека за бра-
нето на зеленчуците. Тогава ще 
можем да направим равносметка, 

дали ни е изгодно това производ-
ство. Много средства дадохме за 
маркучи и тръби за капковото на-
появане. 

При житните също се надя-
ваме на добри добиви. Повод за 
оптимизъм е падналият в послед-
ните дни дъжд. Пшеницата ни е 
в добро състояние. Надявам се да 
приключим добре стопанската го-
дина, а и на добри изкупни цени. 
Част от обработваемата земя я 
даваме под наем, за да можем да 
правим сеитбооборот. Земята ни 
е комасирана и имаме блокове с 
по 500-1000 дка. Много ни тежи, 
че вече не ни връщат акциза за 
горивата. Надяваме се, новият зе-
меделски министър, да реши този 
проблем. Идеята му за по-високи 
мита за вносните плодове и зе-
ленчуци от Турция и Македония 
е добра, защото ще ни даде въз-
можност да се развиваме. Преди 
20 години, учихме Европа и света 
на зеленчукопроизводство, а сега 
всичко внасяме. Време е това да 
се промени. 

ТВ екип

Министър  
Димитър Греков:

Проблемите  
на българската 
наука са и  
мои проблеми
Само 30% са сертифици-
раните семена, които се 
използват в страната

П р о -
б лемите 
на бъл-
гарската 
с е л с к о -
с т о п а н -
ска наука, 
са и мои 
проблеми, 
каза ми-
н и с т ъ р 
Г р е к о в , 
на среща 

с Националната асоциация за семена. 
Хората, заети с българската наука, не 
може да се занимават с битовизми. 
Ние трябва да помогнем на учените да 
произвеждат наши семена и да имаме 
агресивна реклама на българските сор-
тове, заяви министърът. Проф. Греков 
счита, че трябва да има администра-
тивна реформа в Изпълнителната 
агенция по сортоизпитване апробация 
и семеконтрол и други структури на 
Министерството на земеделието и 
храните.

Министърът се запозна с проблеми-
те на семепроизводството и търго-
вията със семена. Само 30 процента са 
сертифицираните семена, които се из-
ползват в страната, посочи министъ-
рът. Ако се сертифицират семената, 
ще се повиши качеството на продукци-
ята. Всеки агроном може да получи раз-
решение за частен полски инспектор. 
Той предложи до края на месеца да се 
направи работна група, която да запо-
чне да решава проблемите в сектора. 
Министърът предложи след един месец 
да се срещне отново с асоциацията.
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Европейски изисквания и норми 
при индустриално замразяване на плодове и 
зеленчуци, усвояват наши преработватели
Проект за трансфер на иновативни практики при прилагането им изпълнява СППЗ 

Съюзът на преработвателите на 
плодове и зеленчуци (СППЗ) пред-
стави разработeния проект „Транс-
фер на иновативни практики при 
прилагането на европейските изи-
сквания и норми при индустриално 
замразяване на плодове и зеленчу-
ци“, спечелен по Оперативна програ-
ма „Развитие на човешките ресурси“ 
и финансиран от Европейския со-
циален фонд. Бюджетът на проекта 
е 189 695 лв., а срокът за изпълнение 
на дейностите по него – 24 месеца, в 
периода април 2013 г. – март 2015 г. 

СППЗ е разработил проекта, с 
цел подпомагане на предприятията, 
замразяващи плодове и зеленчуци 
при прилагането на иновативни тех-
нологии, с които се осигурява про-
изводството на висококачествени 
продукти при спазване на регламен-
тираните нормативни изисквания. 
Осигуряването на възможност на 
фирмите да наблюдават и приложат 
в дейността си по-добра организа-
ция на производствения процес, из-
ползване на енергоспестяващи ма-
шини и технологии е другият фокус 
на проекта. 

Специфичните цели на проекта 
са насочени към установяване на 
постоянни партньорски отношения 
с водеща фирма в производството 
на технологични линии, изпитване 
и внедряване на нови технологии в 
индустриалното замразяване на пло-
дове и зеленчуци, обяви председа-
телят на СППЗ Константин Лам-
брев. По думите му, те ще включват 
взаимен трансфер на ноу-хау и до-
бри практики между партньорите и 
анализ на състоянието на сектора на 
преработката на плодове и зеленчу-
ци в партньорските страни и уста-
новяване на проблеми на фирмите, 
замразяващи плодове и зеленчуци.

Основната насоченост на проекта 
е свързана с обучението на специа-
листи от фирмите преработватели 

на плодове и зеленчуци у нас. Близо 
150 представители на преработва-
телната ни промишленост ще бъдат 
запознати с модерните технологии и 
стандарти.

СППЗ, като изпълнител на про-
екта, е воден от мисията да работи 
за издигане на престижа на бранша 
и изгради мост между интересите на 
производителите и грижата за потре-
бителите, съчетавайки практическия 
опит на фирмите и постиженията на 
научните звена за производство на 
храни с високо качество. Затова и 
основните дейности на браншовата 
организация са насочени към инфор-
мационно обслужване и подкрепа на 
членовете в областта на технология-
та, техниката, научните постижения, 
маркетинга, законодателството.

Партньор на СППЗ в изпълне-
нието на проекта, е шведското Дру-
жество с ограничена отговорност 
„Джон Бийн Технолоджис“ АБ (JBT 
AB) – световен лидер в технологи-
ите за замразяване и охлаждане, в 
сферата на хранително-вкусовата 
промишленост и първият в света 
производител и до днес пионер, в 
разработването на иновации в тех-
никата и технологията за соло замра-
зяване на плодове и зеленчуци, как-
то и на други храни. С помощта на 
оборудване, произведено от JBT AB, 
се преработват 50% от замразените 
храни в света. Фирмата присъства в 

България със свое търговско пред-
ставителство. Партньорството й по 
проекта ще допринесе за постигане-
то на проектните цели, чрез осигуря-
ване на най-модерно ноу-хау, в сфе-
рата на индустриалното замразяване 
на плодове и зеленчуци, осигуряване 
на висококвалифицирани експерти 
от световен мащаб и предоставяне 
на съвременни разработки, включи-
телно и специализирана литература, 
увериха от СППЗ.

Големият проблем за бранша 
остава липсата на суровина за пре-
работка, обяви Константин Ламб-
рев. По думите му, производители-
те на плодове и зеленчуци са сред 
най-ощетените, откъм субсидии в 
продължение на седем години. По-
ложението им се е влошило и от 
нелоялната конкуренция на суб-
сидираната продукция от Европа, 
Турция и Македония, чиито евтини 
стоки заливат вътрешния пазар, до-
пълни той. Затова и много от гради-
нарите вече са заменили отглежда-
ните култури със зърно, слънчоглед 
или царевица. Известно е, че при 
зърнопроизводството, директните 
плащания покриват около 30% от 
разходите на фермерите, а при пло-
довете и зеленчуците тези помощи 
покриват под 1%. Производството 
се срина до критични нива и заради 
липсващите стимули за изкупуване, 
допълни Ламбрев.

При тези условия, преработвате-
лите ни търсят изход и при тях вече 
се наблюдава нова тенденция, която 
има потенциал да съживи пазара – 
увеличение на дела на замразените 
плодове и зеленчуци, за сметка на 
топло консервираните. Под влияние 
на европейския пазар, през послед-
ните години преработвателните фир-
ми у нас, са направили значителни 
инвестиции в хладилни бази и съо-
ръжения за замразяване на плодове 
и зеленчуци.

Изграждат 
площадки за 
борба  
с градушките 
в Карлово
Предвижда се съоръже-
нията в трите села да 
бъдат изградени до проле-
тта на 2014 г.

Изграждат площадки за борба с 
градушките на територията на об-
щина Карлово. Те ще бъдат разпо-
ложени в селата Климент, Дъбене и 
Ведраре, съобщават от пресцентъ-
ра към общинската администрация. 
Решението бе договорено на среща 
между кмета на община  Карлово д-р 
Емил Кабаиванов и директора на об-
ластна дирекция „Борба с градушки-
те“, инж. Пламен Вълков.

Градоначалникът изрази пълна 
подкрепа към идеята за изграждане 
на площадките. Той обясни, че тази 
стъпка ще е от изключително значе-
ние за запазване на реколтата. Целта 
е, да се предотврати нанасянето на 
щети, при паднали градушки в общи-
ната.

Предвижда се съоръженията в 
трите села да бъдат изградени до 
пролетта на 2014 г. След взетото 
решение се очаква д-р Емил Кабаива-
нов, да се срещне с изпълнителния 
директор на ИА „Борба с градушките“ 
Николай Николов.

След 25-годишно прекъсване българските 
череши се завръщат на руския пазар
Износът се реализира с помощта на европейската програма за разширяване на екс-
порта за трети страни

След 25-годишно прекъсване 
българските череши се завръщат на 
руския пазар. Първите тирове с про-

дукцията вече се транспортират за 
големите вериги в Москва и други 
големи градове на страната, съобщи-
ха от Съюза на градинарите.

Износът се реализира с помощта 
на европейската програма за разши-
ряване на експорта за трети страни. 
За целта са отпуснати 2 млн. евро, 
които ще бъдат усвоени през следва-
щите три години. Браншовият съюз 
спечели проекта през март тази го-
дина, като целта е до 2016 г. да по-
средничи на бизнеса в износа на 
български череши за Русия и Норве-
гия, посочва председателят на съюза 
Слави Трифонов.

Собствениците на черешови гра-
дини трябва да спазват определени 
изисквания за качество и опаковане 
на продукцията. Черешите се прода-
ват в половинкилограмови кутии и 
трябва да отговарят на стандартите 
за качество в съответната държава.

Първите количества български 
череши ще бъдат предложени в ма-
газините на БИЛЛА в Русия. Цените 
са много по-високи, отколкото в Бъл-
гария, затова и фирмите имат стимул 
да развиват този пазар, поясни още 
Трифонов. Докато в България кило-
грам череши се продава между 1 и 
2,50 лв., в Русия и Европа цената се 
движи между 5 и 6 евро.

Промоционалната програма 
включва и реклама на стоките зад 
граница. В това отношение, родните 
фирми разчитат на качеството и ста-
рата слава, които българските пло-
дове са имали на руския пазар.

На този етап фирмите трудно 
пробиват в Норвегия, където кон-
куренцията е голяма. Изискванията 
на този пазар са по-сложни, затова 
на този етап все още не е установе-
но партньорство с норвежки вериги, 
поясниха от съюза.

Променя се 
схемата за 
държавна 
помощ за 
инвестиции 
в земеделски 
стопанства
Помощта се предоставя, под 
формата на данъчно облек-
чение за юридически лица и 
еднолични търговци

Европейската комисия одобри изме-
нение на схемата за държавна помощ 
за инвестиции в земеделски стопан-
ства, чрез преотстъпване на корпора-
тивен данък. Промените се отнасят за 
бюджета на мярката, който е увеличен 
до 250 млн. лв. Помощта се предоста-
вя, под формата на данъчно облекчение 
за юридически лица и еднолични тър-
говци, регистрирани като земеделски 
производители.

Преотстъпва се до 60% от данъка 
върху печалбата от земеделски дейнос-
ти срещу задължението за инвести-
ране на преотстъпения данък в нови 
сгради и/или нова земеделска техника 
до края на годината, през която се 
ползва преотстъпването.

Срокът за прилагане на схемата се 
удължава до 31.12.2014 г.



20–26.06.2013 г. ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ четвърта страница



ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

пета страница  ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ 20–26.06.2013 г.

Европейски земеделски фонд:
„Европа инвестира в селските райони“

Земеделските стопани със 
земи в НАТУРА, могат да 
получат до 150 евро на хектар 

Земеделските стопани, ре-
гистрирани в Интегрираната 
система за администриране и 
контрол (ИСАК), ще могат да 
получават компенсаторни пла-
щания по мярка 213 „Плащания 
по Натура 2000 за земеделски 
земи“ от Програмата за развитие 
на селските райони 2007–2013 г. 
Парите ще се изплащат за на-
ложени забрани за земеделска 
дейност, разписани в запове-
дите за обявяване на зоните от 
Натура 2000 – забрана за косене 
до определена дата, забрана за 
ползване на минерални торове и 
пестициди в пасища, забрана за 
разораване на пасища и ливади, 
и други. Чрез тях, земеделските 
стопани ще се компенсират за 
пропуснатите доходи и направе-
ните разходи, по изпълнение на 
тези законово наложени забрани. 
Целта е да се насърчи опазване-
то на традиционния ландшафт и 
биологичното разнообразие.

Плащанията по „Натура 2000“ 
варират от 28 до 70 евро на хек-
тар, в зависимост от наложените 
забрани, в съответната защитена 
зона. Те ще се изплащат в края на 

годината.  
За подпомагане по мярка 

213 могат да кандидатстват:
1. Физически лица, еднолич-

ни търговци и юридически лица, 
които са земеделски стопани по 
смисъла на§ 1, т.23 от допълни-
телната разпоредба на Закона за 
подпомагане на земеделските 
производители (ЗПЗП).

2. Лица стопанисващи земе-
делска земя, включително лива-
ди и пасища от горския фонд, с 
минимален размер на ползваната 
площ за подпомагане по мярката 
– 0,3 ха, при минимален размер 
на всеки парцел 0,1 ха.

3. Лицата по ал.1, при поиск-
ване предоставят на ДФЗ – РА, 
необходимите документи, удос-
товеряващи правото на ползване 
на заявените площи, съгласно чл. 
2а на Наредба № 5 от 2009 г., за 
условията и реда за подаване на 
заявления по схеми и мерки за 
директни плащания.

4. Земеделските парцели, 
които се подпомагат по тази на-
редба, се идентифицират в Ин-
тегрираната система за админи-
стриране и контрол (ИСАК), по 

реда на Наредба № 5 от 2009 г. 
за условията и реда за подаване 
на заявления по схеми и мерки за 
директни плащания.

Всеки кандидат за подпома-
гане е длъжен да:

1. Спазва забраните и огра-
ниченията, разписани в запове-
дта за обявяване на съответната 
защитена зона от Натура 2000, 
за заявените за подпомагане по 
мярка 213 парцели;

2. Спазва режимите, разписа-
ни в плана за управление на за-

щитената зона от Натура 2000, 
след утвърждаването му по реда 
на наредбата по чл. 28, ал. 1 ЗБР;

3. Спазва условията за под-
държане на земята в добро земе-
делско и екологично състояние, 
одобрени съгласно чл. 42 от За-
кона за подпомагане на земедел-
ските производители.

(2) При противоречие между 
изискванията на т. 3 и т. 1 и 2 от 
предходната алинея, земеделски-
ят стопанин е длъжен да спазва 
изискванията по т. 1 и 2.

ЕК одобри схема, 
компенсираща 
разходите на 
картофопроиз
водителите
Целта на помощта е да се пре-
дотврати разпространението 
на почвени неприятели

Европейската комисия одобри схема 
за „Помощ за компенсиране разходите 
на земеделски производители, свързани с 
изпълнение на мерки по „Национална про-
грама от мерки за контрол на почвени 
неприятели по картофите от сем. Телени 
червеи“. Целта на помощта е да се пре-
дотврати разпространението на почвени 
неприятели по картофите на територия-
та на страната ни. Ще се компенсират 
разходите на земеделските производи-
тели по закупуване на средства за рас-
тителна защита за предотвратяване 
разпространението и унищожаване на-
шествието на вредителите по култура 
картофи.

Помощта се предоставя на малки и 
средни предприятия – земеделски произ-
водители на картофи, чрез предоставяне 
на субсидирани услуги от лица, притежа-
ващи разрешение за търговия на едро или 
дребно, с продукти за растителна защи-
та. Държавната помощ ще се прилага 
през 2013 и 2014 г.

Предстои схемата да бъде утвърдена 
и от Управителния съвет на Държавен 
фонд „Земеделие“ за прилагане на терито-
рията на страната.

Декоративни видове растения  
в колекцията
на Института по растителни генетични ресурси – Садово

Гл. ас. д-р Катя Узунджалиева
В Института по растителни генетич-

ни ресурси – Садово се поддържа колек-
ция от декоративни растителни видове, 
подходящи за озеленяване на паркове и 
градини. Тези растения са едногодишни, 
многогодишни, луковични и др., подхо-
дящи за алпинеуми, за лехи и бордюри. 

Многогодишните растения за алпи-
неуми са без вдървесинели стъбла – лис-
тата и стъблата им обикновено умират с 
настъпването на зимата, а напролет се 
появяват нови. 

Бордюрните многогодишни расте-
ния са издръжливи, подобно на растени-
ята за алпинеуми, листата и стъблата им 
обикновено умират с настъпването на 
зимата. Разликата между тях и растени-
ята за алпинеуми е, че като бордюрни се 
използват обикновено растения, които 
са по-високи от 30 см. 

Характерно за растенията за лехи е, 
че те се преместват в облистено състоя-
ние на постоянното си място в гради-
ната или в контейнер, където цъфтят за 
ограничен период от време. Засаждат се 
най-често в лехи, в редица, в кръг или 
разпръснато. 

Луковичните растения са много-
годишни и обикновено заемат посто-
янно място с години, като понякога се 
разпростират и образуват големи туфи. 
Важна особеност при тях е, че след пре-
цъфтяване, листата не трябва да се от-
страняват, защото тогава се произвеж-
дат хранителни вещества за луковицата 
за следващата година. 

Пролетен горицвет (Adonis verna-
lis). Многогодишно растение от сем. 
Asteraceae. Подходящо за алпинеум 

или бордюрно. Листата 
са перести, цветовете са 
ярко жълти. Цъфти рано 
на пролет. Размножава се, 
чрез разделяне на туфите 
в края на лятото, а може и 
чрез семена. 

Агератум (Ageratum 
houstonianum). Едного-
дишно растение от сем. Asteraceae. Под-
ходящо е за лехи. Образува малки цве-
тове със синя или розова окраска. Расте 
на слънце или на лека сянка, понася 
всякакъв тип почви. Размножава се със 
семена, които се засяват през февруари 
за подготовка на разсад, който се засаж-
да на постоянното място в края на май. 

Арум, Змиярник (Arum italicum). 
Многогодишно луковично растение, 
типичен представител на сем. Araceae 
– има тръбеста спата и спандикс, който 
прилича на молив. Цветовете се появя-
ват над стреловидните листа през пери-
ода април- юни. Растението обича лека 
сянка, но може с успех да се отглежда в 
алпинеум или като бордюрно. Особено 
интересни са плодчетата, които се поя-
вяват на есен – малки, червени, събра-
ни по много. Плодовете на змиярника 
са отровни! Растението се размножава 
вегетативно, чрез разделяне на лукови-
ците на есен. 

Асфоделус, Бърдун (Asphodelus 
lutea). Многогодишно, луковично расте-
ние от сем. Liliaceae, с високо, заостре-
но съцветие от жълти, звездовидни цве-
тове. Растението е много ефектно, но се 
намира трудно. Цъфти през април- май, 
след което се появяват ефектни семена, 
които остават до края на лятото. Размно-

жава се вегетативно, чрез разделяне на 
туфите на пролет или на есен. 

Астра (Aster sp.). Астрите са бор-
дюрни едногодишни или многогодишни 
растения от сем. Asteraceae. Проблем 
при тях е голямата им чувствителност на 
брашнеста мана, която може да покрие 
цялото растение с бледосива плесен при 
сухо и горещо лято. Борбата с тази бо-
лест се състои в изваждане на растени-
ята всяка втора година и пресаждане на 
парченца, взети от външната здрава част 
на туфата. Растението вирее на слънце и 
изисква добре дренирана почва. Размно-
жава се вегетативно, чрез разделяне на 
туфите на есен или на пролет. 

Невен (Calendula officinalis). Едно-
годишно растение от сем. Asteraceae, 
много издръжливо, подходящо за лехи. 
Невенът е старо градинско цвете, което 
се е използвало като подправка, както и 
за медицински цели. Цъфти продължи-
телно време, като образува многоброй-
ни съцветия. Прецъфтелите цветове 
трябва да се отстраняват, за да се удъл-
жи периода на цъфтеж. Вирее на вся-
какви почви, на слънце или полусянка. 
Размножава се успешно, чрез семена, 
които обикновено са в големи количе-
ства. Успешно може да се прилага ди-
ректна сеитба.
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Общините настояват за по-отговорно 
планиране на евросредствата
Националното сдружение на общините е готово с конкретни предложения за законо-
дателни промени

Отговорна политика в усвоя-
ването на европейските фондове 
през следващия програмен пери-
од 2014–2020 г., поиска Нацио-
налното сдружение на общините 
в Република България. Членовете 
на Управителния съвет на НСОРБ 
се събраха на заседание, за да 
обсъдят позицията, която ще за-
щитят на срещите с премиера и 

ръководството 
на Народното 
събрание. 

Трябва да се 
подходи по-отго-
ворно към пла-
нирането, тъй 
като европей-
ските средства 
са важна тема 
за българските 
общини и дър-
жавата, заяви-

ха изпълнителният директор на 
сдружението Гинка Чавдарова и 
председателят на Управителния 
съвет и кмет на община Пазар-
джик Тодор Попов.

От сдружението ще излязат с 
предложения за изменения в ос-
новни закони, най-важен, сред 
които е Законът за местното са-
моуправление. Преди срещата, 

председателят на НСОРБ Гинка 
Чавдарова коментира, че този за-
кон отдавна не отговаря на нови-
те изисквания за функциониране 
на местната власт. 

Общините ще настояват и за 
промени в Закона за водите, при 
който да се въведе възможност, 
общините да отдават язовирите 
под наем. Те поискаха да имат 
право да назначават директори на 
средните общински училища, а 
също и да се направят промени в 
Закона за управление на отпадъ-
ците. 

„Ще поставим на вниманието 
на централната власт и подпис-
ването на новото споразумение 
за партньорство за следващия 
мандат, което ние подписваме 
с всички представители, които 
имат желание“, допълни Тодор 
Попов.

Пловдивска област със стратегия за 
развитие на стойност над 2 млрд. лв. 

На редовно заседание на Об-
ластния съвет за развитие, беше 
обсъдена и приета Стратегията за 
развитие на област Пловдив за пе-
риода 2014 – 2020 година. Насто-
ящата стратегическа рамка за раз-
витие на област Пловдив, има за 
цел да намери необходимия баланс 
между интересите на ключовите 
заинтересовани страни: държав-
ните и местни власти, бизнеса и 
местните общности в рамките на 
областта. От друга страна, област 
Пловдив като част от простран-
ството на Южен централен район 
и страната, играе важна „интегри-
раща“ роля, имаща ключово значе-
ние за осигуряване на оптимално-
то функциониране на системата за 
регионално развитие в страната.

Настоящият рамков документ 
ще бъде основа за създаването на 
общинските планове за развитие 
2014 –2020, на 18-те общини в об-
ласт Пловдив. Общият обем на фи-
нансовия ресурс за осъществяване 
на настоящата Областна стратегия 
за развитие на област Пловдив 
2014–2020 г., възлиза приблизител-
но на 2,431 млрд. лева. Около 42 % 
от тези средства, са предвидени за 
изпълнението на проекти, в сектор 

водоснабдяване и канализация на 
общините, което е пряко свързано 
с наличните възможности за фи-
нансиране на такъв вид проекти, в 
рамките на оперативните програ-
ми. 32 % от общия обем на финан-
совия ресурс в област Пловдив, са 
за проекти в областта на транспор-
та и транспортната инфраструкту-
ра, като не са включени предвиде-
ните средства от републиканския 

бюджет и оперативните програми 
за проекти с национално и регио-
нално значение. За проекти в сфе-
рата на подобряване на градската 
среда, културата и туризма са пред-
видени около 18 % от финансови-
те ресурси. Областната стратегия 
е отворен средносрочен документ 
и може да бъде актуализиран, при 
промени в нормативната база и 
стратегическите документи.

Български и 
италиански 
градовекандидати 
за Културна 
столица се 
събират в Пловдив

Общинска фондация „Пловдив 2019“ 
организира българо-италианската кон-
ференция „Бъдещето на историческите 
градове в контекста на инициативата 
„Европейска столица на културата“, коя-
то се проведе в Пловдив на 19.06.2013 
г в Новотела, зала „Пловдив 1“.

На форума бяха представени част 
от италианските градове-кандидати 
за титлата през 2019 г., българските 
участници в надпреварата, както и 
италиански компании от различни сек-
тори. Дискутирани бяха възможност-
ите за трансформация на градската 
среда и обществените процеси чрез 
културата; съвременните културни 
индустрии и иновациите в творче-
ския сектор; способите за формиране 
на нови публики; осъвременяването 
на традиционни културни институции 
чрез дигитализация, нови медии и тех-
нологии и превръщането им в притега-
телни центрове, генериращи креатив-
ност, знания и умения у младите.

Кричим стартира 
пречиствателната 
станция

Официално бе даден старт на ре-
конструкцията и рехабилитацията 
на В и К мрежата и изграждането на 
пречиствателна станция за отпад-
ни води в община Кричим. Това стана 
на кръстовището на улиците „Варна“, 
„Лиляна Димитрова“, „Васил Левски“ и 
булевард „Александър Стамболийски“. 
Проектът е спечелен по оператив-
на програма „Околна среда“ и е на 
обща стойност 33 123 540,62 лева. 
Той е финансиран от Кохезионния фонд 
на ЕС, държавния бюджет на България и 
е съфинансиран от бюджета на община 
Кричим.

градушки, браншът има много сери-
озни загуби. Той обясни, че за сега 
няма проблем с качеството на пше-
ницата, защото сега тя, е във фаза на 
млечно-восъчна зрялост, в която не 
може да се наруши качеството й.

На въпрос, ще се отразят ли мете-
орологичните условия върху цената 
на зърнените култури, Ангел Вуко-
динов отговори: „Цената на житото 
е международен фактор. Ние живе-
ем и работим в пазарна икономика, 
и цената на селскостопанската про-
дукция се определя на международ-
ните борси. България не е фактор за 
определянето на тази цена“. Бран-
шът се надява да няма вече дъждове, 
да има добро време и да продължи 
успешно жътвата, за да може да при-
бере реколтата, която е заложена, до-
пълни още Вукодинов.

Почти са пълни язовирите  
на територията на област Пазарджик

Язовирите на територията на област Пазар-
джик, почти достигнаха контролните си обеми, 
вследствие на интензивните валежи, съобщи 
инж. Здравко Влъчков, началник на „Напои-
телни системи“ – Пазарджик. Язовир „Тополни-
ца“ е пълен на почти 80%, като има още 20% 
свободно пространство, което може да поеме 
предстоящите валежи. Язовир „Виноградец“ е 

на 75% пълен, а обемът на язовир „Малка Мът-
ница“ достигна почти 90%, каза още Влъчков. 

На 90% пълни са и двата планински язови-
ра „Батак“ край Цигов чарк и яз. „Белмекен“. 
Градският канал „Паша арк“ също е пълен и 
подава регулярно вода за напояване на оризища 
на територията на селата Мало Конаре и Цала-
пица.

Очакваме добра 
реколта от 
пшеница и ечемик
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ХОРОСКОП

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

Контролирайте страстите 
си, защото ще се наложи 
да заплащате твърде висо-
ка цена за всяка крайност в 
професионален, в материа-

лен или в личен план. Постарайте се да по-
срещате с правилна нагласа отправените ви 
предложения за работа.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Проявете готовност да 
промените предварително 
съставения от вас план за 
действия, за да се възполз-
вате адекватно от възмож-

ностите, които съдбата ви дава. Важно е да 
направите цялостна равносметка на мате-
риалното си положение.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Погрижете се за външния 
си вид. Не се тревожете за 
неща, върху които не бихте 
могли да окажете, каквото и 
да било влияние. Използвай-
те малкото свободно време, 

с което разполагате, за да осъществите по-
лезни за себе си делови и лични контакти.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Не позволявайте пробле-
мите от изминалите дни, да 
застанат на преден план в 
отношенията ви с интимна-
та половинка. Постарайте се 

точно да определите целите си и ще бъде 
много по-лесно да ги постигнете.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Стремете се да не влизате 
в излишни противоречия с 
хора, които не възприемат 
напредничавите ви идеи. 
Действайте, както ви дик-

тува разумът, но следвайте и желанията на 
сърцето си.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Преразгледайте проектите, 
по които работихте напо-
следък, за да успеете да по-
срещнете отправените ви от 
съдбата предизвикателства. 
Стремете се да бъдете макси-

мално разумни, по отношение на парите си.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Моментът е благоприя-
тен да направите голяма 
покупка, която обмисляте 
отдавна, но ви липсваше 
достатъчно сигурност, за 
да осъществите това. Част 

от самотните представители от знака, ще 
бъдат привлечени от чара на нова особа в 
обкръжението си.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Постарайте се да приемате с 
усмивка, лекота и вяра, уп-
реците на партньора в любо-
вта или на близък приятел. 
Изяснявайте докрай недо-
разуменията. Използвайте 

времето си пълноценно, за да установите 
полезни контакти.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Следете отблизо, как се разви-
ват предприетите от вас ини-
циативи в професионалната 
сфера. Постарайте се с пра-
вилна нагласа и с подкрепа от 

страна на влиятелни благодетели, да осъщест-
вите намеренията си в деловата сфера.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Установете ред в изпълне-
нието на ангажиментите 
си, така че адекватно да по-
срещнете съществуващите 
на работното ви място пре-
дизвикателства. С повише-

но внимание подписвайте всякакви догово-
ри и споразумения.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Стремете се да се отнасяте 
с разбиране към близките 
си и това ваше отношение 
ще бъде възнаградено по-

добаващо. Балансирайте материалното си 
положение, като се откажете от разходите 
за неща, които не са от първа необходимост.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Отделете достатъчно вни-
мание на хората, за които 
напоследък нямахте дос-
татъчно време. Повишете 
своята активност в любо-

вта. Не очаквайте чудеса, ако самите вие не 
сте направили необходимото.

Турски пещи от Османския 
период откриха  
на разкопките пред пощата

Две турски пещи са открили ар-
хеолозите на разкопките пред поща-
та, в центъра на Пловдив. Багерът, 
който е на мястото, вече е премах-
нал горните пластове бетон пръст на 
разширения обект и слоя, до който е 
достигнато е от Османския период: 
16–18 век, разказа ръководителят на 
обекта археолог Елена Кесякова. 

Премахнато е само едно дърво, 
което пречеше близо два месеца да 

с т а р т и р а т 
р а з ко п к и т е 
и не се пред-
вижда да се 
реже и друго 
на обекта.

„В момен-
та сме на 3 
метра дълбо-
чина, трябва 
да стигнем 
до 7 метра“, 
разясни още 
Кесякова.

Намерени-
ето на упра-
вата на града 
е археологи-
ческите раз-

копки да бъдат продължени, за да 
се стигне и до свързване на Одеона 
с Централния площад и Западните 
пропилеи.

През тази година се предвижда 
и проучване на Тракийска могила, 
в близост до Пловдив, както и една 
от същите могили в район „Южен“. 
За осъществяването на замисъла са 
предвидени 50 000 лв., които са част 
от общата сума от 400 000 лв.

2 километра хоро 
тропнаха в Смолян
30 каба гайди поведоха мераклиите по цялата главна 
улица на града 

Стотици се хванаха на най-дъл-
гото родопско „Орфеево“ хоро, по 
главната улица на Смолян. Тан-
цови състави, читалищни групи 
и граждани танцуваха на фона на 
над 30 каба гайди. Идеята е с хоро-
то да се свържат символично двата 
паметника на Орфей и Евридика 
между стария и новия център на 
града – на разстояние от близо два 
километра. Така родопчани тро-
пат хоро по цялата главна улица на 
Смолян.

Атракция за туристите бе най-
малкият гайдар, Костадин – едва на 
три години и половина, но участва 
наравно с батковците в хорото и 
свирните. Пищното хоро е част от 
фестивала „Родопи фест“, който се 
провежда за втори път.

Фестивалът събра над 1000 

участници, като най-възрастната 
сред тях е самодейка на 81 годи-
ни от чепеларското село Малево. 
Сред тях са състави за народно 
творчество с над 660 самодейци от 
19 читалища в Смолянска община, 
Детски танцов театър „Еньовче“ 
и групи, представящи характерен 
фолклор, от село Малево, Девин, 
Настан, Доспат и Златоград, как-
то и клубовете за хора от Смолян, 
Момчиловци, Смилян, Могилица и 
Арда.

Гости на празника са и турски 
изпълнители от град Ялова. Фести-
валът се финансира по схемата за 
иновантивни културни събития, по 
Оперативна програма „Регионално 
развитие“ и е включен в Културния 
календар на Министерството на 
културата.

Три 
оптимистични 
съвета 

Всеки има своите моменти на щас-
тие и на тъга. Важното е да преодо-
лявате негативните емоции, защото 
човекът, на когото вредите най-много, 
сте самите вие. Предлагаме ви три 
стъпки, които да ви помогнат, когато 
се чувствате обезверени или неоценени. 
Приемете негативното и бъдете благо-
дарни. Животът е непредсказуем и има 
своите амплитуди. Не угасвайте в някоя 
от ниските точки. Ще изгубите ценно 
време, докато седите в ъгъла и мисли-
те за това, което не сте успели да по-
стигнете. По-скоро мислете, какво сте 
постигнали, какъв път сте извървели и 
бъдете благодарни за това.

Пазете се. Грижете се за себе си и си 
доставяйте удоволствия, но не бъдете 
непоправими егоисти. Така определено 
светът ще изглежда една идея по-лъче-
зарен. Пътувайте със своите мечти, 
потопете се в тях. Често пъти хората 
си дават по-малко, отколкото заслужа-
ват. Така един ден осъзнават, че са по-
нижили стандартите си и се чувстват 
победени. Не загърбвайте смелите си 
мечти, обикновено те са тези, които ни 
водят напред.

Защо се нуждаем 
от зеленчуци 
всеки ден? 

Вярвате или не, няма друга група хра-
ни, която да съвпада напълно с нашите 
ежедневни човешки нужди, както зелен-
чуците! Зеленчуците ни пасват като ръ-
кавица. Хранителните им качества не се 
дублират в други групи храни, включител-
но плодове, бобови растения, ядки.

Зеленчуците, като хранителна група, 
са с толкова ниско съдържание на кало-
рии, че е много трудно да наддадете на 
тегло, дори ако преяждате с тях. Зелен-
чуците съдържат оптималната комбина-
ция витамини за тялото. Диетолозите 
съветват приемането на 3–5 порции зе-
ленчуци на ден.

Освен това всекидневното похапва-
не на зеленини доставя много витамини, 
полезни за функциите на тялото. Някои 
витамини могат да се съхраняват за 
бъдеща употреба, а други не. Някои от 
витамините, които могат да се задър-
жат в организма, се наричат   мастнораз-
творими – витамини A, D и E. Но ние се 
нуждаем и водоразтворими витамини – в 
тази група са „B-комплекс“ витамините 
– B1, B2, B3, B5, B6, B12, биотин, холин, 
фолиева киселина и витамин C. Тези во-
доразтворими витамини трябва да се 
приемат всеки ден, защото те не могат 
да се съхраняват в тялото или могат да 
бъдат съхранявани в малки количества. 

Важно е да се отбележи, че те са бо-
гати и на фитонутриенти. Те включват 
всички онези уникални вещества, които 
придават на храни техните брилянтни 
цветове, вкус и уникални аромати. Фи-
тонутринтите са хранителни вещества 
най-тясно свързани с предотвратяване-
то на някои болести. В кръстоцветните 
зеленчуци, като броколи и в кореноплодни-
те, като лук и чесън, фитонутриентитe 
помагат за намаляване на риска от някои 
видове рак.

Фибрите в зеленчуците пък помагат 
за правилното усвояване на храната от 
тялото ни.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

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

0889 626 100
Fax: +359 318 62 227

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

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

„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

www.velida1.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО
МОЯТ ИЗБОР Е ЕВРОПЕЙСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА 

ПРОГРАМА „УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ“

Нашето училище има осъщест-
вени пет проекта по програма 
„Учене през целия живот“, сектор-
на програма „Леонардо да Винчи“, 
дейност-мобилност за практика на 
учениците в европейски програми.

Последният проект се проведе 
от 01.04.2013 г. до 20.04.2013 г. в гр. 
Сполето – Италия, е на тема

„Истинско партньорство и евро-
пейски опит в биологичното ово-
щарство – предпоставка за успеш-
на професионална заетост“ с рег.  

№ 2012-1-BG1-LEO01-06821.
Ползвателите на проекта полу-

чават сертификат от страната – до-
макин за проведения стаж и между-
народен паспорт Europass.

Този проект е финансиран с под-
крепата на Европейската комисия.

Тази публикация отразява само 
личните възгледи на авторите и от 
Комисията не може да бъде тър-
сена отговорност за използването 
на съдържащата се в нея инфор-
мация.

СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ
Гр. Садово, бул. „Дружба“ № 4 тел.: 03118/23-25 – директор

СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО
П Р Е Д Л А ГА

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
НОВА СПЕЦИАЛНОСТ

ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ 
СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ 

След завършване на 12 клас, учениците 
полагат държавни зрелостни изпити и полу-
чават средно образование и трета степен на 
професионална квалификация.

След успешно завършен 11 клас, учени-

ците могат да положат изпит за придобива-
не правоспособност за водачи на МПС ка-
тегория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС 
категории В и Твк.

ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

След завършване на 12 клас, учениците 
полагат държавни зрелостни изпити и полу-
чават средно образование и втора степен на 
професионална квалификация.

След успешно завършен 11 клас учени-
ците могат да положат изпит за придоби-

ване правоспособност за водачи на МПС 
категория Ткт, а след 12 клас за водач на 
МПС категории В и Твк.

Класирането за всички професии  е по 
документи. Учениците се обучават 4 годи-
ни. 

Адрес: гр. Садово, бул. „Дружба“ № 4 тел.: 03118/2323 – канцелария


