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МОЖЕТЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!
Абонирането се извършва, чрез пощенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една година за физически лица е 30 лв., а за
юридически – 40 лв.
Адресът на редакцията е
Пловдив 4000, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13; 0889/ 329 975

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ
Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 23 (803)  27.06–03.07.2013 г.  Цена 0,50 лв.
Проф. д-р Димитър ГРЕКОВ – министър на земеделието и храните:

Работя с амбицията да оставя
следа след себе си
Колко време ще съм министър на земеделието и храните,
при днешната политико-иконимическа ситуация, е трудно да
се каже. Имам едно кредо в моя
живот и то е, да съм всеотдайно
отдаден на българското земеделие и да сторя каквото мога, за да
оставя следа след себе си. Това
заяви земеделският министър в
телевизионно интервю.
Земеделието ще продължи
да е водещ отрасъл в икономиката на страната ни. Повече от
20% от работещите са заети в
отрасъла. Това е силата ни, с
която разполагаме. Наша опора
са многобройните ни специалисти. В различните направления
има представители, които сякаш
са попаднали на чуждо място.
Една от целите ни е да очистим

средата, в която
има възможности
за реформи. Ще
включим специалисти, които да
помагат за възраждането на нашето земеделие.
Да изчистим
нашата среда от
патогени и да създадем обстановка
за нормална работа на всеки. Искам да подчертая,
че съм отворен
за всеки, който
идва с конкретни
предложения за
подобряване на
работата на екипа, с който работим в МЗХ. От-

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

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

(На стр. 2)

Развитото земеделие е гаранция
за просперираща държава!

бота. На базата на
натрупания опит
у нас и видяното
в чужбина, да подобрим начина си
на работа. Предизвикателствата
пред земеделските производите-

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898

 Всички видове азотни, фосфорни

Специално за вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив
Йосиф Делгянски – управител на фирма „Средногорец Агро“ – ООД, град Брезово,
най-големият арендатор в Пловдивска област:

Започнахме жътвата на около
45 хил. дка с житни култури, със
седем комбайна Джон Дийр. Притеснявам се, че
няма да ни стигне
времето, защото
ни чака и прибирането на рапицата. Въпреки това,
смятам, че ще успеем при създадената организация
на работа. Вече
приключихме с
жътвата на ечемика и сме насочили усилията си
към пшеницата и
рапицата. Целта
ни е да се приберат на време и да
се извлекат поуки
за свършената ра-

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

ли в България, са все по-сериозни.
Рентата, която плащаме за обработваните площи, се покачва с всяка
изминала година. Вдига се и цената
на земеделската земя, а възможностите ни са ограничени. Хората
си мислят, че земята може да дава
всяка година все повече, но тя си

(На стр. 2)

Юлия Огнянова – експортен мениджър на фирма „Булаттарс продакшън къмпани“ – гр. Павел баня

Поддържаме
доброто име
на българското
розово масло!

Нашата
фирма е 16
години на
пазара с
етеричномаслените
кул ту р и .
Преработваме основно маслодайни
рози
и
лавандула. Освен
тях, още
равнец и
здравец,
но в помалки количества. Производители сме и на
розова вода и на сушен розов цвят.
Имаме сериозен пазар за продукци-

(На стр. 2)
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Издател:
„Тракия вест“ ООД
4002 Пловдив
ул. Волга“ №4,
тел.: 032/64 38 13
GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg
ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП:
Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

ЕКСПЕрТЕН СЪВЕТ:
Акад. Славчо ПАНДЕЛИЕВ
георги ЖЕКоВ
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Доц. Наньо НАНЕВ
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Работя с
амбицията да
оставя следа
след себе си

(От 1 стр.)
ворен съм и за различните политически представители, които са
преки участници в земеделието на
страната. Единствените, с които се
срещнах при встъпването ми като
земеделски министър са браншовите организации. Това са хората,
които могат да ни помогнат и на
тях им давам предимство.
Трябва ни ясен анализ, защо
стигнахме до това ниво и кой е виновен. Особено важно е да имаме
ясна стратегия за изход от ненормалното положение в България.
Имаме опит и традиции в земеделието, които ще ни помогнат за
възраждането му.
Не можем да спрем вноса на
селскостопанска продукция от ЕС.
Спира ни общата конвенция на
ЕС. Има други възможности, като
кооперирането на производители
и преработватели. Българският
продукт е с висока себестойност,
защото производството е малко.
Няма партидност. Това е изключителен въпрос за нас. Малките нерентабилни животновъдни ферми.
Парите от Европейския съюз
ги има, но как се вземат? Земеделскитете ни производители, не са в
състояние да подготвят документацията си, за да кандидатстват
за пари от ЕС. Като държава, сме
много изостанали, в тази насока.
Това мога отговорно да го заявя.
Много пари се дават и за обучение. Предишният министър
Мирослав Найденов е отпуснал за
медиите 27 млн. лв. и 5 млн. лв. за
командировки.
Не изпитвам страх от протестите и демонстрациите. Те ме подтикват да работя повече. Искам не
хората да идват при нас в земеделското министерство, а ние да бъдем при тях.

Развитото земеделие е гаранция
за просперираща държава!
(От 1 стр.)

има потенциал, който не може да
бъде надхвърлен. Постоянно се тръби по медиите, че в Северна България се дават по-високи ренти. Никой
не оценява разликата между почвено-климатичните условия в Южна
и Северна България, които са сериозни. В Западна Европа получават
добив от по 1 т./дка. Това при нас,
няма как да стане. При добра агротехника и торене, ако сушата е като
през тази година, добивите може да
са по-слаби, от тези на най-немарливите земеделци. Причина за това
е, че посевите изгарят от прекомерното торене и липсват условия за
поливане на житните култури. Това
може да стане само с дъждуване, за
което системи в България, никога не
е имало. Изграждането им изисква
много средства.
В момента много се коментира,
че в през новия програмен период
ще има сериозни средства за създаване на поливни площи, но

големият проблем у нас,
е свързан със собствеността
на земята.

Никой земеделски производител
няма да инвестира в такива площи,
ако собствеността не е негова. За
това смятам, че нещата в земеделието, не стоят добре. Вместо от година
на година да вървим напред, се занимаваме с исканията на арендаторите.
Няма нормативна уредба, която да
регламентира взаимоотношенията
ни с тях. Всеки собственик, може да
очертава площи, за да получава субсидии, но той не се занимава с тях.
Така се получават застъпвания, за
които ни налагат наказания. Проблемите са много, но съм свикнал с тях
и не им обръщам внимание. Такава е
действителността в земеделието.

УПРАВЛЯВАЩИТЕ ИДВАТ
И СИ ОТИВАТ,

но никой не е наясно, какво трябва
да се направи за сектора и какво е
нужно на земеделския производител. Вече бившият министър на земеделието твърдеше, че земеделието
е локомотивът на държавата, но това
освен него, трябва да го знае и цялата управляваща партия, и да е концепция на обществото. То трябва да
знае, че без развито земеделие, няма
да има просперираща държава. Тогава няма да коментират, че земеделските производители били богати и
карали Бентлита, но точно те са тези,
които могат да решат много проблеми в страната, защото са реалните
инвеститори в България. Имат доверието на банките, от които да вземат
кредит и доверието на хората, чиято
земя от години обработват.
Намеренията да се развият овощарството и зеленчукопроизводство, няма как да стане, без нашата
помощ. Ако парцелът е до мой блок,
няма как да вземат вода, ако аз не
им дам. Радетел съм на всяка идея,
която може да се осъществи в сектора, но за съжаление има само идеи,
които не са свързани с конкретната

действителност и как наистина могат да се осъществят. В повечето
случаи, те са трудно осъществими,
защото ако е можело, са щели да станат. Много се обвинява българинът,
че не е предприемчив, но той винаги се приспособява бързо и намира
начини за развиване на дейност. Самият аз съм гледал около 2–3 хил.
дка със зеленчуци. Бих възобновил това производство, ако видя,
че ще имам печалба.
Много се говореше, че ще дават
субсидия на зеленчукопроизводителите, но се оказа, че и за тях има
таван, който е до 2 т./дка. Защо?
Нали се дават тези средства, за да
те стимулират да произвеждаш повече и по този начин да падне себестойността на продукцията. Така ще
паднат и крайните цени. Не може да
се субсидират производства, само
защото някой искал, да се занимава
с овощарство или със зеленчукопроизводство. Това ще бъде пагубно
за икономиката на страната, защото
ще засегне и нашето производство и
държавата ще остане без хляб.
ТВ

Поддържаме доброто име на Светла
българското розово масло! Бъчварова е
председател
на Комисията
по земеделие
(От 1 стр.)

ята си. Поддържаме доброто име
на българското розово масло. Извоювали сме си името с редовно
и качествено производство. Нашата фирма „Булаттарс продакшън
къмпани“, има две розоварни в
Павел баня и Скобелево в Казанлъшка община.
През тази година изкупната цена
на розовия цвят беше много висока,
което се отрази върху себестойността на розовото масло. Това смущава
нашите редовни клиенти, защото те
го влагат в парфюмни композиции.
Всички по веригата страдат от високата цена, включително и крайните потребители на парфюмерия и
козметика.
Имаме клиенти за розово масло
от цял свят. На първо място е Европейският съюз, след него са САЩ,
Близкият и Далечният изток и Австралия. България е на второ място
в света, по количество произведено розово масло, но по качество,
държим първенство. Уникалното
на българската маслодайна роза,
е комбинацията на съставките й,

климата на България, почвите и
природните фактори. Голямо значение за високото качество на нашето
розово масло са и уменията на производителите. Всички от бранша се
стремим да рекламираме и да поддържаме доброто име на продукта
ни.
Българското розово масло си е
извоювало място на международните пазари преди 350 години, което е
много преди нас. Това ни задължава
да поддържаме високите стандарти
и да не се отклоняваме от тях. За
това имаме и партньори по целия
свят. Трудно се печели доверието
на клиента, а една грешка може да
разруши всичко, което е градено с
години.
През миналата година изкупната
цена на розовото масло беше около
6500 евро/кг., но през тази очаквам
да е много по-висока. Още нищо не
е обявено. Правим последни калкулации на разходите. Дори и да намалим до минимум печалбата си,
увеличението на крайния продукт,
едва ли ще е малко.
ТВ

Това решиха депутатите от 42
Народно събрание
Светла Бъчварова от Коалиция за
България е новият председател на Комисията по земеделие и храни. Това
решиха депутатите от 42 Народно
събрание, които избраха състава на
ресорната земеделска комисия в парламента.
Комисията ще се състои от 20
народни представители, от които 8
от ГЕРБ, 7 от Коалиция за Българя, 3
от ДПС и 2 от „Атака“. За заместникпредседатели са определени Спас Панчев от Коалиция за България, Тунджай
Наимов от ДПС, Калина Балабанова
от „Атака“. От ГЕРБ не предложиха
членове на комисията.

трета страница
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Прогнозират висока реколта
от хлебно зърно

Близо 3 млн. т. пшеница
може да бъдат изнесени
тази година от страната

Близо 3 млн. т. пшеница може да
бъдат изнесени тази година от страната ни. Въпреки предварителните
скептични прогнози за добивите,
падналите в последните седмици валежи, вероятно ще спасят зърното,
каза селекционерът от Добруджанския земеделски институт проф. Николай Ценов.
Реколтата от хлебно зърно ще
бъде висока, колкото е била и през
1989 г., точно преди демократичните промени в страната, които обаче
бяха свързани с разбиване на редица традиции в земеделието. Според
проф. Ценов, качеството на зърното
ще бъде по-добро от миналата година, а добивът ще бъде 4,5–4,7 млн.
т. За зърнения баланс на страната
са нужни около 2 млн. т. пшеница,
останалото е за износ, обясни той.
Традиционните дестинации за нашето зърно са арабските страни, както

и някои европейски държави като
Италия и Испания. Годишният пазар
на зърно е 135 млн. т., като 1,5% от
него се падат на българската пшеница. Тази година обаче, не се знае,
какво ще бъде съотношението, заради наводненията в Западна Европа,
коментира Ценов. В същото време
се очаква, Турция да се появи като
играч на международния зърнен пазар. Заради всички тези фактори, за
сега не може да се прави прогноза за

цената на зърното от новата реколта,
коментират от бранша. Очакванията
им са по-скоро да се запазят настоящите нива на търговия от 300–350
лв./т.
Заради нарастващите нужди от
пшеница е сформиран Световен
консорциум за повишаване на продуктивността на хлебното зърно,
съобщи проф. Ценов. Целта на експертите е увеличаване на добивите с
15–20% в следващите години.

Европейската комисия въвежда нов регламент за парфюмерията,
козметиката и пастите за зъби, с построги правила за производството
им. Целта е да се гарантира тяхната
безопасност и да се отсеят от пазара
нелоялните производители и търговци, обясни Николина Узунова, изпълнителен директор на Българската
национална асоциация за етерични
масла, парфюмерия и козметика. Регламентът влиза в сила от 11 юли т. г.
След тази дата, некоректните играчи
ще бъдат глобявани, а продукцията
им ще се изтегля от пазарите.
За пръв път се въвежда централизирана европейска електронна система за пускане на пазара на определен
продукт. До сега всяка държава си
имаше своя процедура, припомни д-р

Димитър Димитров, който оглавява
дирекция „Обществено здраве и управление на специалните донорски
програми“ в здравното министерство.
Системата ще нотифицира всеки продукт на пазара и той ще получава
уникален номер. По този начин, ЕК
ще подава информация към контролните органи за всички козметични и
парфюмерийни продукти на пазара.
Друг нов момент е, т. нар. досие на
продуктите. Те трябва да имат пълна
документация, която доказва тяхната
безопасност. Системата ще отчита и
нежеланите ефекти, при използването на козметиката и парфюмите, така,
както това става, при лекарствата. На
етикетите трябва да има подробна информация за съставките, а позволените за добавяне в тях консерванти, оц-

ветители и ултравиолетови филтри,
трябва да бъдат включени в позитивен списък.
„В момента парабените не са забранени за употреба, за тях има пределно допустими стойности. Предстои решение на Брюксел, с което
някои от тях ще бъдат забранени. За
останалите, ще се реши дали са безопасни за влагане в козметични продукти за деца от 0 до 3 г.“, обясни д-р
Димитров.
75 български компании произвеждат и търгуват с козметични продукти
и етерични масла. Те разполагат с 20
дни, за да започнат да работят, в съответствие с новия регламент за парфюмерията и козметиката. Гаражните
производители ще отпаднат от пазара, смятат от бранша.

страна, с площ хиляди декари. Голяма част от тях, са собственост на
земеделци, които не са в състояние
да обработват земята си или са изправени пред фалит. Някои от стопаните са ипотекирали нивите, като
гаранция по банкови кредити, които
не успяват да погасяват редовно, за-

ради ниската цена на продукцията
им. За това са решили да разпродават целия си бизнес, заедно със земеделските си земи. Според брокери
на недвижими имоти обаче, пазарът
на ниви става все по-неатрактивен.
Българските стопани са притиснати от евтиния внос, който понякога
е на 50% от цените на родните селскостопански продукти. В същото
време, държавата слабо подпомага
сектора, докато страните от ЕС, имат
постоянна и силна политика на субсидиране.
Друг проблем, е трудното комасиране на земите, остарелите и неработещи напоителни системи, от които
едва 2% са изправни. Инвестициите
в земя и селскостопанска продукция,
са големи и имат слаба възвращаемост. Това прави нивите неатрактивни, като капиталовложение и за
това купувачите са малко. Продавачите са притиснати да свалят цените
– някои парцели стартират от 300 лв.
за 2,5 декара.

Причината е свързана с
възстановяване на експортния потенциал и
агресивното поведение на
Русия и Украйна

Нов регламент въвежда Брюксел
за парфюмерията и козметиката

Броят на земеделските производители
у нас е намалял с над 30%

Фермери масово фалират и са
принудени да продават земите си на
безценица. През последните 3 години, броят на земеделските производители у нас, е намалял с над 30%.
Само през юни тази година, частни съдебни изпълнители са обявили
за продан над 80 парцела в цялата

Износът на
пшеница от ЕС
през 2013/14 г.
ще отбележи
спад с 2,4 млн. т

На 31 май т.г. Световният съвет по
зърното, публикува доклада за състоянието
на глобалния баланс на пшеницата. Прогнозата за новата световна реколта от пшеница през 2013/14 г., е увеличена с 2,2 млн.
т., в сравнение с данните от април – до
682,1 млн. т., а това е с 27 млн. т. (4%)
повече, спрямо 2012/13 г.
Основна заслуга за очертаващия се
съществен ръст на световното производство, принадлежи на страните от черноморския регион и преди всичко – Русия и
Украйна.
Експертите от съвета очакват добивът от пшеница в Русия да нарасне с 39,4%
(14,3 млн.т.), в сравнение с 2012/13 г. – до
52 млн. т. Тази прогноза обаче е с 4 млн.
т. по-малка, в сравнение с оценката дадена преди половин месец от експертите на
Министерството на земеделието на САЩ.
Прогнозата на съвета за обема на руския
износ на пшеница през 2013/14 г., също изглежда по-скромна, в сравнение с данните
на USDA – 13,9 млн. т., спрямо 18 млн. т.
(10,8 млн. т. – 2012/13 г. и 21,6 млн. т. 2011/12 г.).
По-консервативни, в сравнение с доклада на USDA изглеждат и прогнозните данни
за Украйна – 20,0 млн.т. добив от пшеница
през 2013/14 г., в сравнение с 22,0 млн. т.
прогнозирани преди две седмици от USDA.
Все пак, дори и тази по-консервативна
прогноза очертава значим ръст – 4,2 млн.
т., спрямо ожънатото количество през
2012/13 година.
Важно е да се отбележи, че IGC оценява експортния потенциал на Украйна през
2013/14 г. на около 6,8 млн. т., което е с
2,7 млн. т. по-малко, в сравнение с прогнозата на USDA и на практика означава запазване на обема на износа на равнището от
2012/13 г.
Добивът от пшеница в ЕС-28 през
2013/14 г., се оценява от съвета на около
138,2 млн.т., в сравнение с 130,3 млн. т.
през 2012/13 г. Увеличението се очаква да
дойде от по-добрите реколти в Германия,
Испания, Полша, Унгария и Румъния.
Потреблението на пшеница в Евросъюза
през 2013/14 г. ще възлезе на 123,0 млн.
т., в сравнение с 115,0 млн. т. очаквани
за текущия сезон. Въпреки превишаването
на производството над равнището на потреблението, износът на пшеница от ЕС
през 2013/14 г., ще отбележи спад с 2,4 млн.
т. (до 20,4 млн. т.), което се обяснява с
очертаващото се рязко изостряне на конкурентната борба.
Пазарните участници коментират, че
актуализираните прогнозни данни на Световния съвет по зърното, демонстрират
значимо увеличение на добива от пшеница в
глобален мащаб, а превишаването на обема
на производството, над нивото на потреблението предполага, формиране на низходящ
ценови тренд през летните месеци на 2013
г.
Търговците информират, че котировките на френска мелничарска пшеница от
новата реколта в момента гравитират
към 204–206 евро за тон за зърно докарано
до Руан, в сравнение с 224–226 евро за тон
пшеница от старата реколта. На борсата
в Будапеща цената на мелничарското зърно
за доставка през август падна до 227 д. за
тон, в сравнение с 240–245 д. за тон в началото на май.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Комисията по земеделие на ЕП

Земеделски
гласува за по-облекчени условия за производители
производството на тютюневи изделия алармират
за липсата на гарантиран
Измененията на българския евродепутат Мария Габриел (ЕНП/ГЕРБ), в защита на сектора бяха приети

По време на своето редовно
юнско заседание, Комисията по
земеделие и развитие на селските райони на ЕП, гласува проектостановище по доклада, относно
сближаването на законовите, подзаконовите и административните
разпоредби на държавите членки,
относно производството, представянето и продажбата на тютюневи
и свързани с тях изделия.
Членовете на земеделската комисия на ЕП приеха по-облекчени

ФАО: Слабият
растеж на
селскостопанската
продукция може
да повиши
световните цени
на храните
Очаква се селскостопанското производство да
нараства средногодишно с
1,5% до 2022 г.
Слабият растеж на селскостопанската продукция и силното търсене
на биогорива, могат да повишават
световните цени на храните през идното десетилетие, предупреди Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО), цитирана от ДПА. Очаква
се селскостопанското производство
да нараства средногодишно с 1,5% до
2022 г., спрямо 2,1% през предходното десетилетие, посочва ФАО в съвместно проучване с Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР).
Липсата на нова земеделска земя,
повишаващите се разходи и нарастващият натиск за опазване на
околната среда са главните фактори, които ограничават растежа, се
отбелязва в доклада. Прогнозите са,
че цените ще останат над средното
историческо равнище в средносрочен
план и за растителните, и за животинските продукти, заради по-бавния темп на нарастване на производството и по-силното търсене на
храни и биогорива. Повсеместната
суша, като тази от 2012 г., и ниските продоволствени запаси могат да
повишат световните цени с 15 до 40
%, се предупреждава в доклада.

условия от тези, предложени от
Европейската комисия, за производството на тютюневи изделия,
свързани с размерите на потребителските опаковки на цигари, на
информационните съобщения и
предупредителните надписи за пакетите.
Измененията на българския евродепутат Мария Габриел (ЕНП/
ГЕРБ), в защита на сектора на
тютюнопроизводство бяха приети. В резултат на това, ЕК се призовава да изготви доклад, който
отчита социално-икономическите последици от прилагането на
директивата и в частност отразява въздействието върху производството и заетостта в сектора
на тютюна, като се обърне специално внимание на малките и средните земеделски производители.

Евродепутатът призова да бъдат
предприети мерки за ограничаване на вноса на тютюневи изделия,
включително от трети страни, които не отговарят на разпоредбите
на настоящата директива.
„Мерките, предложени от ЕК,
ще засегнат устойчивостта на цял
един земеделски и икономически
сектор, конкурентоспособността
на тютюна, произведен в ЕС, приноса му към икономиката и заетостта на хората, които зависят от
тютюнопроизводството. България
е сред водещите производители
на тютюн. Ето защо в условията
на финансова и икономическа нестабилност и нарастваща безработица, е крайно необходимо да мислим за работещите в този сектор
и да защитим производителите“,
коментира Мария Габриел.

Удължават срока
за кандидатстване
по лозарската програма
Целта е по-голям брой земеделски стопани да се възползват от възможностите
От 24 юни до
31 юли 2013 г.
ще бъде отворен
отново приемът на заявления
за подпомагане,
по мерките от
Н а ц и о н а л н ат а
програма за подпомагане на лозаро-винарския
сектор2008/2009–
2013/2014 г. Целта е, по-голям
брой земеделски
стопани, да се
възползват
от
възможностите,
които предлага
програмата.
Националната програма се
прилага като финансов инструмент
в България, за периода 2008/2009–
2013/2014 г. Бюджетът за финансовата 2013 г. е 52 302 003 лв. и се
осигурява от Европейския фонд за
гарантиране на земеделието (ЕФГЗ).
Лозарите получават субсидии по
мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“, „Застраховане на реколта“ и „Промоции в трети страни“. До момента са изплатени
средства, в размер на 12 278 694 лв.
В новия прием ще могат да участват и лозарите, с права за засаждане
от националния резерв. Това стана
възможно, след като Европейската
комисия одобри поисканата от България промяна. Решението позволява на голям брой производители,
с права от националния резерв, да
кандидатстват по мярка „Преструктуриране и конверсия на винени
лозя“, което се очаква значително да

повиши усвояемостта на средствата
по програмата.
По мерките „Преструктуриране
и конверсия на винени лозя“ и „Застраховане на реколта“, могат да
кандидатстват собственици, арендатори или наематели на лозови
насаждения. Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство,
съгласно Закона за виното и спиртните напитки (ЗВСН).
По мярката „Промоции в трети страни“, могат да кандидатстват
търговски дружества, кооперации,
сдружения и междупрофесионални
организации. Финансовата помощ
по мярката, е в размер до 80% от
действителните разходи, по промоционалния проект. Кандидатите
трябва да притежават удостоверение
от Изпълнителната агенция по лозата и виното, за право на участие, по
съответната мярка.

бюджет по мярка 121 от
ПРСР за модернизация на
биологични стопанства

Изненадани и силно огорчени сме от факта, че в Заповедта за прием на проекти
по мярка 121 на ПРСР, издадена от изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“, няма
заделен специален бюджет за проекти на
биологични земеделски производители, заявяват в декларация до медиите от Българска асоциация „Биопродукти“.
Освен гарантирания бюджет, в размер
на 5% от средствата по мярката, през
2011 г., със Седмата нотификация на ПРСР,
бяха прехвърлени 33 млн. лева от мярка
214, към мярка 121 на програмата, с изричното решение на Комитета по наблюдение,
а преди това и на Работната група по Ос 2,
тези средства да бъдат отпускани целево
за проекти за модернизация на биологични
стопанства.
Днес виждаме, че обещанията, и дори
решенията на органите, които имат отношение към наблюдение на изпълнение на
Програмата за развитие на селските райони, нямат никаква стойност. В заповедта
за прием са заделени бюджети за всякакви
други приоритетни групи бенефициенти
(млади фермери, полупазарни стопанства,
зеленчукопроизводители и овощари, животновъди), но не и за биологични производители, подчертават от асоциация „Биопродукти“.
Обяснението, че биопроизводителите
могат да кандидатстват на общо основание, визирайки приема по т. 4 на заповедта,
съвсем не е успокоение за нас, тъй като не
дава никакви гаранции, че проектите за модернизация на биологичните стопанства ще
бъдат сред одобрените, а от друга страна биологичните производители на зърнени
и маслодайни култури са изцяло лишени от
възможност за кандидатстване.
Много от биологичните фермери имат
подготвени проекти, след като в множество интервюта и рекламни клипове на
програмата се твърдеше, че за тях има
гарантирани бюджети.
Настояваме Заповедта на изпълнителния директор на ДФЗ, да бъде променена,
докато това е възможно, предвид сроковете по Наредбата (10 календарни дни, преди
започване на приема) и да се отдели бюджет за прием на проекти на биологични
производители и такива, които са в преход,
както в предходния прием по програмата.
Би могло тези средства да се намалят от
общия бюджет по т. 4 на заповедта.
Надяваме се, новият екип управляващи
на Министерството на земеделието и храните да покаже, чрез този жест, дали биопроизводството, действително ще бъде
приоритет в следващите години, както
нееднократно бе заявявано в последните
месеци, посочват в декларацията от Българска асоциация „Биопродукти“.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Президентът Росен
Плевнелиев:

Политиците
да чуят гласа
на протеста
Арогантният реваншизъм
не е рецептата за излизане от ситуацията, коментира той

Политиците не чуват исканията на
хората и това е причината протестите да продължават. Това мнение изрази президентът Росен Плевнелиев, на
пресконференция след края на Консултативния съвет за национална сигурност,
който приключи без взето решение.
„Знам, че в този момент думата
криза звучи тежко, но не намирам друга
дума“, описа ситуацията държавният
глава. И след отказа на Делян Пеевски
да бъде председател на ДАНС, хората
продължават с протестите. Това, според президента значи едно - причината
са политиците, които не искат да чуят
гласа на народа.
Вместо да се решава кризата, тя се
задълбочава, подчерта Плевнелиев.
„Промените в закона за ДАНС показват, че това е добре планирано мероприятия за нагласяне на критериите за
един конкретен кандидат. Жалко е, ако
законите в Българи се правят по този
начин. Предупреждавам да не се бърза
и да не се използва същия подход, при
назначаването на новия председател на
ДАНС и други висши длъжности. Промените трябва да се дебатират, да се изслушат концепциите на номинираните,
да бъдат зададени всички въпроси и те
да получат отговорите, да се чуе мнението на професионалните общности и
на евроатлантическите ни партньори“,
каза още президентът.
Плевнелиев поиска от лидерите на
парламентарно представените партии, да кажат ясно, какви действия
ще предприемат, за да удовлетворят
исканията на протестиращите. Той
изрази съмнение, че управляващите ще
изчакат протестите да отмрат, без
да предприемат конкретни действия.
Плевнелиев изрази съмнение, че ще бъде
направен опит за създаване на нови
провокации, с които да се потулят разразилите се сега скандали.
„Нищо добро не ни чака, ако няма
радикална промяна в поведението на
политиците. Арогантният реваншизъм
не е рецептата за излизане от ситуацията, в която е вкарана държавата
днес. Компроматната война е стар и
изпитан метод. Реваншизмът е политическо късогледство и е истинска
заплаха пред националната сигурност“,
каза още държавният глава.

Малкият принц е отново сред нас!
Станете герои в неговата приказка и спасете детски живот
През 2012 г., г-н Ангел Попов,
президент на козметична компания „Рефан България“, бе удостоен
с престижното отличие „Малкият
принц“, като най-верен дарител.
Сред многото негови благотворителни инициативи, особено място
заема реновирането на Хирургичното отделение към Детската клиника в УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД
в Пловдив. При връчването на
приза, той заяви, че няма да спре
дотук, воден от житейската мисия,
на която винаги е бил верен – да
помага!
Днес, две година по-късно,
той защити своя благороден девиз, обявявайки решението си, да
започне цялостното реновиране
и оборудване на Отделението по
онкохематология в Пловдивската
университетска болница „Св. Георги“. Началото ще бъде поставено с цялостен ремонт на две стаи
и две манипулационни, които да
отговарят на световните критерии
за съвременно отделение от такъв
тип.
На пресконференцията, по повод благотворителната инициатива на Ангел Попов, д-р Стоянова,
завеждащ детско онкологично отделение заяви „Благодарение на
благородния жест на Ангел По-

пов, нашата мечта да има такова
болнично отделение ще стане реалност.“
Ангел Попов изтъкна, че ремонтът, който предприема ще продължи поетапно до финализирането
му, с реновирането и обзавеждането с необходимата апаратура на
останалите 14 стаи. В своето обръщение към представителите на
медиите, той призова, чрез широко разгласяване на инициативата
да се помогне за привличане на
съмишленици, за да бъдат съкратени сроковете за ремонта.
Специален гост на събитието

Ремонтират 12 улици
в Стрелча по проект
В
Стрелча
започва
асфалтиране на улици по проект
„Подобряване
на физическата
среда на живот
на населението
в община Стрелча“. В обхвата са
предвидени два
подобекта. Това
са „Реконструкция и изграждане
на улична мрежа
в град Стрелча“
и „Благоустрояване на площадно пространство
в гр. Стрелча“.
Проектът е на
стойност 1 713
004 лв. и се реализира по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г.
„Този проект ще преобрази нашия град. Площадът ще има нов
облик, а 12 улици ще бъдат изцяло
подновени. Всичко това ще стане
факт съвсем скоро, благодарение
и на усилията на колегите от предишния мандат. Приемствеността
ще направи реалност мечтата на
стрелчани да живеят в по-хубав
град“, каза кметът на общината
Иван Евстатиев.
По проекта се предвижда благоустрояване на площадното пространство и реконструкция на 12
улици. Обновени ще бъдат улици-

те „В. Иванов“,
„И. Симеонов“,
„Г. Найденов 1“,
„Г.С. Раковски“,
„Поликарп Чуклев“, „Т. Каблешков“, „И. Вазов“ и други.
Първият обект
вече е готов. Площад „Дружба“ е
изцяло реновиран и благоустроен. Оформени са
зелени кътове за
отдих и е засадена декоративна
растителност. Изградена е водна
каскада, с декоративни мостчета.
Настилката
на площада е от цветни павета и
асфалтобетон, както и от бетонови плочи. Оформени са тревни и
цветни площи, с подходящо осветление.
Асфалтирането, отводняването и изграждането на тротоари за
пешеходци, ще подобри уличната
инфраструктура и ще спре по-нататъшното изравяне на земната настилка.
С проекта ще се постигнат и целите, заложени в Плана за развитие
на общината за периода 2007–2013.
Стремежът на общинското ръководство е в общината да се създадат реални условия за привличане
на инвестиции и туристи.

беше световно известният спортист – Йордан Йовчев, прославил
родния Пловдив. Той приветства
благотворителната инициатива и
призова за съдействие и от страна
на държавните институции, защото когато работим за достойна
кауза, трябва всеки да даде всичко от себе си, за прояви благородството на своя дух. В своето
изказване, г-н Йовчев обърна специално внимание и на подкрепата, която Ангел Попов всеотдайно
оказва на спорта, като най-добрия
начин за съхраняване на човешкото здраве.

Пещера укрепва
крепостта
„Перистера“
С реконструкцията се
цели привличане на повече
туристи

Община Пещера продължава проекта за консервация, реставрация и експониране на крепостта „Перистера“,
разположена на хълма „Света Петка“.
Общата му стойност е 3 618 355 лв.,
осигурени от ОП „Регионално развитие“.
Крайната цел на проекта е крепостта да стане атрактивна и привлекателна дестинация за български
и чуждестранни туристи. В края на
процеса историческата забележителност ще бъде по-достъпна за гостите.
„Перистера“ е културно-исторически паметник с национално значение,
открит по време на разкопки през
периода 2007–2010 г. До сега са проведени обществени поръчки за СМР,
строителния и авторския надзор, и
на информационна кампания по проекта, сключени са договори с избраните
изпълнители.
Община Пещера е депозирала искане за авансово плащане и е обявила
процедура за избор на одитор.
До 31 юли т.г. ще бъдат избрани
изпълнители на финансовия одит, за
закупуване на съоръжения, оборудване
и обзавеждане, за консервация, реставрация и експониране на крепостта, както и за провеждане на обучения, пряко свързани с подкрепяните
атракции и съоръжения.
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КАЛЕЙДОСКОП

Парче диня дневно
Какво ви очаква намалява холестерола
през седмицата
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Бъдете откровени и действайте, без каквото и да било
забавяне. Част от вас ще
търсят отговори на въпроси,
които напоследък ви вълнуват. Под никакъв предлог, не се поддавайте
на лошо влияние.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Не предприемайте рисковани ходове, освен ако не
сте сигурни, какъв ще бъде
крайният резултат от тях.
До средата на седмицата,
много от вас ще осъществят значителни
промени в живота си, благодарение, на които ще поставите ново, по-добро начало.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Финансовите ви приходи
ще се увеличат. Колкото помалко инициативи предприемате, толкова по-добре ще
бъде за вас. Добре е да не
поставяте начало на нищо
ново. Постарайте се да обсъждате открито
въпросите, които ви вълнуват.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Стремете се сами да реализирате стремежите си,
като залагате на позитивно
мислене. Опитайте се да
направите реална преценка
на текущото си материално положение и
избягвайте да предприемате, каквито и да
било рисковани ходове.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Колкото по-адекватно действате сега, толкова е помалка вероятността, да се
сблъскате с непреодолими
препятствия. Отделете достатъчно време да изпълните някои свои ангажименти от административен характер.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Постарайте се пред интимната половинка да конкретизирате, какви са желанията ви,
но бъдете готови и вие да се
съобразите с неговите/нейните желания. Избягвайте
тежките храни и алкохолни напитки, от които
не се чувствате добре.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Намалете темпото на работа и се отдайте на заслужен
отдих. Опитайте се да не
драматизирате проблемите
и разногласията, които възникват в отношенията ви с
интимната половинка.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Не допускайте да изтъквате
на преден план нещата, които
правите за другите, защото
думите ви може да бъдат изтълкувани погрешно от заобикалящите ви. Стремете се
да проявявате обективна преценка за хората,
с които работите в близко съдружие.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Следвайте правилата, установени на работното ви място и
няма да имате, каквито и да
било затруднения, в отношенията си с началник, с клиент
или с колегите си. Опитайте
се да направите точна равносметка на постигнатото от вас.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Постарайте се да си гарантирате материалната стабилност. Не предприемайте
ходове, които може да ви
поставят в невъзможност
да планирате настоящето и
бъдещето си. Много от вас ще осъществят
важни разговори.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Опитайте се да проявите
обективност, при преценката си за приятел или близък. Възможностите ви да
извършите промяна в личен план, ще бъдат
от изключителна важност, особено ако се
стремите към стабилност.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Моментът ще се окаже ключов за много от вас, в материално отношение. Късметът ще бъде на ваша страна.
Опитайте се да бъдете лоялни приятели и в услуга на тези, които са ви
помолили за подкрепа.

Оказва се, че здравословният ефект на плода се крие в
аминокиселината цитролин, която подобрява кръвообращението
Само едно парче диня на ден,
намалява лошия холестерол и предотвратява развитието на сърдечни
заболявания, твърдят учени. Резултатите от изследвания показват, че
редовната консумация на богатия на
вода плод, намалява двойно лошия
холестерол, който причинява запушване на артериите и води до развитието на сърдечно-съдови болести.
Оказва се, че здравословният
ефект на плода се крие в аминокиселината цитролин, която отпуска
кръвоносните съдове и подобрява
кръвообращението.
Цитролинът защитава функцията
на сърцето, тъй като може да намали
кръвното налягане, цитирайки данни от по-стари проучвания.
В предишни изследвания, учени от университет в САЩ, откриха
също, че честото похапване на диня,
може да предотврати качването на

излишни килограми и води до намаляване на мастните натрупвания в
кръвоносните съдове. Това превръща динята в идеален плод за лятото.

Пет бели щъркела и един керкенез спасиха през изтеклата седмица
експерти от РИОСВ – Пловдив след
сигнали на граждани. Жители на Съединение забелязали два млади щъркела в безпомощно състояние, но
без видими наранявания. Птиците
са изпратени за доотглеждане в Спасителния център за диви животни в
Стара Загора.
В село Дълго поле подалите сигнала разказаха, че наблюдавали борба между два възрастни щъркела, в
резултат на която птиците кацнали на необезопасен електрически
стълб. Единият щъркел загинал от
токов удар, другият паднал на земята, при което си счупил крилото. В

гнездото останали в
безпомощно състояние два млади щъркела. Със съдействието на служители от
ЕВН КЕЦ Калояново
птиците са свалени
от гнездото и заедно
с възрастния наранен щъркел са изпратени в Спасителния
център за леченеие
и доотглеждане. Там
за лечение е изпратен и керкенез, открит след сигнал
на граждани, в междублоково пространство в Асеновград.
И петте птици са защитени от
Закона за биологичното разнообразие. Според него при намирането на
изпаднали в безпомощно състояние
или мъртви екземпляри от защитени видове в тридневен срок трябва
да бъде уведомена РИОСВ, в чиято
компетентност е вземането на необходимите мерки. Забранено е преследването, убиването, уловът и търговията със защитени екземпляри.
При нарушаване на закона санкцията за физически лица е от 100 лв. до
5000 лв., а за юридически лица – от
500 лв. до 10 000лв.

Орфическият ритуал
възкръсна, над брезовското
село Бабек

Пет бели щъркела спасиха
експерти от РИОСВ – Пловдив

Няколко мита
за слънчевите бани
Дойде лятото, а с него и слънцето. Много жени харесват да се излагат на слънце, но го правят неразумно. Предлагаме ви няколко мита за
слънчевия загар.
Слънчевият загар е здравословен
Тенът е резултат от опитите на
кожата ни да се предпази от по-сериозни вреди от UV радиацията.
Тенът предпазва от изгаряне
Тъмен тен на естествено бяла
кожа дава защита, не повече от SPF 4.
Слънцезащитните
продукти
предпазват и мога да се пека мно-

Люляковото
светилище
посрещна
слънцето

го по-дълго
Слънцезащитните продукти не
са създадени, за да можем да увеличим времето, в което се излагаме
на слънце, а за да сме по-защитени в
моменти, прекарани на слънце, предупреждават специалисти. Степента
на защитата на тези продукти до голяма степен, зависи от правилната
им употреба.
Няма шанс от изгаряне, ако не
усещам жаркото слънце
Изгарянето на кожата е в следствие на UV радиацията, която не
може да бъде почувствана.

Празникът на лятното слънцестоене на 22 юни, бе честван за втора
поредна година, на Люляковото светилище в землището на брезовското
село Бабек. Това съобщи Иван Баръмски,
един от организаторите на празника
от община Брезово.
На това светилище се намира и
единствената в България слънчева
стела, която е с височина около 2 метра. На святото за древните траки
място се проведе възстановка на древен обред.
Ритуалът представлява принасяне
в жертва на боговете на сушени плодове, вино, мляко, вода. Когато мине
ритуалът, всеки оставя пред Слънчевата стела дарове, които носи, каза още
Баръмски.
Маршрутът до мястото е добре
уреден, пътеката е маркирана. Около
самото място има още една забележителност – това е едно каменно образувание, което представлява нещо като
трон, на който, като седне човек, гледа
точно срещу светилището. Самият
ритуал, посветен на слънцето, продължи около един час, като до мястото
има 30 минути пешеходен маршрут,
който преминава през гората.
Ученици от Професионалната гимназия в Брезово, бяха подготвили за
гостите на празника и ястия, характерни за траките.
Празникът на слънцето бе организиран с помощта на проф. Валерия Фол.

Бързо и вкусно

Лодки
от тиквички

Необходими продукти – 5 бр. тиквички – около 1 кг, 100 г настъргано сирене, 1 бр. яйце, 2 с.л. галета, сол, черен
пипер, копър, магданоз, олио, чесън по
желание.
Начин на приготвяне – Тиквичките
се изрязват от двата края, измиват
се и се бланшират във вряща подсолена вода за 5–6 минути. Изваждат се,
разполовяват се по дължина и се издълбават. Издълбаното се нарязва на ситно, смесва се със сиренето, галетата,
яйцето, 1–2 с.л. олио и подправките
(може да се добави и чесън) и с тази
смес се пълнят тиквените половинки.
Нареждат се в намазнена тава и се запичат до зачервяване.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Нов проект на БНАЕМПК

Проект „Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания на международните стандарти за натурална и органична козметика“, бе
представен от асоциацията в Пловдив.

От 16 май 2013 г. стартира нов
проект на БНАЕМПК на тема
„Трансфер на знания и добри практики за стандартизация и сертификация на натурални и органични
козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания
на международните стандарти за
натурална и органична козметика“.
Проектът ще бъде финансиран по
ОП „Развитие на човешките ресурси и е с обща продължителност 14
месеца. Основни проектни дейности са три семинара: встъпителен,
практически и обобщаващ (заключителен) на тема натурална сертификация на суровини и крайни форми – дефиниции, сертифициращи

органи и процедури.
Партньори по проекта са NaTrue
(Международна асоциация натурална и органична козметика) и
консултантската компания Пфайфер консултинг.
Цел на проекта е обмяна на добри практики и ноу-хау, в областта
на натуралната и органична сертификация. Благодарение на партньорите ни ще бъдат осигурени водещи
експерти по ключовите теми, които
да съдействат за намиране на найдобрите практически решения при
приложение на изискванията за
стандартизация и сертификация на
натурални и органични суровини
и козметични продукти в съответствие със съвременните изисквания
на международните стандарти за
натурална и органична козметика,
каза Николина Узунова – изпълнителен директор на браншовата асоциация.
Освен с презентиране на добри практики, решения и съвети,
европейските партньори могат да
осигурят директен контакт на представителите на целевата група с европейски фирми и да дадат старт
на сътрудничество между страните
в областта на козметичната промишленост, както и директен контакт между експерти на европейско
ниво.

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 получават средно образование и трета степен на
професионална квалификация.
След успешно завършен 11 клас, учени-

ците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС
категории В и Твк.

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

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

След завършване на 12 клас, учениците
полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на
професионална квалификация.
След успешно завършен 11 клас учениците 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 години.

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

„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.

www.velida1.com

Телефон за връзка: 0886 864419

