
Проверки по борсите намерили некачествени домати 
от Гърция 

България е превърната в „раз-
граден двор“ в последните годи-
ни, за навлизането на голямо ко-
личество некачествена земеделска 
продукция, коментира ресорният 
министър Димитър Греков, ситуа-
цията в сектора, след протести на 
зеленчукопроизводители срещу 

ниските изкупни цени на продук-
цията им.

Именно това показали и провер-
ките в няколко тържища и борси – в 
Огняново, Кърналово, Първенец, в 
кв. „Слатина“ и кв. „Дружба“.

Проверките установили на бор-
сата в Първенец, партида от 10 т. 
некачествени домати, внос от Гър-
ция за българския пазар. Освен 
това, са констатирани нарушения, 
както на митническите тарифи, 
така и на финансовите документи 
на продуктите, които се предлагат 
на нашите зеленчукови борси.

Групите на границата и на бор-
сите, са организирани с помощта 
на Министерството на финансите, 
на МВР и Българската агенция по 

безопасност на храните.
Греков отчете, че в резултат 

на проверките почти е изчезнала 
стоката с гръцки произход на тези 
борси и в момента на тях се търгу-
ва само българска продукция. По 
думите му, това са временни мерки.

„Благодарение“ на това, че сме 
решавали „пожарникарски“ въ-
просите „ден за утре“, не се е по-
стигнал траен ефект, отбеляза той. 
За това на заседанието на Минис-
терския съвет, е било предложено 
да се разработи система от дълго-
срочни мерки за вноса, износа и 
преминаването на селскостопанска 
продукция и храни през територия-
та на България. Проверките по бор-
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 25 (805)  11–17.07.2013 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

Винаги ще 
има доволни и 
недоволни от 

управляващите!
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Директорът на ЕБВР  
бе на работна среща в Първомай

Ползотворна работна среща се 
проведе в последния работен ден 
на миналата седмица в заседател-
ната зала на общината. Кметът 
на община Първомай Ангел Па-
пазов организира среща, в която 
участваха кметове, членове на 
РАО „Тракия“ и нейният изпъл-
нителен директор проф. Иван 
Върляков, бизнесмени от Първо-
май, и Пловдив. Специален гост 
на срещата бе директорът на Ев-
ропейската банка за възстановя-
ване и развитие Стефка Славова. 

Идеята бе на кмета на общината 
Ангел Папазов. Госпожа Славова 
работи в ЕБВР от 2010 г., отговаря 
за одобряването на проекти от Бъл-
гария, Албания и Полша. Срещата 
с нея, беше добра възможност, тя 
лично да запознае присъстващите, 
с политиката на една световна бан-
ка, с инструмента за усвояване на 
средства от общините – ФЛАГ.

Аз често идвам тук, в София, 
като представител на българското 
правителство в Борда на директо-
рите на банката, сподели Стефка 
Славова. Днес, с посещението ми в 

Първомай, се осъществи една стара 
идея. Искам да направя кратка пре-
зентация, да представя ЕБВР, какви 
проекти финансира тя, да погово-
рим за евентуални бъдещи проек-
ти. Идвам да комуникирам добре 
и да намерим начин, как да опери-
раме с местния бизнес, с общини 
от региона. Малките и средните 

общини могат да се възползват от 
програмата ФЛАГ, която ЕБВР ре-
финансира. Община Първомай има 
3 кредита в момента. Финансираме 
и други клиенти от този регион. 
От думите на Славова стана ясно, 
че ЕБВР е създадена, с цел да по-
могне прехода към пазарна иконо-

(На стр. 6)

България – „разграден двор“  
за некачествен зарзават от чужбина

(На стр. 2)

„ТРАКИЯ-РМ“ ЕООД,
ЗП ГАЛИНА 

ПЕЙЧЕВА-МИТЕВА,
ЗП КРИСТИНА 

ПЕЙЧЕВА,
БИХА ИСКАЛИ ДА УВЕДОМЯТ 

ВСИЧКИ СВОИ АРЕНДОДАТЕЛИ, 
ЧЕ РЕНТАТА ЗА НАЕТАТА В С. 
СЪЕДИНЕНИЕ, С. МАЛКО ДРЯ-

НОВО И С. СЪРНЕВЕЦ ЗЕМЯ, ЗА 
2012/2013 СТОПАНСКА ГОДИНА ЩЕ 
СЕ РАЗДАВА В НАТУРА, В ПЕРИОДА 

29.07.2013 – 11.08.2013 г.
В БАЗАТА НА ФИРМАТА  
В СЕЛО СЪЕДИНЕНИЕ.

АРЕНДОДАТЕЛИТЕ, КОИТО ЖЕ-
ЛАЯТ ДА ПОЛУЧАТ ПЛАЩАНЕ 

В ПАРИ, МОГАТ ДА СЕ СВЪРЖАТ 
С НАС НА ТЕЛЕФОН- 032/ 69 50 30 
И ДЪЛЖИМИТЕ СУМИ, ЩЕ ИМ 

БЪДАТ ИЗПРАТЕНИ С ПОЩЕНСКИ 
ЗАПИС ЗА ТЯХНО УЛЕСНЕНИЕ.

Представянето на документ за само-
личност е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО! 

ОЧАКВАМЕ ВИ!
Работно време – 8:40–16:30 ч.

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Продажба и сервиз  
на банкова  

техника
За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670
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„Тракия вест“ ООД
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България – „разграден двор“  
за некачествен зарзават от чужбина
сите ще продължат поне още месец.

Никой не е обръщал внимание на 
зеленчукопроизводителите 23 годи-
ни и това е тежко наследство, заяви 
Греков. По думите му ескалират и 
проблеми, свързани с други произ-
водства, в които „хората не могат да 
се обединят и да предложат конку-
рентоспособна продукция“.

Именно това, според министъра, 
е основна слабост, за това в бързи 
срокове ще бъде създадено звено, 
което да направи анализ и да помог-
не на стопаните за износа на продук-
цията им. Греков е категоричен, че 
към българската земеделска продук-
ция има интерес.

За следващия програмен период 
финансирането на Програмата за 
развитие на селските райони, обаче 
ще е доста по-ниско от досегашното. 
Това потвърди вицепремиерът Зина-
ида Златанова, която уточни, че това 
се отнася за всички държави-членки 
и е израз на политиката на ЕС, към 
икономика на знанието, иновации, 
технологии и инвестиции в градска 

среда. Златанова обаче посочи, че не 
може да каже, с колко по-малко ще 
са средствата, защото финансовият 
модел на разпределение между опе-
ративните програми, все още не е 
обсъждан в правителството.

Програмата за регионално раз-
витие също ще е фокусирана към 
по-малко населени места отпреди, 

отново по указание на Брюксел. 
Стремежът на правителството ще е 
обаче, да няма „бели петна“ по кар-
тата на България, както било в мо-
мента.

Кабинетът предвижда за новия 
програмен период 2014–2020 г., да 
има общо лого за оперативните про-
грами.

(От 1 стр.)

Игнат Панайотов – председател на ППКЗК „Единство 94“, гр. Първомай: 

Винаги ще има доволни  
и недоволни от управляващите!

Априлската суша свали добивите 
ни от житните, но въпреки това, сме 
доволни от реколтата. Още нямаме 
точни цифри, защото не сме при-
ключили с жътвата, но добивите ни 
от пшеницата са между 350–600 кг./
дка. Ечемик не сме сели, а рапицата 
за разлика от предишни години, за-
почна да изчезва от района. Причи-
на за това, е промяната в климата и 
сушата в страната, която не ú влияе 
добре. От пролетните култури от-
глеждаме слънчоглед. Пролетните 
дъждове му се отразиха добре. От 
10 години съм председател на земе-
делската кооперация, а от 30 годи-
ни се занимавам със земеделие. По 
образование съм агроном. Обработ-
ваме 9 хил. дка земя. Малка част от 
собствениците гледат на земите си 
зеленчуци, но ние им извършваме 
механизираните практики. Преди 
повече от 20 години, Първомайски-
ят регион беше известен със своите 
зеленчуци, но в момента, площите 
с тях са около 500 дка. Причина за 
това, е скъпата поливна вода и лип-
сата на желание у хората. 

През тази година даваме по 100 
кг./дка рента на член-кооператорите. 
Трябва да се пригаждаме към кон-

куренцията на арендаторите, които 
имат апетити към земите, които об-
работваме. 

Имаме ново правителство и зе-
меделски министър, но не очаквам 
нищо ново от тях. Важното е да не ни 
пречат, а останалото е лесно. Който 
и да дойде на власт, нищо няма да се 
промени. Земеделските производи-
тели могат да си протестират, колко-

то искат. За мен 
е нормално, да 
се дадат 100 дни 
на всяка ново 
правителство, за 
да се види както 
работи. Винаги 
ще има доволни 
и недоволни от 
управляващите. 
Дори и да има 
желание новото 
правителство, то 
не може да ни за-
щити от вноса от 
страните членки 
на Европейския 
съюз. Това може 
да стане само 
от Македония и 
Турция, за кои-

то може да бъдат наложени вносни 
мита. Техните правителства дотират 
износа на плодове и зеленчуци, а на-
шите производители, нямат, какво да 
предложат, като плодове и зеленчу-
ци. Имахме пазари за износ, които 
ги загубихме и други ги заеха. При 
зърнопроизводството нещата стоят 
съвсем различно. Там има сериозен 
износ.

44 млн. лв. са предвидени за националните 
доплащания към животновъдите

44 млн. лв. са предвидени за националните доплаща-
ния към животновъдите. Това заяви министърът на земе-
делието и храните Димитър Греков. По думите му обаче 
тези средства са крайно недостатъчни.

В тази връзка МЗХ е предприело действия за нами-
ране на нови 45 млн. лв., които да отидат към уязвими 
производители. Греков допълни, че премиерът Пламен 
Орешарски и финансовият министър Петър Чобанов, са 
проявили разбиране към това искане и осъзнават значе-
нието на тези средства за фермерите, които често нямат 
друг доход. Министърът заяви, че Европейската комисия 

е увеличила процента на т.нар. обвързана подкрепа от 
3.5% на 12%, което е значителен резултат от проведения 
през миналата седмица Европейски съвет.

Припомняме, че животновъдите искат гаранции, че 
през октомври ще получат нужните субсидии за сектора, 
каквито миналата година по това време бе обявил тога-
вашният министър на земеделието. В края на юни, фер-
мери блокираха входа на земеделското министерство, в 
знак на протест срещу бездействието на правителството, 
спрямо сектора им.

ТВ екип

Проф. Светла Бъчварова – 
председател на земеделската 
комисия в Народното събрание: 

Недостигът 
на средства в 
Селскостопанската 
академия  
е фрапиращ

Бюджетът на Селскостопанската 
академия за тази година е 25 млн. лв., 
а вече са изразходвани 30 млн. лв., кое-
то означава, че до есента, няма да има 
пари за заплати. През 2009 г. бюдже-
тът на ССА беше 46 млн. лв., а през 
следващата година бе свален на 34 млн. 
лв., без задължения. През 2012 г. и 2013 
г. бюджетът бе намален до 25 млн. лв. 
и за това винаги са в преразход. Кога-
то е правен бюджетът за настоящата 
година, не е калкулирано дори и запла-
щането на труда. Това означава, че 
трябва да се направи корекция и да се 
поставят за следващия бюджет реални 
задачи и изисквания към подразделения-
та на академията.

Друг парадокс е, че опитните стан-
ции са оставени без средства, защото 
ръководството на ССА, в лицето на 
сегашния му председател проф. Петър 
Славейков, е решило така. Те да са на 
самоиздръжка, което е абсурдно. Спо-
ред мен, квалификацията му не отгова-
ря за ръководител на такава структу-
ра, като академията. 
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Чуждият домат 
убива българския, 
според производител от 
пазарджишкото село Чер-
ногорово 

Изкупната цена на доматите в Па-
зарджишко продължава да пада, каза 
Ангел Василев, производител на домати 
от село Черногорово. Преди седмица 
най-хубавите домати се изкупуваха за 
0.50 лв./кг., а сега за около 0.40 лв./кг. 
Какво ще стане през следващата сед-
мица, а и по-нататък, запита той? 
Средната цена на продукцията ще спад-
не на 0.25 лв./кг. Разходите за произ-
водството са почти толкова – 700 лв./
дка. При добра година от един декар се 
получават по около 4 т. домати. Това 
означава, че разходите за 1 кг са над 20 
стотинки. Като прибавим и поливната 
вода, която е 70 лв./дка, при тези ниски 
изкупни цени едва успяваме да покрием 
разходите, каза Василев. Той уточни, че 
поливната вода е поскъпнала това лято 
с 10 лв./дка. Освен това, вносът на до-
мати от страни, които не са част от 
ЕС, допълнително срива цените. Какво 
търсят на българския пазар домати 
от Турция, Македония и Сърбия, които 
често са без никакви документи, но са 
на достатъчно ниски цени. Чуждият 
домат убива българския, каза също Ва-
силев.

Тютюнопроиз
водители 
се готвят 
да блокират 
граничните 
пунктове

П р о и з -
водители на 
тютюн от 
цялата стра-
на готвят 
протести . 
Причината е 
липсата на 
евросубси-
дии за сек-
тора, през 
с ле д в а щ и я 
п р о г р а м е н 
период 2014–
2020 г. Про-

тестиращите ще се събират пред земе-
делското министерство и на граничните 
пунктове.

Според председателя на браншовата 
организация на тютюнопроизводители
те „НАТ 2010“ Цветан Филев България е 
единствената страна, която не е успяла 
да защити интересите на 200 000 заети 
в сектора и така през следващите седем 
години, те няма да получават европейско 
подпомагане. 

Всъщност пет държави от ЕС – Ита-
лия, Испания, Полша, Унгария и Франция, 
са успели да издействат евросубсидии за 
тютюна, през следващия програмен пери-
од. Според евродепутата от ГЕРБ Мария 
Габриел, страната ни е получила подкрепа 
за евросубсидиите за тютюн, но на ниво 
министри на земеделието е трябвало да се 
положат повече усилия.

Българските тютюнопроизводители 
в момента се субсидират от българския 
бюджет, като в последните 3–4 години 
хазната плаща по 73 млн. лв. Тези пари ще 
се свият наполовина до 2020 г.

Димитър Зоров – председател на Асоциацията на млекопреработвателите: 

Нашите потребители  
трябва да знаят истината 

Във всички 
анонимни тесто-
ве в други страни, 
нашето кисело 
мляко винаги зае-
ма първото място 
и то – не при наше 
жури. Това каза 
Димитър Зоров, 
председател на 
А с о ц и а ц и я т а 
на млекопрера-
ботвателите, във 
връзка с изказва-
не на зам.-минис-
търа на земеде-
лието и храните 
Явор Гечев. „Ло-
шото е, че ние 
сами искаме да се самоунищожим, 
с оглед някой да извлече някакъв 
политически или друг дивидент. 
Протестът на млекопреработвате-
лите е насочен като остър сигнал 
на водещи държавни позиции да 
бъдат слагани хора, които са добре 
започнати със сектора и даващи 
си сметка, с какво се занимават“, 
обясни Зоров.

„Крайно време е и ние да си 

дадем сметка, че 
някои други дър-
жави се развиват, 
защото на такива 
позиции се слагат 
хора, които са се 
доказали в своя 
сектор. Крайно 
време е полити-
ците да се засра-
мят и да си да-
дат сметка, че не 
може да използ-
ват икономиката 
като инструмент. 
Ако на потреби-
телите се каже, че 
в България не се 
произвежда ки-

село мляко, а йогурт и в него няма 
нито една жива бактерия, те няма 
да отидат да си го купят“, посочи 
председателят на Асоциацията. 

„Старият стандарт е много по-
лош от новия и с много повече 
дефекти. В стария стандарт се до-
пускаше съществуването на дро-
жди, това са замърсители. Едно 
време технологията не е била на 
толкова високо ниво. Тогава ка-

пачките бомбираха, не от живата 
закваска и от живите организми, 
а от мърсотиите, от наличието на 
тези дрожди. Лошата хигиена е 
водела до бомбиране на кофич-
ки, до късия срок на годност и до 
по-малко здравно-профилактични 
ефекти върху човешкия органи-
зъм. Съхранявало се е по стария 
стандарт 10 градуса, като вдига 
по един киселинен градус на ден 
и може да трае 20 дни. При новото 
съхранение са правени проби и то 
може да трае два месеца, въпреки 
че пише 20 дни. Нашите потреби-
тели трябва да знаят истината, а 
не като стои в хладилника и не се 
е надуло киселото мляко да казват, 
че е боклук. Няма такова нещо. 
Има много изследвания на живи-
те организми. Трябва да браним 
останалото като малко ценности 
за външния свят и за нас“, обясни 
Димитър Зоров. 

По думите му, МЗХ трябва да 
даде средства за повишаване на 
културата и знанията на българ-
ския потребител, защото това е ва-
жно и за здравето, и за формиране-
то на Брутен вътрешен продукт. 

Министерството на земеделието обеща 
субсидии за зеленчукопроизводителите
Зеленчукопроизводителите ще получат субсидии, съобщиха от земеделското ведомство. До 
края на седмицата ще има ясна сметка – колко пари ще се платят за качествена продукция.

След поредица от протести и 
доматени блокади – държавата взе 
решение. И тази година, произво-
дителите на плодове и зеленчуци, 
ще бъдат подпомогнати. По раз-
пореждане на Министерството на 
земеделието, Държавен фонд „Зе-
меделие“ започва спешни сметки 
за това, колко пари могат да бъдат 
платени.

Само за седмица, след пуска-
нето на така наречените „мобилни 
групи“, за борба с нерегламентира-
ния внос – резултат вече има – пох-
валиха се от министерството.

КОНТРАБАНДАТА  
Е СПРЯНА, 

а цените на едро за килограм до-
мати, са се увеличили два пъти и 
половина – от 20 на 50 стотинки. 
Започват „държавни промоции“ и 
спешни разговори с търговските 
вериги за налагане на българското.

Земеделските производители 
напомниха за основното си иска-
не – субсидии за качествена бъл-
гарска продукция. „25 евро, 25–30 
евроцента, но да се мине по всеки 
един производител. По всеки един, 
без значение дали е с 500 квадрата 
или с декар, или 800 квадрата“, ка-
тегоричен беше Кирил Джаков.

Зам.-министърът на земеде-
лието Явор Гечев увери, че суб-
сидии ще има и призна, че самият 
той също е изхвърлял стока, като 
производител. „Днес говорих с 
шефа на ДФ „Земеделие“, бързо да 
направим преглед на сумата, която 

може да бъде платена и да видим 
дали можем да платим субсидия за 
качествен домат в момента“, каза 
Гечев. 

СПЕшНИТЕ МЕРКИ  
ЗА ЗАЩИТА 

на родното производство, обаче 
притесниха бизнеса. Заговори се за 
задължителен процент българска 
продукция, която трябва да при-
съства по щандовете на големите 
търговски вериги. Йордан Матеев, 
който е изпълнителен директор на 
Сдружението за модерна търговия, 
окачестви идеята като противоза-
конна. „Все пак ние не се намира-
ме през 1984 г. Днес е 2013 г, няма 
централизирана икономика, има 
пазарна икономика. Следователно 
нито някакви квоти, нито някакви 

цени, могат да се определят от ЦК 
на БКП, от някакъв министър или 
така нататък“, заяви той. Пазарни-
ят принцип няма да бъде наруша-
ван, увериха от министерството.

ЯВОР ГЕЧЕВ ПОСОЧИ, 
ЧЕ ТЪРГОВСКИТЕ  
ВЕРИГИ ЩЕ БЪДАТ 

стимулирани с държавни гаран-
ции, 
имало и други начини. Зам.-минис-
търът уточни все пак, че ако няма 
добра воля от големите магазини, 
ние не можем да ги задължим.

Обмисля се и възраждане на 
„държавните стандарти“. „Често 
чета етикетите и се старая да са 
български, не че много им вярвам, 
но се надявам да е така“, добави 
той.

В момента българските домати 
и краставици изместват вносните, 
но на щанда за плодове, все още 
преобладават чуждите.

Така наречените мобилни гру-
пи, вече са свършили работа – пох-
валиха се от ведомството. Чрез 
масови проверки по граничните 
пунктове и тържищата контрабан-
дата е била овладяна. Най-често 
нерегламентираният внос се пра-
ви, без фактури за платено ДДС 
или чрез много ниска фактурна 
стойност, на това което се вкарва в 
страната. Засечените контрабанд-
ни тирове са идвали от Турция или 
Гърция, а виновни за злоупотреби-
те в масовия случай са вносители-
те.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Николина Узунова – изпълнителен директор на БНАЕМПК:

Натуралните продукти – гаранция  
за качество, ефикасност и безопасност  

Има сериозен интерес към нашето 
мероприятие, защото темите, които 
ще се разискват на него са много инте-
ресни. Едната е проектът за натурална 
козметика и сертификацията й. Той 
стартира на 10 май т. г. и е по ОП „Раз-
витие на човешките ресурси“, като 
ние сме бенефициенти по него. Наши 
партньори са Международната асоци-
ация по натурална и козметична коз-
метика и Файфър консултинг, които 
са консултант, в областта на сертифи-
цирането на натуралната козметика. 
Темата натуралност е чувствителна за 
потребителите, защото те искат нату-
рални продукти и вярват, че 
СЕРТИФИКАТЪТ Е ГА-
РАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО, 

ефикасност и безопасност. Това е 
непрекъснато разширяваща се тър-
говска ниша, към която имат апетити 
много компании. За това решихме да 
подготвим и защитим проект, с цел 
повече от българските фирми, да се 
запознаят детайлно със сертификаци-
ята на натуралната козметика и да се 
доубедят, ако имат съмнения, че имат 
нужда да бъдат сертифицирани. Кога-
то имат теоретичната и практическа 
подготовка, в тази насока, да прис-
тъпят към една сертификация, която 
след подготовката ще бъде значително 
по-евтина. Надяваме се по този начин 
да бъдем полезни, не само на нашите 
фирми, но и на потребителите, защото 
възможността за избор, води до по-
добро задоволяване на търсенията и 

нуждите на потребителите. Надяваме 
се нашият проект да постигне набеля-
заните цели. 

Втората тема е много наболяла и 
актуална. Тя е за европейският козме-
тичен регламент, който стана факт през 
2009 г. и гратисният му период изти-
ча на 11 юли т. г. Направихме всичко, 
което е по силите ни, като асоциация, 
за да информираме козметичните ком-
пании в България за тези промени. Те 
може да не са радикални, но в регла-
ментите има много промени. Произ-
водството и търговията на козметични 
продукти трябва да се съобразяват с 
тях, за да няма санкции. Надяваме се 
контролните органи да не започнат 
проверките още на 12 юли т. г. На пър-

во място от изискванията е нотифика-
цията или как е пуснат продуктът на 
пазара. Тя вече става по електронен 
път на централен уеб сайт, базиран в 
Брюксел. Има сериозни промени, в 
областта на досието на определения 
козметичен продукт. Има изисквания, 
които са променени, по отношение на 
отговорното лице, ако бъдат открити 
нередности, при производството или 
търговията с определение „Козмети-
чен продукт“. 

Има три ключови момента, които 
не могат да бъдат подценени. Произ-
водителите в Европейския съюз, тряб-
ва задължително да се съобразяват с 
тях. Днешният семинар е посветен 
основно на важните решения, които 
са взети от европейската комисия. На-
дявам се с тази среща да приключим 
подготовката на козметичните компа-
нии с новите изисквания. 

В нашата асоциация членуват 
общо 50 компании, които са всичките 
големи и 90% от средните произво-
дители. Смятам, че всички сериозни 
фирми, са ни членове и съм спокойна, 
относно тяхната подготовка. Нотифи-
кацията по повечето от тях върви, а 
някои вече са ги приключили. Това е 
огромен труд, защото всеки продукт 
трябва да се нотифицира. Всички ком-
пании, които членуват при нас, дори и 
малките имат сериозни портфолия на 
продукти, които са пуснали на пазара. 
Те трябваше да ги нотифицират и тази 
работа вече е свършена.

 ТВ 

Лозарите, с права 
за засаждане от 
резерва, имат 
нови възможности 
за кандидатстване
Подпомагането за засаж-
дане на един хектар, е в 
размер на 31 954 лева

Лозарите, с права на засаждане от 
резерва, ще могат да участват в На-
ционалната програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор 2008/2009 
– 2013/2014 г. за подпомагане за засаж-
дане и презасаждане на лозя. Подпома-
гането за засаждане на един хектар, е в 
размер на 31 954 лв.

До сега, Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сек-
тор 2008/2009 – 2013/2014 г., изключ-
ваше от подпомагане лозари, които са 
получили права на засаждане от резерва. 
Това е отразено и в Наредба № 1 от 26 
януари 2009 г., за условията и реда за 
предоставяне на финансова помощ по 
Националната програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сектор 2008/2009 
– 2013/2014 г. България извърши но-
тификация, с която поиска промяна 
на програмата, за да могат да бъдат 
подпомагани и тези лозари. Тя беше 
разрешена от Европейската комисия и 
за това забраната за подпомагане, се 
отменя и в текста на наредбата.

Тази промяна ще позволи на голям 
брой производители, които са защити-
ли права от националния резерв да кан-
дидатстват за подпомагане по мярка 
„Преструктуриране и конверсия на ви-
нени лозя“ от Националната програма 
за подпомагане на лозаро-винарския 
сектор 2008–2009–2013–2014 г.

Актуализират учебните 
програми във ВУАРР, 

в съответствие с изискванията на пазара на труда

Висшето училище по агро-
бизнес и развитие на региони-
те – Пловдив, представи проект 
BG051PO001-3.1.07-0043 „Актуали-
зиране на учебните програми във ВУ-
АРР в съответствие с изискванията на 
пазара на труда“, изпълняван по ОП 
„Развитие на човешките ресурси“, 
съфинансирана от Европейския со-
циален фонд на ЕС. Ръководител на 
проекта е проф. д-р инж. Димитър К. 
Димитров – ректор на ВУАРР. Коор-
динатор на проекта е доц. д-р Мари-
яна Иванова – зам.-ректор по учебна 
дейност и международно сътрудни-
чество. Стойността му е 256 283.61 
лева.

С него се поставя следната обща 
цел: повишаване на качеството на об-
разование и възможностите за профе-
сионална реализация на обучаващите 

се, чрез осигуряване на учебно съдър-
жание за придобиване на търсени зна-
ния и умения.

Специфичните цели са: създаване 
на пряка връзка между ръководство-
то на висшето училище от една стра-
на и ръководствата на предприятия, 
организации и ключови експерти от 
друга; съвместно предефиниране и 
актуализиране на учебните програми 
във висшето училище; актуализиране 
и съчетаване на уменията с пазара на 
труда и повишаване на възможности-
те за професионална реализация; по-
добряване на качеството на обучение 
във висшето училище.

Целите на проекта са в унисон 
с общата стратегическа цел на ОП 
„Развитие на човешките ресурси“ да 
се подобри качеството на живот, чрез 
подобряване на човешкия капитал, 
постигане на високи нива на заетост, 
повишаване на производителността, 
достъп до качествено образование и 
учене през целия живот и засилване 
на социалното включване.

Те са в съотвeтствие и с общата цел 
на схема BG051PO001-3.1.07-0043, да 
се преведе на езика на образование-
то, социалната поръчка на бизнеса за 
нови специалисти.

Целите на проекта са свързани, от 
една страна с подобряване на качест-
вото на услугите във висшето учили-
ще, а от друга с укрепване на връзките 
с бизнеса, които са и основните обла-
сти на интервенция по приоритетна 
ос 3 „Подобряване на качеството на 
образованието и обучението в съот-
ветствие с потребностите на пазара 
на труда за изграждане на икономика, 

основана на знанието“ на оперативна-
та програма.

Проектът е съобразен и с Нацио-
налната стратегия за младежта (2010–
2020 г.), по-точно: стратегическа цел 
– насърчаване на икономическата 
активност и кариерното развитие на 
младите хора, задача 1: Подобряване 
на качеството на средното и висшето 
образование и неформалното обуче-
ние, както и насърчаване на ученето 
през целия живот, в съответствие с 
потребностите на пазара на труда. 

За повишаване на процента на бъл-
гарите, участващи в образование или 
обучение, и в съответствие с Нацио-
налната стратегия за учене през целия 
живот (УЦЖ) за периода 2008–2013 
г., чрез дейностите по проекта ще бъ-
дат постигнати следните цели: подго-
товка за професионално и личностно 
развитие, пригодност за заетост и жи-
вот на активни граждани в общество, 
базирано на знанието.

Целевите групи по проекта са 45 
преподаватели, които ще започнат да 
преподават по новите и/или актуали-
зирани учебни планове и програми, 
и 5600 студенти (ВУАРР – Пловдив, 
Филиал Русе и Филиал Велико Тър-
ново), започнали обучение по новите 
и/или актуализирани учебни планове 
и програми.

По този начин проектът ще оси-
гури активно включване в учебния 
процес, на преподаватели и студенти 
за получаване на търсени от бизнеса 
знания и умения, повишаване качест-
вото на обучение и възможностите 
за професионална реализация на за-
вършващите.

345 кг./дка е 
средният добив 
на пшеница в 
Пловдивско

345 килограма от декар е 
средният добив на пшеницата 
в Пловдивска област, съобщиха 
от Областна дирекция „Земе-
делие“. Ожънати са 21.7% от 
площите, а прибраното зърно е 
40 832 т.

При ечемика жътвата оти-
ва към финал. Вече са прибрани 
83.8% от посевите, които са 
заели 57 140 дка. Изчисленият 
среден добив от тази култура 
е 317 кг./дка.

В региона са регистрирани 
към Националната служба по 
зърното 144 търговци – това 
са животновъди, хлебопекари, 
а също и продавачи на препа-
рати за растителна защита.

Лиценз за публичен склад в 
областта, притежава един-
ствено „Агромил България“ , а 
срокът му изтича на 10 юли т. 
г.

Регистрираните зърнохрани-
лища са под 10 – на „Деметра – 
ЗХ“, „Симид 1000“, „Райс груп“ 
и други.
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Слави Трифонов – председател на Националния съюз на градинарите в България:

България трябва да спазва правилата за 
организация на пазара на плодове и зеленчуци 

България трябва незабавно да запо-
чне да изпълнява европейските дирек-
тиви и по-точно Закона за организация 
на пазара на пресни плодове и зелен-
чуци. Това заяви Слави Трифонов, 
председател на Националния съюз на 
градинарите в България, по отноше-
ние на протестите на земеделските 
производители срещу ниските цени 
на продукцията и отворения пазар. 
По думите на Трифонов – ако законът 
започне да се изпълнява, ситуацията 
ще стане като тази в Гърция, където 
нито един български производител, не 
е отишъл свободно да продава стоката 
си. „Искам да попитам тези, които оп-
ределят пазарните правила и заявяват, 
че има свободна пазарна икономика, 
да отидат в свободната пазарна ико-
номика на Гърция или пък в Измир и 
да продадат един тон български крас-
тавици. Нека да отидат и ще разберат, 
за каква свободна икономика става 
на въпрос или става дума по-скоро за 
строго организиран пазар“, отбеляза 

Трифонов. Той даде пример и със съ-
седна Сърбия, където за продажбата 
на земеделска продукция са необходи-

ми поне 11 разрешителни. 
„Много пъти съм казвал на коле-

гите от земеделското министерство – 
„Товарим един микробус с краставици, 
отиваме на пазара в Солун и искаме да 
ги продадете.“ Те ще видят сами дали 
ще могат да отворят дори вратите на 
микробуса“, посочи още председате-
лят на съюза на градинарите и подчер-
та, че „на нашите пазари обаче всеки 
влиза, отваря вратите на микробуса и 
започва да продава, каквото си иска“. 
Като друг проблем пред родните про-
изводители, Трифонов посочи това, че 
никой не следи за качеството на про-
даваната вносна продукция, при която 
доматите издържат по 25 дена. „Никой 
не се сеща и за минималните входни 
цени, които са задължителни и в целия 
Европейски съюз ги има. Само ние 
разбираме, че това са цените, по кои-
то се угнетява. Да, ама не!“, коменти-
ра още Слави Трифонов и обясни, че 
тези входни цени гарантират качество 
на продуктите.

Прогнозата за новата житна реколта  
в света отново е увеличена
Световният съвет по зърното публикува редовния си месечен доклад, за състоянието 
на глобалния зърнен баланс.

Анализаторите коментират, че 
прогнозата за новата световна рекол-
та от пшеница през 2013/14 г. отново 
е увеличена. Този път летвата е вдиг-
ната с 1 млн. т., в сравнение с данните 
от 31 май – от 682,1 млн. т. до 683,1 
млн.т, а това е с 28,1 млн. т. (4,3%) по-
вече, спрямо 2012/13 г.

Основна заслуга за очертаващия се 
респектиращ ръст на световното про-
изводство, е на страните от Черномор-
ския регион и преди всичко на Русия и 
Украйна, където добивите от пшеница 
през новия сезон, се очаква да достиг-
нат 52 млн. и 20 млн.т. съответно, в 
сравнение с 37,7 млн. т. и 15,8 млн.т. 
през миналия сезон.

Увеличението на юлската прогно-
за, в сравнение с данните от края на 
май, се дължи на по-добрите перспек-
тиви за реколтата в Евросъюза – 139,4 
млн.т., в сравнение с 138,2 млн. т., 
очаквани допреди един месец и 130,3 
млн.т ожънати през 2012/13 г. Про-
гнозните данни за САЩ и Канада не 
са променени – 56,0 млн. т и 29,0 млн. 
т., в сравнение с 61,8 млн. т. и 27,2 
млн. т. – 2012/13 г.

Значими корекции липсват и в 
оценките за експортния потенциал на 
основните страни производителки. 

Водещите световни експерти, акцен-
тират преди всичко на възстановява-
нето на експортния потенциал на Ру-
сия, през новия сезон – до 14 млн. т., 
а в сравнение с 10,8 млн.т. очаквани за 
2012/13 г. Прогнозата за Украйна оста-
ва учудващо консервативна – 6,8 млн. 
т., което е на равнището на 2012/13 г.

Трябва да отбележи, че оценки-
те на руски и украински експерти, 
са далеч по-оптимистични. Повече-
то руски анализатори очакват износ 
в диапазон 17–18 млн. т. пшеница, а 
Руския зърнен съюз дори прогнози-
ра експорт в диапазона 18–20 млн. т. 

Експортният потенциал на Украйна 
през 2013/14 г. се оценява от мест-
ните специалисти на около 8 млн. 
т. От Министерството на аграрната 
политика информираха на 2 юли, че 
общият износ на зърно от страната 
през 2012/13 г. възлезе на 23,00 млн.т, 
в това число: 6,8 млн. т. и царевица – 
13,5 млн.т млн. т царевица.

Според търговски източници, екс-
портните котировки на руска и укра-
инска мелничарска пшеница нова ре-
колта, в момента се движат в диапазон 
250–265 долара за тон FOB черномор-
ско пристанище.

Проф. Иван Върляков –  
изпълнителен директор  
на РАО „Тракия“

Без силно 
местно 
самоуправление, 
няма добро 
бъдеще! 

При нас, в Регионалната асоциация 
на общините „Тракия“, членуват пове-
че от 30 общини от 7 области в Тра-
кийската низина. Кметът на община 
Първомай Ангел Папазов е председател 
на Контролния съвет. Той е от най-ак-
тивните кметове, които в асоциаци-
ята, са наши членове. Дълги години 
беше и председател на Управителния 
съвет. 

През миналата година проведохме 
среща на кметовете и Управителния 
съвет в Тополовград. На нея обсъдихме 
основните приоритети, които имат 
общините от Тракийската низина, но 
за съжаление не могат да ги изпълнят, 
защото нямат източници за собстве-
ни приходи. Задълбочава се тенденция-
та на централизация. Липсва всякаква 
децентрализация. Липсва ресурс, за да 
може да се направи, какво и да е, от 
което страдат гражданите. Така се 
свива, както обемът на администра-
тивните услуги, така и качеството 
им. 

Голям проблем са и приоритетите 
за новия програмен период 2014–2020 г. 
За това решихме да направим през ме-
сец септември, нова среща с централ-
ни институции в град Карнобат. Там да 
поставим проблемите си и за пореден 
път да заявим, че без силно местно 
самоуправление, няма добро бъдеще. 
Средствата могат да се използват 
по-ефективно, когато се децентрали-
зират. Казвам го с най-добронамерени 
чувства. Нещо, което в София се случ-
ва за 100 лв., в Първомай може да ста-
не за 20 лв., а другаде дори и за 10 лв. 
Това може да стане, ако ресурсите се 
използват ефективно. Законът за об-
ществените поръчки е неработещ. Ос-
новният ни проблем, за да не усвояваме 
парите от европейските програми, е 
вътрешен, на България. 

Илюзия е, че само с европейски пари, 
ще оправим държавата си. Трябва да се 
работи здраво, за да работи икономи-
ката, да има отчисления и средства, 
които да разпределяме, а не да чакаме 
външни помощи. 

Българските фермери ще получават повече 
средства от ЕС за обработваните площи

Българските фермери ще получават 
повече средства от ЕС за обработвани-
те площи. От 2016 г., когато страната ни 
ще започне да получава пълния пакет 
директни плащания, в земеделските сто-
панства ще се вливат по предварителни 
оценки между 1,5 и 1,6 млрд. лв. на го-
дина. Това пише в анализ на Николай 
Вълканов от Института за пазарна ико-
номика. Преговорите по Общата селско-
стопанска политика на ЕС за 2014–2020 
г. приключиха след близо две години 
договаряне. Предстои формалното гла-
суване на промените, както и на общия 
бюджет на съюза, от парламента.

Новият начин на разпределение на 
парите за площ за българските ферме-
ри, е следният – 40% базово плащане на 
площ, 30% допълнително зелено плаща-

не към базовата субсидия, при спазва-
не на някои изисквания (за сеитбообо-
рот и поддържането на зелени зони) и 
до 13% за подпомагане на определени 
сектори, като животновъдство, зелен-
чукопроизводство и овощарство. Има и 
възможност за допълнителни средства 
за младите фермери, за фермери в не-
облагодетелствани райони, както и за 
допълнително подпомагане на първите 
хектари в стопанствата. .

В реално изражение (т.е. изчисте-
но от очакваната инфлация за ЕС-28), 
плащането на площ през 2020 г. ще се 
равнява на това от 2013 г. От това ще 
„пострадат“ основно зърнопроизво-
дителите, смята Николай Вълканов. 
За сметка на това, се създават условия 
за подпомагане на някои отрасли, като 

животновъдството, зеленчукопроизвод-
ството и овощарството със средства от 
пакета за директни плащания. Това ще 
облекчи натиска върху държавния бю-
джет за тези отрасли, които към 2013 г. 
поглъщат над 100 млн. лв., коментира 
Вълканов.

От подпомагането от ЕС няма да мо-
гат да се възползват тютюнът, маслодай-
ната роза и лавандулата, птицевъдите и 
свиневъдите. Що се отнася до тютюна, 
съществува възможност страната ни да 
нотифицира помощ за сектора от нацио-
налния бюджет, която трябва постепен-
но да намалява до 2020 г. Намаляват с 
близо 20% обаче средствата, които Бъл-
гария ще получи по Програмата за раз-
витие на селските райони, посочва Ни-
колай Вълканов от ИПИ.
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мика в източна Европа през 1991 г. 
Сега вече тя инвестира и кредитира 
проекти и в Турция, Монголия, Еги-
пет, Тунис  Йордания. За разлика 
от Световната банка, усилията ù са 
насочени най- вече към частния биз-
нес. България  има 0,8% акционерен 
дял. Банката финансира проекти над 
5млн. евро, до 250 млн.евро. За по-
малки проекти, насочват фирмите 
и общините към търговски банки, 
които са финансирани от ЕБВР по 
кредитни линии,  каквито са напри-
мер кредитните линии за енергийна 
ефективност, за зелена икономика, 
за жилищно кредитиране и др. За 
миналата година са финансирали 23 
проекта за 246 млн. лева.

Стефка Славова представи про-
грама ФЛАГ, като инструмент за ус-
вояване на средства от европейските 
програми, най-вече от общините. 
ФЛАГ се финансира от ЕБВР.

Във връзка с поставени от залата 
въпроси, тя заяви, че те са работили 
добре с последното редовно и слу-
жебно правителства и ,че продъл-
жават това разбирателство, и с на-

стоящото. Всяка държава има право 
да наложи вето върху даден проект, 
макар и да е одобрен от ЕБВР, каза 
г-жа Славова. Това се е случило с два 
проекта за зелена енергия и един пло-
вдивски за асфалтиране на малките 
улички. ЕБВР не финансира проекти 
за производство на цигари и алкохол 

– подчерта тя, но проявява интерес, 
по отношение на аграрния бизнес.

След официалната среща, разго-
ворите продължиха неформално, а 
г-жа Славова отговори на всички, 
зададени й от кметове и бизнесмени 
въпроси. 

ТВ екип

Санират училища 
и детски градини 
в Асеновград по 
проект

От миналата година детските гра-
дини в Асеновградска община, работят 
през цялото лято, нямат почивен ден, 
няма и почивен месец. Тази година, във 
връзка с реализацията на проект за 
енергийна ефективност, който обхва-
ща девет детски и учебни заведения, 
се налага пет детски градини да преус-
тановят работа за един месец.

Това са: ЦДГ „Мир“, ЦДГ „Слънце“, 
ЦДГ „Дружба“, ОДЗ „Асенова крепост“ и 
ОДЗ „Бако Динчо“. Със заповед на кме-
та се урежда точното време, в което 
ще бъдат спрени тези детски градини. 
Децата, които ходят в тях и чиито 
родители нямат възможност да ги гле-
дат вкъщи, ще формират сборни групи 
в останалите детски градини, които са 
на територията на общината.

Проектът предвижда строително-
монтажните работи да продължат 
четири месеца. Но общинското ръко-
водство договори със строителите, 
строителният процес да приключи, в 
рамките на два месеца, тъй като вре-
мето позволява да се разгърне стро-
ителна работа във всички учебни и 
детски заведения. Разбира се, довър-
шителните и строително-монтажни 
работи ще продължат и през месец 
септември, но децата вече ще ходят 
на детски градини.

Целта на проекта е да осигури енер-
гийна ефективност на сградите, в кои-
то се помещават тези детски и учебни 
заведения. Включва саниране на сгради-
те, подмяна на дограмата, подмяна на 
котелите и съоръженията, свързани с 
отоплението. Проектите са конкретни 
за всяка сграда на тези учебни и детски 
заведения и сумите, които ще бъдат 
реализирани за ремонта, са различни за 
всяко едно от тях.

Община Садово 
оптимизира 
структурата на 
администрацията

В началото на годината община Садово 
стартира проект „Ефективна администра-
ция – община Садово“. Той се осъществява 
с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Административен капацитет“, 
съфинансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд.

Основната цел на проекта е оптими-
зиране на структурата на администра-
ция, избягване на дублиращите функции и 
постигане на по-висока ефективност на 
общинските служби. Общата му стойност 
е 104 536 лв., като периодът на изпълнение 
е 12 месеца и е в най-важната си фаза – 
избраният, чрез процедура по Закона за об-
ществените поръчки консултант, направи 
обследване на дейността на различните 
нива на административната структура, 
чрез прилагане на Единната методология 
за провеждане на функционален анализ.

Проведени са интервюта със служи-
тели от общинските служби, за дефини-
ране на конкретните ежедневни дейности 
и взаимовръзките в администрациите. 
Изготвянето на функционалния анализ на 
дейностите в община Садово, ще бъде в 
основата на препоръките и предложения-
та, които ще даде консултанта, за пови-
шаване на ефективността на процесите, 
подобряване на координацията, оптимизи-
ране на структурите, преразпределяне на 
функции и дейности на общинските служби.

Като резултат от проекта ще бъде из-
готвен и Наръчник с вътрешни правила за 
организационно развитие. Съвместна ра-
ботна група от представители на община 
Садово и експертите, ангажирани по проек-
та, ще обсъди опита и добрите практики 
за ефективно приложение на разработени-
те предложения.

Община Садово има над 15 500 жители 
– ползватели на административни услуги. 
Усилията на общинските служители, чрез 
изпълнението и на този проект, са насоче-
ни към цялостно повишаване качеството 
на обслужването за населението.

Съединение дава пример 
как интернетът да стане 
безплатен в страната

До една годи-
на безплатен ин-
тернет може да 
покрие всички об-
ласти в страната, 
а на входовете и 
изходите на насе-
лените места, да 
бъдат поставени 
камери за посто-
янно видеонаблю-
дение.

Кметът на об-
щина Съединение 
Георги Руменов 
присъства на за-
седание на посто-
янната комисия по 
транспорт и далекосъобщения към 
Националното сдружение на общи-
ните в Република България, което се 
проведе в Бургас. Той презентира, 
по какъв начин е заработил безплат-
ния интернет за гражданите и посто-
янното видеонаблюдение на тери-
торията на общината, за да може от 
удобствата да се възползват гражда-
ните в другите населени места.

В момента в Съединение и в се-
лата от общината, работят 19 камери 

за видеонаблюде-
ние. Съоръжения 
за 24-часово на-
блюдение има на 
кръстовищата и 
възловите места в 
района.

„По този на-
чин се гарантира 
сигурността на 
гражданите и оч-
акваме да се на-
мали престъпнос-
тта“, коментира 
Георги Руменов.

Благодарение 
на усилията на 
неговия екип, в 

селата от общината има и безплатен 
безжичен интернет. Руменов е изра-
зил готовност да предостави набора 
от документи и начина за финанси-
ране на всеки кмет, който иска да 
последва примера на община Съе-
динение. 

За следващия програмен период 
за сходни дейности, ще бъдат пред-
видени 120 милиона евро, по опера-
тивните програми, финансирани от 
Европейския съюз.

Ремонтират 
детски градини 
в „Родопи“ 
през август

Ремонти 
на няколко 
детски гради-
ни в община 
„Родопи“, ще 
бъдат на-
правени през 
летните ме-
сеци, докато 
децата са 
във ваканция. 
Комисии оби-
калят гради-
ните и описват належащите нужди за 
ремонт. Дейностите ще се извършват 
през месец август. В градините в Мар-
ково и Златитрап, задължително ще 
бъдат закупени нови котли за отопле-
ние през зимата. Сегашните са стари 
и прогнили. Идеята е котлите да бъдат 
на газ. Така горивото ще е екологично и 
по-евтино. Това е част от подготовка-
та за цялостната газификация на насе-
лените места в „Родопи“. В процес на 
газифициране са четири села – Ягодово, 
Крумово, Брани поле и Белащица.

Директорът на ЕБВР  
бе на работна среща в Първомай
(От 1 стр.)

Финансовото министерство:
Община Съединение с отлично управление

Община Съединение мина с 58 
позиции напред и от 124, сега зае 66 
място в класацията за оценка на общи-
ните, по степен на финансова устой-
чивост. 

„Това се случи само за 12 месеца, 
след като поехме управлението на об-
щината“, коментира кметът на Съеди-
нение Георги Руменов. 

В класирането участват всички 264 
общини в България, които се оценяват 
по 12 критерии. Отчетени са показате-
лите на дял на собствени приходи, по-
критие на разходи за местни дейности 
със собствени приходи, брой на на-

селение на един общински служител 
и други, които отчитат финансовата 
устойчивост на общината.

В момента, Съединение няма ни-
какви дългове, не е теглила заеми, а 
събираемостта на данъците, върви 
по план. Администрацията работи по 
различни проекти, за да подобри визи-
ята на населеното място. 

В момента се прави цялостен ре-
монт на центъра, кърпят се дупките по 
улиците и скоро започва ремонт на две 
детски градини. Изгражда се и нова 
система за напояване на градините и 
парковете в Съединение. 

Кметовете на гр. Първомай и с. Братя Даскалови,  
Ангел Папазов и Иван Танев



Да белим ли плодовете  
и зеленчуците?

Някои специалисти препоръчват 
да белим кората на плодовете и зелен-
чуците, за да отстраним пестицидите, 
други настояват, че всичко ценно, кое-
то имат растителните продукти, се съ-
държа главно там. На кого да вярваме?

Наистина в кората на плодовете и 
зеленчуците има най-много витамини, 
минерали и антиоксиданти. Например 
при ябълката те са пет пъти повече, 
отколкото във вътрешността й. В кора-
та й има също много фибри и пектин, 
които регулират храносмилането и на-
маляват чувството за глад.

Когато махаме кората, ние се ли-
шаваме от 25% от микрохранителни-
те вещества, а те играят основна роля 
за нашето здраве. В същото време във 
външната обвивка има и вредни със-
тавки пестицидите.

Използването на пестициди е не-
обходимо на селскостопанското про-
изводство, в борбата с гъбичките, 
плесените и вредните насекоми по 
растенията. За човешкото здраве оба-
че, те крият опасност от нарушаване 

на възпроизводителните способности 
и нервната система, от рак на белия 
дроб, кръвта и мозъка. За това са съз-
дадени строги правила, които опре-
делят кое е допустимото количество 
пестициди в храната. Надхвърляне на 
средните стойности се получава по-
често при чушките, доматите, праза, 
салатите и спанака, докато при морко-
вите, ягодите, мандарините и грозде-
то, нивото на пестицидите обикновено 
е доста под тях.

Трябва да се уточни, че измерва-
нето става, по отношение на стриктно 
регламентирани показатели за всеки 
продукт и всеки пестицид при суро-
ви, немити, небелени и необработени 
плодове и зеленчуци.

Плодовете и зеленчуците, които са 
биологично отглеждани, спокойно мо-
гат да се консумират с кората. Обик-
новено обаче, те са доста по-скъпи от 
останалите. Ако бюджетът ни не поз-
волява да си купуваме от тях, по-добре 
е да подбираме продукти, присъщи на 
сезона и произведени в близки гео-
графски райони. Колкото по-отдалече 
идва един плод, толкова повече обра-
ботка е претърпял. 

Измивайте плодовете и зеленчу-
ците с течаща вода, за да отстраните 
всякакви остатъци от пръст и прах. Не 
ги накисвайте, защото някои витами-
ни, като витамин С, са разтворими във 
вода и могат да изчезнат, при миенето. 
Пестицидите, употребени за съхраня-
ването на растителните продукти, не 
са водоразтворими, така че дългото 
миене е излишно, освен ако не използ-
вате сапун (тип „селски“, а не течен 
препарат за миене на чинии) и четка.

Кои са непознатите лечебни 
свойства на копъра

Копърът е широко използвана под-
правка у нас, но малко се знае за це-
лебните му свойства. Идва от Южна 
Русия, Западна Африка и Средиземно-
морския регион, но се споменава още 
в Библията и в древните египетски па-
пируси.

Копърът има високо съдържание на 
витамините С, В1, В2, Е, РР, Р, каротин 
(провитамин А) и минерални соли на 
калия, калция, фосфора и желязото и 
фолиевата киселина (витамин В9) и др.

Какви са лечебните свойства на ко-
пъра?

Рак – Подправката е с високо съ-
държание на монотерпени и флавоно-
иди, които са известни със защитните 
си свойства срещу свободните радика-
ли и канцерогените. Като цяло копърът 
има антиоксидантно действие особено 
при хора, които работят в помещения с 
лоша вентилация.

Сърдечно-съдови заболявания – 
Прилага се при хронична съдова недос-
татъчност и като профилактично сред-
ство срещу пристъпи на стенокардия. 
Доказано е, че укрепва съдовете и сва-
ля повишеното кръвно налягане. При-
ема се вътрешно по следната рецепта: 
1 чаена лъжичка леко счукани плодове 
се заливат с 500 мл вряла вода. Кисне 1 
час и се пие по около 200 мл 15 минути 
преди ядене, по 4 пъти на ден. Копърът 
под всякаква форма се препоръчва, при 
лечение на началните форми на хипер-
тония, тъй като леко разширява кръво-
носните съдове и укрепва стените им. 
За сваляне на кръвното 3 с. л. ситно на-
рязан пресен копър се разбъркват с ки-
село мляко и се приемат 3 пъти на ден 
15–20 мин. преди хранене. Калиевите 
соли действат добре при аритмия, по-
добряват сърдечния ритъм, облекчават 

изтощеното сърце и подобряват обмен-
ните процеси в сърдечния мускул.

Стомашни болки и колики при 
кърмачета – Копърът действа газо-
гонно и помага при лоша перистал-
тика и газове. Успокоява спазмите на 
гладката мускулатура на органите в 
коремната кухина. Действа добре при 
деца с ленив стомах, запек и задръжка 
на газове, а чаят от копър е най-добро-
то познато средства за облекчаване на 
коликите, при кърмачетата. Подобрява 
храносмилането и апетита. Семената 
от копър засилват секрецията на сто-
машните жлези и подстомашната жле-
за, увеличават отделянето на жлъчка и 
отстраняват отоците на червата.

При отоци, спазми и болки в червата 
се препоръчва настойка – 1 с. л. копър 
се разбърква в една чаша вряла вода и 
се пие. Препоръчва се и при диария, 
тъй като има бактерицидно действие.

Анемия – Високото съдържание на 
аскорбинова киселина и железни соли 
при лечебното хранене на болните от 
малокръвие. Подпомага възстановява-
нето на хора, пострадали при тежки 
травми.

КУЛИНАРИЯ

Баница с плънка
И няколко вида сирена

Необходими продукти: 
1 пакет точени кори, 100 грама си-

рене „Фета“, 300 грама краве сирене, 
1 ч. чаша кисело мляко, 5 яйца, 2 щип-
ки сода бикарбонат, 1 супена лъжица 
брашно, олио, 1/3 пакетче краве масло.

Начин на приготвяне:
Намачкайте сирената с вилица, сме-

сете ги с предварително разбитите с 
миксер яйца, сложете и киселото мляко 
(със содата в него). Прибавете и браш-
ното.

Разбъркайте добре плънката.
Вземете една кора, намажете я с 

четка с олио и я сложете на дъното на 
тавичката, после още една (пак нама-
жете) и така, докато станат 5 кори.

Изсипете 1/4 от плънката. После 
сложете пак 4 или 5 кори, намазани с 
олио, а върху тях следващата четвър-
тинка от плънката. 

И така до изчерпване на продукти-
те, като накрая сложете не повече от 
3 кори, но ненамазани. Разтопете кра-
вето масло и полейте баницата.

Не я режете предварително.
Сложете я да се пече на предвари-

телно загрята на 200° фурна. Баницата 
бухва много хубаво от плънката.

Кюфтенца  
на фурна
С доматен сос и маслини

Необходими продукти за кюфтета
та:

500 г свинска кайма, 3–4 суп. лъжици 
булгур или ориз, 1 ч. лъжичка риган, 1 ч. 
лъжичка мащерка, 1/2 ч. лъжичка боси-
лек, черен пипер, бял пипер, галета или 
брашно (за овалване), 10–15 броя черни 
маслини.

За соса: 1 кг домати или 2 x 500 г 
консерви с домати, 1 и 1/2 – 2 ч. чаши 
бульон от кюфтетата, 2 глави лук, 4–5 
скилидки чесън, 5 суп. лъжици зехтин, 1 
ч. лъжичка червен пипер, сол на вкус.

Начин на приготвяне:
Почистваме и измиваме булгура или 

ориза (по желание). Наливаме студена 
вода в дълбока тенджера и добавяме 
сол. Поставяме съда на котлона и из-
чакваме водата да кипне. През това 
време смесваме необходимите про-
дукти за приготвяне на кюфтетата, 
разбъркваме ги добре и оформяме мал-
ки кюфтенца. Овалваме ги в галета или 
брашно и ги пускаме във врящата вода 
за около 10–15 мин.

Докато варим кюфтенцата, при-
готвяме доматения сос. В зехтина за-
душаваме за няколко минути нарязания 
на ситно лук. Когато е почти готов, 
добавяме наситнения чесън. Задушава-
ме го за около минута, за да не пре-
горим чесъна и прибавяме пасираните 
или накълцани на ситно домати, сол и 
червен пипер. Варим, докато сосът за-
почне да се сгъстява.

Нарязваме маслините на шайби. За-
гряваме фурната до 180°. Отцеждаме 
кюфтетата от водата и ги поставяме 
в подходяща тава. Прибавяме маслини-
те и поръсваме месото с малко риган, 
босилек и мащерка. Поливаме кюфтен-
цата с доматения сос и 1 ч. чаша от 
бульона, в който сме варили месото. 
Печем ястието около 80–90 мин. и или 
до готовност. При необходимост доба-
вяме още от бульона.

КАЛЕЙДОСКОП
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ХОРОСКОП

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

С търпение и постоянство 
отстоявайте правотата си, 
но при никакви обстоятел-
ства не предприемайте хо-
дове, които може да бъдат 

във ваш ущърб. Вглеждайте се в детайлите 
и ще си спестите множество главоболия.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Опитайте се да подредите 
пъзела на живота си, за да 
бъде много по-лесно да се 
справите с изненадващите 
предизвикателства, изник-

ващи на пътя ви. Желателно е да сте близо 
до хората, които винаги са ви подкрепяли.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Полезните контакти, които 
ще установите, ще игра-
ят важна роля в живота ви. 
Конкретизирайте, какво це-
лите и ще бъдете приятно 
изненадани, колко по-лесно 

отпреди се реализират намеренията ви.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Стремете се да дадете тласък 
на делата, заради които оч-
аквате конкретно развитие. 
Опитайте се да преосмисли-
те инициативите, които при-

тежават потенциала да ви облагодетелстват 
в парично отношение.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Постарайте се да съставите 
точна схема на работа, за 
да отделите време за пъл-
ноценен отдих. В случай, 
че изпитвате известни коле-

бания по един или друг въпрос, потърсете 
специализиран съвет от човек, доказал се в 
своята област.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Не предприемайте ходове 
за генерална промяна в ли-
чен план. Обмисляйте свър-
заните с пари инициативи, 
които смятате да предприе-
мете. В любовта ще бъдете 

склонни да започнете промяна. Опитайте 
се да преосмислите целите си.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Организирайте инициативи-
те си, съобразявайки се с об-
стоятелствата, но също така 
и с препоръките, които ви 
отправя партньорът в любо-
вта или друг близък човек. 

Стремете се да запазите хладнокръвие, ако 
се налага да вземете трудно решение.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Имайте готовност да ре-
агирате, но знайте, че об-
стоятелствата около вас ще 
бъдат изключително дина-
мични и нещата може да се 
променят в последния мо-

мент. Отнасяйте се с необходимото разби-
ране към потребностите на партньора!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Постарайте се да не засяга-
те интересите на човека до 
себе си, особено ако трябва 
да постигнете резултат, към 
който се стремите. Заоби-

каляйте се с положително настроени към 
живота хора. Вземете мнението на човек, 
когото уважавате и високо цените.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Освободете се от предраз-
съдъците си, защото те ще 
спъват развитието ви и най-
вече пречат на плановете ви 
да вървите напред.  Затвър-
дете заетите от вас пози-

ции. Не съдете твърде строго възрастните 
членове на семейството си.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Постарайте се да планира-
те до абсолютна точност 
делата си. Не изисквайте 
специално отношение от 
партньора в любовта, освен 

ако самите вие не сте готови на компроми-
си! Отдайте се на положителни емоции.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Създайте си нагласата на 
победители. Действайте по 
съвест, когато разрешавате 
изцяло лични проблеми. 
Колкото по-съсредоточени 

сте върху задълженията си, толкова е по-
малка вероятността да се проявят, каквито 
и да било непредвидени затруднения.
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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
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

350 фирми от 22 страни 
идват на Есенния панаир 
Панаирът свали с 35–45% цените за наем на площите

Над 350 компании от 22 дър-
жави са заявили участие в есен-
ния технически панаир в Пловдив. 
Нови участници са 35 фирми, а 17 
се завръщат на изложението, след 
известно прекъсване. Няколко голе-
ми български изложители в сферата 
на пътното строителство, ще пока-
жат двойно по-големи експозиции 
на панаира, който ще се проведе от 
30 септември до 5 октомври т. г. С 
35–45% паднаха цените на излож-
бените площи за есенния панаир.
За да привлече повече изложители, 
панаирът свали драстично цените 
за площите. Отстъпките за наеми-
те са до 35% за покритите експози-
ционни площи и до 45% за откри-
тите. За постоянните изложители на 
Есенния технически панаир има 
допълнителни бонуси за поредни 

участия. При плащане на 
50% от стойността на за-
явените услуги до 31 юли 
2013 г., фирмата получа-
ва и 5% отстъпка върху 
внесената сума.

На 69-ото издание на 
Есенния технически па-
наир ще бъдат показани 
най-новите разработки в 
браншове, представени 
в десет специализирани 
международни изложби:  
„Акватех“ (за технологии 
и управление на водите), 
Аутотех“ (за транспорт 

и автосервизно оборудване), „Ел-
тех“ (за електроника и електро-
техника), „Енеко“ (за енергетика и 
екология), „Инфотех“ (за инфор-
мационни технологии), „Интермин 
експо“ (за минна промишленост), 
„Машиностроене“, „Стройтех“ (за 
строителни материали, машини и 
технологии), „Химия“ и „Автомо-
билен салон Пловдив“.  Миналата 
есен панаирът бе посетен от над 
40 000 души от 49 държави. Сред 
тях преобладаваха предприемачи-
те (42.2%) и представителите на 
висшия мениджмънт на фирмите 
(12.6%), показа социологическо 
проучване.  Най-голям беше ин-
тересът към „Автомобилен салон 
Пловдив“, следван от изложбите 
„Машиностроене“, „Стройтех“, 
„Аутотех“ и „Инфотех“.


