
Проф. Димитър Греков – министър на земеделието:

Ще направим стокови тържища  
само за производители

Протестите ни действат стиму-
лиращо, те ни подсказват кои са 
най-неотложните задачи, каза зе-
меделският министър проф. Дими-
тър Греков, в интервю за нацио-
нална медия.

Нека не наричаме проверките 

по границите и тържищата „ак-
ции“, предложи министърът. Той 
увери, че те ще станат постоянни. 
Да не забравяме обаче, че стоката 
от ЕС, влиза свободно в България и 
не подлежи на защитни мита, каза 
той.

За да може да защити своите 
производители, министерството 
трябва да знае, колко са те и каква 
продукция отглеждат. Проблемът е, 
че най-дребните не са регистрира-
ни и остават извън наблюденията 
на министерството. Така управля-
ващите, нямат ясна картина за на-
ционалната продукция. Нека най-
напред всички да се регистрират в 
областните дирекции по земеделие, 
посъветва министър Греков. Той 
поясни, че голяма част от протес-
тиращите няма да могат да получат 
субсидии за качествена продукция, 
поради това, че не съществуват в 
регистрите на агроведомството.

От друга страна, самите произ-
водители трябва да се организират 
в браншови структури. Има 30 ор-
ганизации на животновъди и нито 

една на зеленчукопроизводители, 
възкликна проф. Греков. В момен-
та, зеленчукарите представляват 
самите себе си или населеното мяс-
то. Ако нашите търговски аташета 
ни представят информация, че в 
дадена държава се търси определен 
зеленчук, министерството няма на 
кого да я съобщи, тъй като липсват 
асоциации или друг тип сдружава-
не на производителите.

От друга страна, ако са сдруже-
ни, те ще могат да си доставят на 
едро препарати, торове, амбалаж, 
което ще намали себестойността 
на продукцията им. Ще могат и да 
изнасят стоки, както и да контакту-
ват с търговските вериги, тъй като, 
чрез обединението ще могат да 
предлагат по-големи количества.

Земеделското министерство 
планира да изгради стокови тържи-
ща в и около най-големите градове. 
На тях, единствено производители, 
ще продават продукцията си. Това 
е още една причина и най-дребни-
те зеленчукопроизводители да се 
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 26 (806)  18–24.07.2013 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

Отказахме се 
от зеленчуците! 
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Крайпътни срещи в Пловдивско

Продукцията ни няма цена
Юлски жътвени дни – ту е 

много горещо, ту падне дъжд, 
та ни разхлади. Кръстосва-
ме със служебния автомобил. 
Край пътя, в малки и в по-го-
леми блокове жънат комбайни, 
къде нови, къде рециклирани. 
Покрай пътища и селски дво-
рове, на маси и с каруци, отру-
дени стопани предлагат това, 
което са отгледали – домати, 
краставици, дини и пъпеши. 
Разнообразието е голямо. Спи-
раме край една от сергиите, 
след с. Долнослав, община Асе-
новград. От към градините със 
зеленчуци се появява мъж на 
средна възраст. Едва пристъпя-
ше от болки, вследствие на теж-
ката работа на къра. 
ТРУДНО ОЦЕЛЯВАМЕ, ни казва Петър Иванов, който е от 

„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

(На стр. 2)

(На стр. 5)
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Христо Иванов – председател на ППЗК „Прогрес“ – кв. Долни Воден, град Асеновград:

Отказахме се от зеленчуците! 
От 14 години съм председател 

на земеделската кооперация в кв. 
Долни Воден и съм наясно с про-
блемите в българското земеделие. 
В момента, фирми посредници 
продължават да изкупуват земя, в 
землището на Долни Воден. Пред-
лагат между 2000–2500 лв./дка, ако 
е близо до търговско-промишлена-
та зона на община Куклен. Коопе-
рацията ни обработва около 4900 
дка. На тях отглеждаме основно 
зърнено-житни култури, като пше-
ница, ечемик, слънчоглед, цареви-
ца, тютюн и нахут, за втора година. 
През миналата година останахме 
доволни и за това го гледаме и през 
тази, на 150 дка. Прибирането му 
е механизирано, а и имаме пазар 
за него. Полученото количество бе 
изкупено от сирийска фирма. За 
първа година не сяхме зеленчуци – 
пипер и домати. Причина за това е, 
че изкупната цена не покрива дори 
разходите ни. Жените, които рабо-
тят при нас, на постоянен договор 
и се занимаваха с прибиране на зе-
ленчуците, сега работят на тютю-
на. Увеличихме площите с ориен-
талски тютюн от 40 дка през 2012 
г. на 60 дка. Надявахме се за новия 
програмен период 2014–2020 г., Ев-
ропейският съюз да регламентира 
субсидията за тютюна. За съжале-
ние, това не се случи. Приеха бю-
джета, но за тази култура се оставя 
възможност, само за национални 
доплащания, което ще доведе до 
несигурност през следващите го-

дини. Разходите по отглеждането 
му са толкова големи, че ако няма 
премии, ще се откажем и от него. 

Земите, които обработваме 
са слабо продуктивни и за това 
добивите от житните, са ниски. 
Почти приключихме с жътвата на 
пшеницата и ечемика. В момента, 
раздаваме рентата на член-коопе-
раторите, а част от нея сме я дали 
на пловдивската фирма „Симид“. 
Изчакваме по-добра изкупна цена 
на житото. Може и да се наложи 
да фактурираме количества по 
0.30 лв./кг. Търговците приемат 
количества, но не ги продават, а ги 
складират. Очаква се реколтата от 
Русия и Украйна, които още не са 
започнали да продават големи ко-
личества. Те определят цената, за 
това и пазарът у нас, все още не е 

тръгнал.
Падналите дъждове се отрази-

ха добре на реколтата от слънчо-
глед. Така ще спестим някой лев. 
За царевицата също ще спестим 
поне една поливка. Всяка година 
вдигат цената на поливната вода. 
През 2012 г. бе по 0.12 лв./куб. м, а 
през тази – 0.15 лв./куб. м., за всич-
ки култури. Има и поливна норма. 
За царевицата е 120 куб. м. на дка, 
при слънчогледа е 0.90 л./куб. м. 

Дали ще се върнем към отглеж-
дането на памук, на който бяхме 
традиционни производители с по 
2 хил. дка., едва ли. Субсидията за 
него е малка, а фирмата купувач в 
България, е само една и като моно-
полист, определя цената. В Гърция 
субсидията е три пъти по-голяма. 
Това ни прави неконкурентоспо-
собни. 

Надаваме се, новият земеделски 
министър г-н Греков, да се вслуш-
ва повече във всички земеделски 
стопани, за да може да направи ба-
ланс между зърнопроизводителите 
и производителите на зеленчуци и 
плодове. За мен, трябва да се под-
помага технологията на отглежда-
не на плодове и зеленчуци, за да 
могат да се получат количество и 
качество. Нека да се субсидира на 
100% капковото напояване. Да се 
направят такива технологии, че да 
бъдем конкурентни на останалите 
страни в ЕС. Но само с приказки, 
не става!

ТВ

Повече от два пъти 
е паднала цената 
на диворастящите 
гъби в Пазарджишко 

Реколтата от диворастящи гъби в 
страната и в Пазарджишко, тази година 
е добра и засега има доста продукция, за 
това и изкупните цени паднаха много, каза 
Юлиан Колев, председател на Асоциацията 
на преработвателите на диворастящи 
гъби и плодове. Той уточни, че в момен-
та гъбите от вида пачи крак, се изкупу-
ват на цени от около 5 лв./кг. Същите са 
цените и на широколистната манатарка, 
а боровата манатарка върви по 7 лв./кг. 
За сравнение, преди месец изкупните цени 
на същите видове бяха 12–13 лв./кг. Колев 
поясни, че традиционно в началото на юли 
цените на тази гъба падат, заради голя-
мото предлагане от другите държави и 
по-точно от руските републики, където 
има голяма реколта. Заради по-топлото 
време, гъби започнаха да се берат вече и в 
по-високите части на Родопите в област 
Пазарджик. 

Пачи крак идва основно оттам, както 
и от Стара планина. Времето тази година 
е много по-добро за растежа на диви гъби. 
Преработвателят каза също, че дори, ко-
гато паднат цените, гъбите пак се изкупу-
ват. Няма случаи, да не се изкупуват гъби, 
тъй като от тях може да се прави индус-
триална стока, тоест може да се суши, да 
се замразява, да се правят саламури.

В района на град Сърница, вече има 
изкупвачи на диворастящи гъби, има дви-
жение, но реколтата не е постоянна, а 
на вълни, каза кметът на града Мустафа 
Аликанов. Той добави, че в момента няма 
много гъби, защото през последните дни 
имаше доста превалявания и времето 
беше по-хладно. Очакваме като се поза-
топли през следващите седмици, да има 
повече гъби в гората, защото те искат 
и топлина, а не само влага. Но като цяло, 
тази година има повече от миналата, 
която беше суха и неблагоприятна, комен-
тира кметът. Според него, все още има 
голяма част безработни в Сърница, които 
основно разчитат на гъбите през летния 
период. Въпреки че това е моментно със-
тояние и препитание, хората не спират да 
ходят да берат, за да позакърпят малко 
семейния бюджет. За дивите ягоди, кои-
то също се берат много в региона, още 
е рано.

съседното село.
В землището на село Долнос-

лав, произвеждам домати на един 
дка и краставици корнишони на 3 
дка. Аз съм от Тополово, но там 
няма поливна вода, а без нея, не 
могат да се гледат зеленчуци. В 
работата ми помага синът, който 
завърши за баничар в Асеновград, 
но няма работа по специалността 
му. Преработващите предприятия 
изкупуват корнишоните на много 
ниска цена – 0.45 лв./кг. за първо 
качество и по 0.20 лв./кг за второ, 
но нямам избор и съм принуден 
да им ги дам. Отглеждам и малко 
царевица на 2 дка, но тя изгоря от 
хербицида, който използвах за пръ-
скане срещу плевелите. Преди това 
продавах зеленчуци от оранжерия, 
която е в двора ни. Изкупната цена 
на доматите бе много ниска през 
тази година. Нищо не върви. 

Ако за един ден наберем по 200 
кг. корнишони, това са 90 лв. Три-
ма души работят за мен и им пла-
щам по 15 лв. надница на ден. Като 
включим и горивото, семената и 
препаратите, за мен, жена ми и си-
новете ми, не остава почти нищо. 
Това е причината да тъпчем на едно 
място и да не можем да се развива-
ме. Всяка година вдигат цената на 
поливната вода. Преди три години 
плащахме по 66 лв./дка., след това 
стана по 86 лв./дка, а през тази е 
97 лв./кг. При дъждовете, които са 
всекидневни, корнишонът загива, 

без пръскане. Цените на препара-
тите също се вдигат всяка година. 
Трудно оцеляваме.

В центъра на с. Долна махала, 
община Калояново, мъж с каручка-
та, пълна с дини, бе в очакване на 
клиенти.
ТРУДНО СЕ ПЕЧЕЛИ  
ОТ ЗЕМЕДЕЛИЕТО  
В БЪЛГАРИЯ,
казва Петър Марков – произво-
дител на дини от с. Долна маха-
ла.

Гледам 20 дка с дини от холанд-
ския сорт „Кримсон суит“, който е 
най-сладък. Семената ги купувам 
от Турция. Очаквам добив от око-
ло 3 т./дка. Питате дали дините са 
с тънка кора, но дъждовете я пра-
вят дебела. Известен съм с това, че 

гледам най-вкусните дини. От ця-
лата страна има мераклии да купу-
ват  продукцията ми. Известен съм 
още и с производството на капия. 
Преди години гледах зеленчуци  на 
по-големи площи, но вече остарях 
и не мога. Имам 40 дка земя, от 
която половината давам, под наем 
на арендатори. 

Трудно се развива земеделие в 
България. Особено, ако си дребен 
производител , като мен. Преди ня-
колко години ми дадоха по 29 лв./
дка субсидия за земята, която об-
работвам. За да ги получа, ходих 
два пъти до Пловдив и Калояново. 
Като махнах парите, които съм да-
вал за пътни, не ми остана почти 
нищо, за това и се отказах от тях и 
не получавам нищо.

ТВ екип

Продукцията ни няма цена
(От 1 стр.)
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Световни 
новости на 
Международния 
технически 
панаир в Пловдив 

Международният технически пана-
ир, отново ще покаже много новости в 
областта на инвестиционните стоки и 
технологии. Неговото 69-о издание ще се 
проведе от 30 септември до 5 октомври 
2013 г. в Международен панаир – Плов-
див. Водещи компании подготвят експо-
зиции, с върхови разработки в областта 
на машиностроенето, строителството, 
електрониката, електротехниката, енер-
гетиката, екологията, информационните 
технологии, химическата и минната про-
мишленост, транспорта, автомобило-
строенето. 

Германската фирма „Трумпф“ вече обя-
ви световната иновация, която ще де-
монстрира на ЕСЕН 2013. Това е енергос-
пестяваща 2D машина за лазерно рязане 
и заваряване,  обработваща и цветни ме-
тали. На изложението може да се видят и 
други приложения на лазерите. Стентове 
за сърдечни операции се изработват с 
помощта на уред  за лазерно заваряване, 
който представя  „Хофман Консулт Бъл-
гария“ и е новост за нашия пазар.

Няколко иновативни продукта, бази-
рани на  GSM/GPRS, демонстрира бъл-
гарският изложител „Каст Инженеринг“. 
Система за дистанционно измерване 
предава от разстояние данни за кръвна 
захар, кръвно налягане, тегло и двигател-
на активност. Друго изделия на фирмата 
– цифров датчик за нивото на горивото, 
се използва при  автомобили, самосвали, 
строителни и селскостопански машини. 
Система за измерване на налягането и 
температурата в автомобилни гумите 
показва стойностите в реално време, 
чрез GPS и предупреждава за опасност 
от запалване или спукване. Така увеличава 
пробега на гумите и намалява разхода на 
гориво до 15%.

Това са част от иновациите на таз-
годишния Есенен панаир. Участие в него 
досега са заявили компании от 22 държа-
ви. Експозициите ще бъдат разпределени 
в  десет специализирани международни 
изложби:  „Акватех“ (за технологии и уп-
равление на водите), Аутотех“ (за транс-
порт и автосервизно оборудване), „Ел-
тех“ (за електроника и електротехника), 
„Енеко“ (за енергетика и екология), „Инфо-
тех“ (за информационни технологии), „Ин-
термин експо“ (за минна промишленост), 
„Машиностроене“, „Стройтех“ (за строи-
телни материали, машини и технологии), 
„Химия“ и „Автомобилен салон Пловдив“. 

Като най-силни се очертават  „Ма-
шиностроене“, „Стройтех“, „Енеко“ и 
„Елтех“, заради добрите перспективи на 
отраслите. По данни на Агенцията за 
инвестиции много от чуждестранните 
компании, работещи у нас в сферата 
на  електрониката, електротехниката и 
машиностроенето, разширяват своята 
производствена дейност.

С 9,6 млн. лв.  
от ПРСР 
модернизират 
ферми и 
предприятия

Нови седем проекта по мерки 121 
„Модернизиране на земеделските стопан-
ства“ и 123 „Добавяне на стойност към 
земеделски и горски продукти“, одобри 
Експертната комисия за осигуряване на 
прозрачност в ДФ „Земеделие“. Един от 
бенефициентите ще използва субсидията 
за покупка на техника – пречиствателно 
съоръжение и вертикална планировка – за 
мляко и млечни продукти. Друг ще инвес-
тира в цялостното подобрение на произ-
водствената си сграда и склад за белен 
слънчоглед, пелети, брикети от слънчог-
ледови люспи и слама. Одобрен е и проект 
за фуражи.

По мярка 121 всички инвестиционни 
предложения са насочени към производ-
ството на пшеница, царевица и слънчо-
глед, като една от фирмите ще отглежда 
и ечемик, овес и сорго, а друга – и ко-
риандър. Бенефициентите планират да 
закупят трактори, пръскачки, машини 
за събиране на камъни и друга техника. 
Субсидията от бюджета на мярката е 1 
887 578 лв. По Мярка 123 проектите ще 
бъдат финансирани със 7 731 841 лв.

Скакалци нападат 
родопските ниви
Вредителите унищожават реколтите от ягоди, карто-
фи и боб

Скакалци нападат реколтата в 
родопските села Осиково, Давид-
ково, Загражден, Вълчан дол, Ма-
лево и др., съобщиха от кметства-
та в различни общини на областта. 
Увеличената популация на скакал-
ци в региона през това лято е очак-
вана, тъй като съвпада с 4-годишна 
цикличност и прогнозирано масо-
во намножаване (каламитет) на 
тези насекоми, уточняват от отдел 
„Растителна защита“ в Областната 
дирекция по безопасност на хра-
ните.

Експерти на дирекцията кон-
султират фермери и кметове от 
региона, как да се обработят за-
сегнатите площи. Популацията 
включва, както марокански, така 
и обичайни за региона горски ска-
калци.

Нашествие от скакалци напа-
да реколтите от ягоди, картофи и 
боб в с. Осиково, обяснява кметът 
Велин Палигоров. Заради скача-
щата напаст, добивите от ягоди са 
наполовина по-малко. Възрастни 
90-годишни жители на Осиково не 
помнят подобна напаст, обяснява 

Палигоров.
След преминаването им през 

нива с картофи, листата остават 
надупчени като дантела, твърдят 
местни жители. В периода с най-
голям пик на популацията, от за-
сегнатите растения оставаше само 
стъбло, обяснява кметът на Давид-
ково Севда Чолакова.

Според нея, разпространението 
на скачащата напаст в Давидко-
во, вече се ограничава, след като 
е предприето масово пръскане с 
препарати в ниви и ливади. Пора-
женията от скакалците в картофе-
ните ниви са по-големи, отколкото 
щетите от колорадски бръмбари, 
според кмета на с. Загражден Вен-
цислав Шишков.

На всички кметства в областта 
бяха изпратени предупредителни 
писма, в началото на юни за оч-
акваното нашествие на скакалци, 
обясняват от „Растителна защита“.

Според експерти по превенция 
на насажденията, увеличението 
на скакалците е свързано и с на-
растващите площи необработвани 
земеделски земи.

Министерството на земеделието обеща 
субсидии за зеленчукопроизводителите

Зеленчукопроизводителите ще 
получат субсидии, съобщиха от зе-
меделското ведомство. След пореди-
ца от протести и доматени блокади 
– държавата взе решение. И тази го-
дина, производителите на плодове и 
зеленчуци, ще бъдат подпомогнати. 
По разпореждане на Министерство-
то на земеделието, Държавен фонд 
„Земеделие“ започва спешни сметки 
за това, колко пари могат да бъдат 
платени.

Само за седмица, след пускането 
на така наречените „мобилни групи“, 
за борба с нерегламентирания внос 
– резултат вече има – похвалиха се 
от министерството. Контрабандата е 
спряна, а цените на едро за килограм 
домати, са се увеличили два пъти 
и половина – от 20 на 50 стотинки. 
Започват „държавни промоции“ и 
спешни разговори с търговските ве-
риги за налагане на българското.

Земеделските производители на-
помниха за основното си искане – 
субсидии за качествена българска 
продукция. „25 евро, 25–30 евро-
цента, но да се мине по всеки един 
производител. По всеки един, без 
значение дали е с 500 квадрата или с 
декар, или 800 квадрата“, категори-
чен беше Кирил Джаков.

Зам.-министърът на земеделието 
Явор Гечев увери, че субсидии ще 
има и призна, че самият той, също е 
изхвърлял стока, като производител. 
„Днес говорих с шефа на ДФ „Зе-
меделие“, бързо да направим пре-
глед 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 произ-
водство, обаче притесниха бизнеса. 
Заговори се за задължителен про-
цент българска продукция, която 

трябва да присъства по щандовете 
на големите търговски вериги. Йор-
дан Матеев, който е изпълнителен 
директор на Сдружението за модер-
на търговия, окачестви идеята като 
противозаконна. „Все пак ние не се 
намираме през 1984 г. Днес е 2013 
г, няма централизирана икономика, 
има пазарна икономика. Следовател-
но нито някакви квоти, нито някакви 
цени, могат да се определят от ЦК на 
БКП, от някакъв министър или така 
нататък“, заяви той.

Пазарният принцип няма да бъде 
нарушаван, увериха от министер-
ството.

Явор Гечев посочи, че търговски-
те вериги ще бъдат стимулирани с 
държавни гаранции, имало и други 
начини. Зам.-министърът уточни все 
пак, че ако няма добра воля от голе-
мите магазини, ние не можем да ги 
задължим.

Обмисля се и възраждане на 
„държавните стандарти“. „Често 
чета етикетите и се старая да са бъл-
гарски, 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 преоб-
ладават чуждите.

Така наречените мобилни групи, 
вече са свършили работа – похвали-
ха се от ведомството. Чрез масови 
проверки по граничните пунктове 
и тържищата контрабандата е била 
овладяна. Най-често нерегламенти-
раният внос се прави, без фактури 
за платено ДДС или чрез много ни-
ска фактурна стойност, на това кое-
то се вкарва в страната. Засечените 
контрабандни тирове са идвали от 
Турция или Гърция, а виновни за 
злоупотребите в масовия случай са 
вносителите.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

88 инвести-
ционни 
намерения  
в Пловдивска 
област
са обявени от началото на 
годината

Цех за производство и рафиниране 
на растително масло, ще строи фирма 
„Леона 7“ ЕАД в с. Дълго поле, община 
Калояново. Предложението е едно от 88 
инвестиционни намерения в Пловдивска 
област, обявени в РИОСВ от началото 
на годината досега. Инвеститорът се 
занимава с изкупуване и преработка 
на маслодайни суровини, растителни и 
животински мазнини и е регистриран в 
Националната служба по зърното, като 
търговец.

Птицеферма с годишно отглеждане 
на 80 хил. патици за угояване, планира 
„Мати“ – ЕООД. Тя ще е в с. Каравелово, 
община Карлово с 4000 места, върху 
32 дка, в близост до стопанския двор 
на селото. „Булгарплюм“ – АД пък ще 
строи в Брезово, предприятие за об-
работка на пера и площадка за компос-
тиране. Сред обявените намерения има 
още четири в животновъдния сектор 
– за изграждане на овцеферми и кра-
веферми в с. Иганово, в гр.Клисура и в 
други села.

„Вила Хисар“ има намерение да съз-
даде 312 декара винени лозя в с. Старо 
Железаре, като още със засаждането 
им, е предвидена и система за капко-
во напояване. В с. Кръстевич, община 
Хисаря Тодор Димов смята да създаде 
биологична ферма, в която ще отглеж-
да шипки, къпини и малини, с пункт за 
търговска заготовка.

Дом за стари хора ще строи в с. 
Крислово, фирмата производител на 
пътни знаци „Карат Перфект“. За цел-
та тя е закупила общежитие и скла-
дова база, които ще преустрои в жи-
лищна площ. Фирма планира да вдигне 
в Асеновград голям комплекс, който 
включва търговски център с хотелска 
част и нощен клуб.

Върху 28 декара двама инвестито-
ра, възнамеряват да изградят жилища, 
в близост до с. Първенец. Сред обявени-
те планове за инвестиции е и проекта 
на община Пловдив, за реконструкция 
на „Голямо Конарско“ шосе. Изходният 
път ще се разшири и ще стане с три 
ленти в едната посока. Реконструкция-
та ще обхване 5 км, като дължина. Ще 
започне от бул. „Дунав“ и ще свърши 
близо до село Царацово.

Път с дължина 2 км и ширина 10 м, 
смята да изгради и „Сиенит инвест“. 
Той ще е вътрешен и ще обслужва пред-
приятията, в индустриалната зона до 
с. Радиново.

Николина Узунова – изпълнителен директор на БНАЕМПК:

България – водеща в производството  
на лавандулово масло

Тече кампанията по прибиране 
на лавандулата, като в някои райони 
се ориентират към приключването й 
– в Казанлъшкия и Старозагорския 
край, а на по-високите места, като 
Панагюрския, по-късно. Водещите 
производители на лавандула в света 
са България и Франция. 

За съжаление, през последни-
те години селското стопанство, не 
е атрактивно за българина, но на 
периоди има стихиен интерес към 
определени производства, което не 
е полезно. Това води до свръхпро-
изводство. Инвестирайки в едно 
производство, трябва да се гледа в 
перспектива напред, а не кратко-
срочно. Още повече, че лавандулата 
е трайно насаждение, което влиза в 
плододаване през втората или тре-
тата година. Правиш инвестиция, от 
която печалбите, се възвръщат мно-
го по-късно. За това, не трябва да се 
мисли в краткосрочен план, но за съ-
жаление, точно това се случва. 

Във Франция имат проблеми с ла-
вандуловите насаждения, което до-
веде до огромен интерес към българ-
ското производство. Няколко години 
има много високи изкупни цени на 
лавандуловото масло на световния 
пазар – 120 евро/кг. По наши данни, 
през миналата година в България 
са произведени около 140 т. лаван-
дулово масло. През тази година се 

достигна до момента на свръхпро-
изводство. В комбинация с тежката 
кампания за маслодайните рози, коя-
то стопи резервите на преработвате-
лите на етерично-маслени култури, 
които са изключително внимателни 
в инвестициите си. Много преработ-
ват единствено и само техен цвят 
или на най-близки доставчици. 

Насажденията с лавандула в 
страната, са много повече, от тези с 
маслодайни рози. Причина за това е, 
че тя може да се отглежда и приби-
ра механизирано. Това позволява да 
бъде отглеждана на големи площи. 

Маслодайната роза се бере ръчно и 
площите с нея, са около 35 хил. дка. 
През предходните 2 години, се вло-
жиха много средства в създаването 
на нови лавандулови насаждения с 
Северна България. Този регион, спо-
ред специалисти, не е най-подходящ 
за културата, от почвено-климатична 
гледна точка. През миналата година 
се получиха и първите добиви. Има-
ше и проблеми с качеството на мас-
лото. Колегите не са единодушни по 
въпроса, защо са се получили тези 
проблеми. Едни твърдят, че причи-
на е в сортовете, които не са били 
подходящи. Според други, те са тех-
нологични и климатични, които са 
довели до обръщане на показателите 
на лавандулата, по отношение на ли-
налол и линолин. За тази година, не 
е правен анализ на маслото и нямаме 
впечатления. 

Има около 40 т. останало лаванду-
лово масло от миналата година. При-
чина за това е свръхпроизводството, 
при условие, че количествата, които 
се търсят, са едни и същи. От кли-
матична гледна точка, годината не 
беше от най-добрите. За лавандулата 
беше хладна, а за розите студена. Ла-
вандулово масло се търси в момента 
на вътрешния пазар и се сключват 
сделки на доста ниски цени – около 
40–50 лв./кг.

ТВ

Проф. Светла Бъчварова – председател на Комисията по земеделие в Народното събрание:

Работим за създаването на правила  
в земеделието! 

Въпреки тежката политическа 
обстановка, ние се опитваме да ра-
ботим в условия, в които да създадем 
правила и да предложим работещи 
решения за проблемите в земедели-
ето. 

Протестите на зеленчукопроизво-
дителите в различни райони на стра-
ната са основателни. За това беше 
предприета спешна мярка, от стра-
на на правителството, с която да се 
намерят възможности за спиране на 
нерегламентирания внос на зеленчу-
ци от съседни страни. Тези действия 
трябва да са постоянни. Безконтрол-
ният внос в България, е удар срещу 
българските производители. Поне 
до края на годината, всички храни, 
които се внасят, трябва да бъдат 
обект на анализи за качество, цени 

и държави, от които влизат. Има 
много проблеми, при вноса на месо-
то, млечните продукти и плодовете. 
Българският земеделски произво-
дител, не може да се конкурира с 
продукция, която се внася на нуле-
ва стойност и за нея не се плащат 
мита, данъци и такси. От това губи 
и държавата. Тези зеленчукопроиз-
водители, които са в тежко икономи-
ческо положение, заради пазарната 
конюнктура, могат да получат под-
помагане. Разговаряно е с Минис-
терството на земеделието и храните 
и ДФ „Земеделие“, за получаване на 
помощта „De Minimis“, на която има 
право всеки земеделски производи-
тел. Единственото условие за това, е 
те да бъдат регистрирани, като земе-
делски производители по наредба 3. 

По трудно е положението с тю-
тюнопроизводителите. Предишните 
управляващи са водили три години 
преговори по Общата селскостопан-
ска политика, включително и по фи-
нансовата рамка, която е приета от 
правителството, още през февруари. 
Искането за равнопоставеност, 10-
15 дни след встъпването в длъжност 
на новия политически екип, е преси-
лено. Те имат право на национални 
доплащания, които се запазват, как-
то беше и до сега. Тютюнопроизво-
дителите не обръщат внимание на 
факта, че ще имат подпомагане, а го-
нят някакви цели, свързани с новата 
ОСП, които не са подкрепени от 27 
страни членки на ЕС. За мен е учуд-
ващо, че те не поставят въпроса, за 
промяна в закона за тютюна. В него 
има очевидни грешки, допуснати с 
последните промени в закона за тю-

тюна. Първо има посредници, при 
изкупуването на тютюна. Второ- 
семената бяха безплатни до 2009 г., 
когато се държеше на качеството на 
сортовите групи. След 2010 г., тази 
държавна помощ изчезна. В момен-
та, има огромен хаос в използваните 
семена, които не са сертифицирани. 
Това, което се предлага, като тютюн, 
е с изключително ниско качество 
и не отговаря на изискванията на 
преработвателите. За това, смятам, 
че законът за тютюна има нужда от 
спешни промени. За новия програ-
мен период на ОСП, ще се борим 
да има специална помощ за необла-
годетелстваните региони, в т. ч. и за 
тютюна.

На 1 юни т. г. проведохме сре-
ща с ветеринари, практикуващите 
лекари и животновъди, по пробле-
мите на закона за ветеринарно-ме-
дицинската дейност. През миналата 
седмица имахме нова среща с тях и 
всички те имаха конкретни решения 
за промяна на закона, влязъл в сила 
в началото на тази година. В него 
има проблеми, които се създават във 
взаимодействията и работата, както 
на БАБХ, ДФ „Земеделие”, ветери-
нарните лекари и животновъдите. 
Тези промени ще бъдат предложени 
в кратък срок за гласуване в парла-
мента. Животновъдите не са съглас-
ни с държавната помощ, която е но-
тифицирана и считат, че държавната 
профилактична програма, трябва да 
бъде ангажимент на държавата и да 
се контролира от нея. За това тази 
дейност трябва да бъде приоритет и 
на БАБХ.

 ТВ
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Красимир Давчев, изпълнителен директор на Пловдив-
ската стокова борса

Пшеницата падна  
с 33% за седмица 

В разгара на жътвената кампания, 
се разгорещиха и ценовите страсти, 
относно стартовите цени на зърнени-
те култури от новата реколта. Серио-
зен ценови спад в търсенето и пред-
лагането на зърно, бе регистриран, 
по време на 28-та редовна търговска 
сесия на Пловдивска стокова борса, 
проведена в периода 10. – 12.07.2013 
г.

При пшеницата, ценовите заявки 
за продажба от нова реколта отбеляз-
ва спад от 33%, спрямо последната 
котировка на пшеница от стара рекол-
та – от 450 лв./ на 340 лв./т без ДДС. 
Заявката за покупка на над 180 хил.
тона, бе предложена за договаряне, 
при цена от 270 лв./т, което пък е със 
33% по-ниска цена от търсенето на 
пшеница стара реколта – от 360 лв./т.

Подобна е и ситуацията при рапи-
цата. Заявки за покупка на над 23 000 
т. бяха обявени на цена от 680 лв./т, 
което е с 29,41% по-ниска цена, спря-
мо търсенето на рапица от стара ре-
колта.

Въпреки че прибирането на слън-
чогледа предстои, търговците вече 
заявиха своите намерение за търго-
вия, с тази суровина от нова реколта. 
Търсенето надмина 80 000 тона, при 
оферирана първоначална цена от 620 
лв./т без ДДС, което е с 25,80% по-ни-
ска котировка, спрямо тази за слънчо-
гледа от миналата година. Предлага-
ните количества пък оформят нагласа 
за стартова цена, при ниво 690 лв./т 
без ДДС.

По-малък е процентът на намале-
ние в цените на търсенето и предлага-
нето на царевица, чиято жътва също 
предстои. Предлагането стартира при 
цена 400 лв./т (с 10% по-ниско, спря-
мо старата реколта), а търсенето се 
позиционира при нива 300–310 лв./т 
без ДДС, което е с около 10% по-ни-
ска цена, спрямо реколтата от мина-
лата година.

Брокерите коментират, че при тази 
пазарна ситуация, търговията ще бъде 
изключително затруднена, на фона 
на сериозните ценови разминавания 
между търсенето и предлагането, и 
сериозния ценови спад, при всички 
зърнени култури. Причините за този 
ценови срив, са, както външни, така 
и вътрешни.

Световното производство на пше-
ница се очаква да бъде с 4,27% по-го-
лямо, спрямо миналогодишното (от 
655 млн.т на 683 млн. т). Подобно е 
и увеличението в Европа (4,24% – от 
127 на 130,74 млн.т.). Сериозно ще 
бъде и увеличението в страните от 
Черноморския регион. Очакваната 
реколта от пшеница в Русия, е с над 
36% повече (от 38 млн. т. на 52,1 млн. 
т. В Украйна процентът на увеличе-
ние е 46% (от 14 млн. т. на 20,5 млн. 
т.), в Казахстан – 31% (от 14,5 млн. 
т. на 19 млн. т.). Стартовите цени в 
Южна Русия се движат в диапазон 
305–328 лв./т.

Пшеницата на борсата в Будапеща 
се търгува, при цена 307 лв./т, като 
ценовият спад, спрямо стара реколта 
е 24 %, а котировката на фуражната е 
289 лв./т. Подобна е и ситуацията на 
борсата в Чикаго, където намаление-
то на цената на пшеницата достигна 
23% (от 305,39 на 249,70 щат.дол./т).

В България очакваният излишък 
от пшеница е за над 2,6 млн.т. (4,3 
млн.т. миналогодишна реколта и 4,6 
млн.т. тазгодишна, плюс преходен 
остатък от над 300 000 т. и вътрешно 
потребление от около 2 млн. т.). При 
такъв сериозен излишък и очакваните 
добри реколти в Черноморския реги-
он, където износният потенциал на 
Русия ще достигне 38%, а на Украй-
на – 35%, се очертава изключително 
трудна задача пред българските изно-
сители и съответен натиск на цените 
в низходяща посока, при тези големи 
остатъчни количества.

(От 1 стр.)

Европарите в помощ на бизнеса 
В област Пловдив в момента се 

изпълняват 130 договора за безвъз-
мездна финансова помощ по опера-
тивна програма „Развитие на конку-
рентоспособността на българската 
икономика“ 2007–2013 г., 58 мили-
она лева са усвоените средства по 
програмата за целия програмен пе-
риод. Това стана ясно на неформал-
на среща с медиите, организирана от 
Областния информационен център 
– Пловдив, на която бе представен 
ефектът от усвояването на средства 
по оперативната програма.

„Това е началото на поредица от 
неформални срещи с медиите, фоку-
сирани върху отделните оперативни 
програми“, каза Велизар Петров, уп-
равител на Областния информацио-
нен център – Пловдив.

Поканените бенефициенти изра-
зиха задоволство от работата си по 
проекти, финансирани от програма-
та, което им е позволило да реали-
зират мащабни инвестиции, довели 
до повишаване на конкурентоспосо-
бността им, не само на вътрешния, 
но и на международния пазар.

На срещата бе представена дей-
ността на различни участници, в 
процеса по усвояване на средства 

по оперативна програма „Разви-
тие на конкурентоспособността на 
българската икономика“ 2007–2013 
г. – представители на регионална-
та структура на Главна дирекция 
„Европейски фондове за конкурен-
тоспособност“, Министерството на 
икономиката и енергетиката, Тех-
нологичен център към Пловдив-
ския университет и фирми от област 
Пловдив, с един и повече реализира-

ни проекти.
Областният информационен цен-

тър – Пловдив, е част от мрежата 
от 28 информационни центъра за 
популяризиране на Кохезионната 
политика на Европейския съюз, из-
градени с финансовата подкрепа на 
оперативна програма „Техническа 
помощ“, съфинансирана от Евро-
пейския съюз, чрез Европейския 
фонд за регионално развитие.

Тазгодишната 
реколта от 
жито се очаква 
да надхвърли  
4 млн. т.

Тазгодишната реколта от жито, се 
очаква да надхвърли 4 млн. т. – коли-
чество сходно с това през миналата 
година. Такива са очакванията на про-
изводителите и на Европейската ко-
мисия, се вижда от неин доклад.

На този етап, няма притеснения и 
за реколтата от слънчоглед и цареви-
ца. Очакването е за по-добри добиви, 
в сравнение с миналата есен, когато 
много от тях пострадаха, заради горе-
щините.

Жътвата е започнала във всички 
райони на страната. В някои региони, 
фермерите имат проблем със силните 
валежи, които затрудняват прибиране-
то на реколтата и водят до известно 
понижение на качеството.

Производството на зърнени култу-
ри в Европейския съюз през тази годи-
на, ще бъде доста над продукцията от 
миналото лято, както и над средните 
нива за последните пет години. Това 
се случва, въпреки необичайно продъл-
жителната зима и сериозните пробле-
ми, с обилните валежи през пролетта. 
Количествата от всички култури, с 
изключение на рапицата, ще бъдат по-
високи от 2012 г., като увеличението 
се очаква да бъде между 2% и 16%. Това 
сочат данни, публикувани от ЕК. Те са 
на база прогнози и анализ на състояни-
ето на посевите, изготвен от звена на 
комисията и работещия изследовател-
ски център. За сега няма притеснения 
и за реколтата в България.

Оптимистични са прогнозите на 
Брюксел, за добива на зърно във всич-
ки страни членки, които са производи-
тели. Очакването е реколтата да е с 
около 5 на сто, по-голяма от минало-
годишната.

В доклада се прогнозира, че средно-
то производство на пшеница в ЕС, ще 
бъде 550 кг./дка., което е увеличение от 
малко над 2%, спрямо миналата година, 
или общо около 138 млн. т. При ечемика 
се очаква ръст от 6.3%, до средно 470 
кг./ дка., а при царевицата за зърно – 
16.3% до 710 кг./дка., показват данни-
те.

Те сочат, че намаление ще има един-
ствено, при производството на рапи-
ца. Тази култура не е застъпена във 
всички държави в ЕС, а отделно има и 
цялостно намаление на площите с нея, 
включително и в България.

Заради по-слабото производство в 
някои ключови за културата държави, 
където обаче е имало проблеми с вре-
мето през тази година, се очаква сред-
ният добив от рапица, да достигне 300 
кг./дка. Това означава, че спрямо мина-
лата година ще бъде регистриран спад 
от 4.1 %.

Тези прогнози, очаквано доведоха до 
натиск върху цените, особено на фона 
на анализите, че за пръв път от 5 го-
дини насам, световното производство 
на зърно, ще надхвърли потреблението. 
По данни на български търговци, сред-
ните цени на пшеницата в момента са 
около 320–330 лв., при около 350–360 
лв. за миналата година.

регистрират. Министър Греков не се 
ангажира със срок, кога ще се изгра-
дят подобни тържища.

До момента в министерството не 
е действало звено, което да се зани-
мава с анализи върху структурата на 
земеделското производство. Минис-
търът има намерение да го създаде. 
Основната му задача ще е да балан-
сира отрасъла. А също така и да пре-
доставя информация за очаквани де-
фицити и свръхпроизводства. За да 
е ефективно такова звено, е необхо-
димо земеделските производители, 
да предоставят коректни данни за 
обработваните площи и получените 
добиви.

Имаме около 33 хиляди малки 
ферми, които още не са спазили ев-
ропейските санитарни изисквания, а 
срокът за това изтича в края на го-
дината, каза министърът. Животно-
въдството е доста ощетено, тъй като 
още при преговорите за българското 
членство в ЕС, не е договорено за-
плащане на глава добитък. Като на-
чало, министър Греков смята, да се 
преразгледат договорите за държав-
ните пасища и мери, и те са се дадат 
целево на животновъди. Предвиде-
но е да се дефинира ясно понятието 
малка семейна ферма (до 5 крави и 
до 10 овце, например) и те да се сти-
мулират с 1000–1200 евро. Минис-
търът обеща да се даде възможност 
на животновъдните ферми, да обо-
рудват и малки мандри за производ-
ство на сирене и кашкавал.

Европа е гладна за биопродукти, 
те стават все по-търсени. А Бълга-
рия има богати възможности да раз-
вива биоземеделие, което е сертифи-
цирано. Министър Греков посочи, че 
биопроизводството ще се стимулира 
допълнително, тъй като и в ЕС смя-
тат, да предвидят повече средства за 
него.

Ще направим 
стокови 
тържища …



Китайци оглеждат Пловдив  
за стоково тържище на Европа

Има ли Пловдив потенциала да се 
превърне в център за производство 
на китайски стоки и тяхното раз-
пространение из цяла Европа? Оглед 
за такава буквално континентална 
борса направиха делегати от ИУ – 
градът, който според ООН, Светов-
ната банка и Morgan Stanley е „Най-
голямото малко стоково тържище в 
света“. Висшите партийни и бизнес 
градски представители, водени от 
г-н Сю Дзянши, зам.-председател на 
Общинската комисия към Народния 
политически консултативен съвет 
на ИУ, разговаряха с председателя 

на Общинския съвет арх. Илко Ни-
колов, зам.-кмета Розалин Петков, 
Ангел Христозов, председател на 
Българо-Китайската асоциация за 
бизнес развитие и инж. Пламен Пан-
чев, председател на Съвета на дирек-
торите на „Сиенит Холдинг“ АД – 
компанията създала и стопанисваща 
едни от най-големите индустриални 
зони в страната. Визитата в Пловдив 
е и по инициатива на Българския 
център за развитие, инвестиции и 
туризъм в Китай.  Делегацията раз-
гледа икономическа зона „Пловдив“, 
най-мащабния проект на региона.

По инициатива на инж. Пла-
мен Панчев, китайските пратеници 
гостуваха и в Първомай. Проявиха 
изключителен интерес към българ-
ското земеделие и закупуването на 
наша селскостопанска продукция и 
изделия на преработвателната про-
мишленост.

„Надяваме се Пловдив да е сто-
ковото тържище, вратата за Китай 
към Европа“, обърна се към китай-
ците от град ИУ, Ангел Христозов. 
Председателят на Българо-Китай-
ската асоциация за бизнес развитие 
разказа за интереса, който пловдив-
ската общинска и бизнес делегация 
предизвика преди дни в Шенжен. 
Асоциацията бе в основата на иде-
ята за побратимяване на Пловдив с 
15-милионния град, със специален 
икономически статут. По време на 
българското посещение в Китай, бе 
подписан и много важен меморан-
дум, за разбирателство между Съве-
та за насърчаване на международна-
та търговия при Съвета на Шенжен 
и Българо-Китайската асоциация за 
бизнес развитие. Двете страни се 
споразумяха за разработването на 
дългосрочно практическо партньор-
ство, което да послужи на  местните 
предприятия в икономически и кул-
турен план.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Нов проект 
спечели 
читалището в 
с. Климент

„По следите на изгубеното...“ е проект, 
чрез който около 20 младежи от с. Климент 
за 12 месеца, участвали в приключилия проект 
„Да съхраним традицията – за да пребъдем“, 
финансиран от НЦЕМПИ, желаят да продължат 
инициативата за запазване на местния бит, 
култура и история.

Младежите ще ремонтират предоставено 
помещение за собствен „Младежки клуб“, къ-
дето ще работят по проекти, ще реализират 
своите идеи и инициативи. 

По проекта ще се създаде „Център за за-
наяти“, където чрез неформално обучение ще 
възродят вече позабравените занаятчийски 
умения. Възстановявайки местните изкуства, 
традиции и занаяти, ще се съхрани и популя-
ризира безценното богатство на с.Климент, 
предавано от поколение на поколение.

Младежите ще се научат да боядисват 
прежди с естествени багрила, да шият и бро-
дират по автентичен начин дрехите от „ракла-
та на баба“, да варят домашен сапун от маз-
нина с натурални масла и оцветители, да шият 
сейменски цървули, кукерски маски и прашки 
с пискюли, да тъкат на стан, да изработват 
геги и да предат на хурка. 

Участниците в проекта ще издирят инфор-
мация за родовете в селото от 19-ти век до 
днес. Ще оформят „Родословно дърво“ на все-
ки род на големи табла и с тях ще се изгради 
„Алея на родовете“ в местност около селото 
– подходящо за провеждане на родови срещи. До 
таблата ще се направят пейки и представите-
ли на родовете ще засадят дърво.

Чрез проекта ще бъдат възстановени об-
редите и обичаите на празниците „Великден“ и 
„Гергьовден“. По вече издадената книга, ще се 
разучат характерни песни и ще се напишат 
сценарии, по сведения на възрастни хора за 
тяхното пресъздаване. 

Младежите ще издирят и запишат леген-
ди, свързани с историята на селото и различни 
случки и събития от живота на село Климент. 
Тези разкази ще бъдат издадени в сборник, кой-
то да напомня на младото поколение за живота 
и бита на техните предци.

Санират учебни 
и детски 
заведения 
в община 
Септември
Шест училища и една 
детска градина ще подо-
брят своята енергийна 
ефективност

Шест училища и една детска 
градина в община Септември, ще 
бъдат санирани по проект за енер-
гийна ефективност. Това са СОУ „Хр.
Ботев“ и СОУ „Хр.Смирненски“ в об-
щинския център и училищата във 
Ветрен, Семчиново, Ковачево, Кара-
бунар и детската градина „Червена-
та шапчица“ в град Септември.

Стойността на проекта по Опе-
ративна програма „Регионално раз-
витие“ е 2 669 170 лв., от които 
съфинансирането от местната об-
щина, възлиза на 387 821 лева. Според 
заложения срок, санирането трябва 
да стане за 61 работни дни, като в 
някои училища ще бъдат монтирани 
нови отоплителна инсталация и ос-
ветление, в други-ще се обновят са-
мите сгради, тъй като повечето са 
с подменена ПВЦ-дограма, обясниха 
общински експерти.

Повече от година общината за-
губи време в съдебни дела, по жалби 
на некласирани фирми и за това на 
практика стартът на проекта бе 
даден едва сега, обясни кметът на 
общината Петър Бошев.

Водният цикъл на Кърджали 
стартира през есента

Кметът на Кърджали Хасан Азис 
и представители на фирмите изпъл-
нители, подписаха договор за проект 
за интегриран воден цикъл на града.

Проектът е на стойност близо 
70 млн. лв. и включва модернизация 
на водопроводната и канализацион-
ната мрежа на Кърджали, както 
и изграждане на пречиствателна 
станция за отпадни води. Изпълнява 
се по Оперативна програма „Околна 

среда“, а първата копка за началото 
е планирана за есента.

Ще бъде изградена над 14 хил. 
метра нова водопроводна мрежа и 
ще бъдат рехабилитирани други 14 
хил. метра, като съществуващи-
те азбестоциментови и стоманени 
тръби, ще бъдат сменени с полиети-
ленови. Ще се изгради и нова канали-
зационна мрежа с дължина над 23 
хил. метра.

Кметът на Стара Загора  
се срещна с депутати

Кметът на община 
Стара Загора Живко То-
доров, се срещна със 
старозагорските народни 
представители от 27-ми 
МИР. Това е първата по 
рода си подобна среща, 
не само за града, но и за 
страната, изтъкна градо-
началникът.

Той обобщи основ-
ните приоритети, които 
стоят в полезрението на 
общинското и областно-
то ръководство. Единият 
от важните въпроси е за изграждането 
на парк, зона за спорт и спортна зала, 
на мястото на бившите артилерийски 
казарми, като през тяхната територия 
бъде продължена и улица „Христо Бо-
тев“.

Други приоритети са Летище – 
Стара Загора, разширяване на връзка-
та с АМ „Тракия“, развитие на туризма 
на територията на Старозагорските 
минерални бани, Неолитните жилища 
да бъдат разработени по интересен и 
интригуващ за туристите начин, къща-
та на Николай Лилиев да бъде възста-
новена, въпросът за замърсяванията 

на града.
Като допълнително 

предложение народният 
представител от ГЕРБ 
д-р Кирил Добрев ко-
ментира оформянето, 
ограждането и охрана-
та на двора на болнич-
ния комплекс в Стара 
Загора. Освен това, той 
предложи да се изгради 
малък хотел в двора на 
болницата за близки на 
пациентите и самите па-
циенти. Това е практика 

в други големи и развити болници в 
Европа. По този начин, себестойност-
та на лечението ще бъде по-ниска, 
отколкото престоя в болницата, ако 
става въпрос за процедури, които не 
са свързани с хоспитализирането на 
болния, аргументира се д-р Добрев.                                                                    
Освен народните представители, на 
срещата присъстваха областният уп-
равител Живка Аладжова и предсе-
дателят на Общинския съвет Емил 
Христов. Разговорите преминаха с по-
ложителен знак и решителност да се 
работи за решаването на проблемите 
на областта.

Скръбна 
вест!

На 15 юли т. г. внезап-
но ни напусна нашият 
дългогодишен член на 
редколегията проф. Ва-
сил Ранков. Той беше из-
тъкнат учен и изпълни-
телен директор на УС на 
Дома на науката и тех-
никата – Пловдив. 

Поклон пред светлата 
му памет!

От редколегията на в. 
„Тракийски агровести“.



Глинено гърне отпреди  
X в. откриха археолози  
в Пловдив

Средновековно глинено гърне, 
откриха археолозите, по време на 
разкопките на площад „Централен“ 
в Пловдив. В него се е сипвало вода 
или вино, обясниха специалисти-
те. Новият артефакт, както и малки 
фрагменти от стените на други гли-
нени съдове, дават основание на екс-
пертите да определят датировката на 
намерените разкопки. Те са от 11–12 
век, по време на Средновековието. 

Археологическите разкопки са 
открили и една средновековна пещ, 
която е част от полуразкрит жили-

щен квартал, разказа ръководителят 
на археологическия екип Елена Ки-
сякова. Тя обясни, че е много довол-
на от постигнатите резултати, когато 
са работили около 20 души. Кисяко-
ва обясни още, че археолозите рабо-
тят по проучванията почти от месец, 
след като вече теренът е почистен.

За да започнат археологическите 
разкопки, екипът първо е премах-
нал мраморните плочници, чакъла 
и бетона. Освен глинени съдове, са 
намерени и много късноантични и 
средновековни бронзови монети.

Знаете ли, че

Кайсиите имат лечебни 
свойства

Кайсията е плод на 8000 г. и освен, 
че е приятна на вкус, има и много 
полезни за здравето свойства. Пър-
вите данни за кайсиите са открити в 
древния арменски град Шенчовит, 
недалеч от Ереван. Там били открити 
кайсиеви изкопи, които археолозите 
датирали от 6 хил. г. пр. Хр. За пръв 
път, плодът е споменат преди 4 хиля-
долетия в писмо на китайски гражда-
нин.

Смята се, че първите кайсии са 
израснали в централноазиатските 
планини на Хинду Куш, където днес 
се събират границите на Китай, Аф-
ганистан, Пакистан и Таджикистан. 
Овошките са били култивирани за 
пръв път от древната нация на таджи-
ките. Това бил единственият им из-
точник на захар.

Кои са лечебните свойства на кай-
сиите?

Сърдечно-съдови заболявания, 
аритмия, хипертония – пресните 
кайсии съдържат 305 мг.% калий, а 
сушените – до 1717 мг.%. Това прави 
плодовете много полезни за хората, 
които страдат от сърдечно-съдови за-
болявания, особено при сърдечна не-
достатъчност и аритмия. Плодовете 
понижават и кръвното налягане, тъй 
като съдържат 8,3 мг.% магнезий. За-
това на хипертониците се препоръч-
ват големи количества пресни кайсии. 
За тези, които страдат от аритмия, се 
препоръчва пюре от 5 пресни кайсии, 
смесено с 1 ч . ч. айран. Тази доза 
трябва да се изпие, в рамките на един 
ден. Съединенията от групата на фла-
воноидите (260 мг%/100 г) укрепват 
стените на кръвоносните съдове.

Рак – кайсиевите ядки имат висо-
ко съдържание на витамин В17, из-
вестен още като амигдалин. В алтер-
нативната медицина той се използва, 
при терапия на рак. Важно е да се 
знае, че ядките трябва да се консуми-

рат печени.
Анемия – кайсиите съдържат 1,4 

мг% желязо, което ги прави отлично 
средство за профилактика и лечение 
на малокръвието. 100 г от плода имат 
същото действие, при кръвотворене-
то като 250 г черен дроб . Благотвор-
ното действие против анемия се дъл-
жи и на кобалта и медта в кайсиите.

Стомашни заболявания, язва, 
гастрит и запек – кайсиевият сок 
нормализира киселинността на сто-
маха и действа благоприятно, при 
колити, съпътствани от метеоризъм и 
дисбактериоза. Препоръчваната доза 
е 70–80 мл, 6–7 пъти на ден, между 
храненията. Когато не е сезонът на 
пресния плод, със същото действие 
е настойката от сушени кайсии. Тя се 
приготвя като се залеят 100 г ситно 
нарязани сушени кайсии с 1 л гореща 
вода. Сместа престоява 6 часа на то-
пло и е готова за консумация. Лечеб-
ните свойства на кайсиите, при язви и 
скрити отоци, се дължи на диуретич-
ната им функция. Отварата от кайсии 
облекчава възпалението на слизес-
тите обвивки на стомашно-чревния 
тракт. За хората, които страдат от хро-
ничен запек, се препоръчва следното 
средство: 400 г сушени кайсии и 400 
г сушени сини сливи, без костилките 
се смилат. Добавя се 200 г течен мед 
и се разбърква. Сместа се приема по 1 
ч. л. след вечеря, заедно с 1 ч. ч. топла 
вода.

КАЛЕЙДОСКОП
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ХОРОСКОП

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

Финансовото ви положение 
ще бъде стабилно, особено 
ако избягвате рисковете. Съ-
образявайте се със създалите 
се на работното ви място си-

туации. Опитайте се да приемате със завид-
но спокойствие настъпващите в живота ви 
новости.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Постарайте се да отговорите 
на изискванията, които ви 
поставят влиятелни особи. 
Проявявайте огромно търпе-
ние към грешките, които ваш 

близък допуска. Обмислете предстоящите 
промени, които възнамерявате да предпри-
емете.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Напълно възможно е да бъ-
дете поканени на разговор, 
който по някакъв начин ще 
промени цялостно живота ви 
и плановете, които градите за 

бъдещето си. Залагайте на точността и до-
брите резултати, няма да закъснеят много.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Не се страхувайте от преда-
телство, защото сами може 
да предизвикате да ви пре-
дадат, ако ви липсва доверие. 
В любовта, не проявявайте 

крайности към интимната си половинка. 
Доверете се на преценката си.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Вложете разум, когато за-
почвате да правите всякак-
ви промени. Ако проявявате 
самостоятелност, ще успеете 
да преодолеете изпречилите 

се на пътя ви трудности. Много от вас ще 
получат прозрения по въпроси, които отдав-
на ви вълнуват.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Поставяйте пред себе си ре-
ални задачи за изпълнение. 
В случай, че планирате и 
осъществявате с повишено 
внимание всяка своя крачка, 
със сигурност можете да се 

надявате на сериозен успех. Бъдете открити 
при водене на преговори!
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Вслушвайте се в съветите, 
които ви дава приятел, но в 
крайна сметка, сами преце-
нявайте доколко може да се 
съобразявате с тях. Положи-
телната нагласа ще бъде от 

полза за вас, във взаимоотношенията ви с 
интимната половинка.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Опитайте се да подхождате с 
разбиране към най-малките 
членове на семейството си. 
Доверявайте се на преценката 
си, но в същото време бъдете 
готови за промяна. Вземете 

мерки, ако ви липсва достатъчно енергия.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Спокойно ще успеете да се 
справите със съществува-
щите на работното ви място 
предизвикателства, ако под-
хождате с разбиране – имате 

сериозни преимущества, ако не се колебаете 
да грабнете шанса, който ви се предоставя.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Опитайте се да простите за 
нанесена ви обида от човек, 
който не е успял да опра-
вдае доверието, което сте 
му гласували. Печелившата 
за вас комбинация ще бъде: 

правилна стратегия и готовност да проявите 
отстъпчивост.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Освободете се от свой стар 
вреден навик и нещата за 
вас ще станат многократно 
по-добри от преди. Опреде-
лете точната граница между 

възможностите и желанията си от делови и 
от личен характер.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Постарайте се да определи-
те ходовете, които възнаме-
рявате да предприемете в 
професионалната сфера, но 
не бързайте да ги планирате. 

Усилията ви ще дадат очакваните от вас ре-
зултати. Обмислете как да осъществите свое 
желание за пътуване.

Предстоят 
разкопките 
на тракийско 
селище, край 
Първомай

В началото на месец август започ-
ват разкопките на връх Драгойна, каза 
Елена Божинова, ръководител на архе-
ологическия екип. Това е най-високият 
връх в района край Първомай.

Там е имало голям тракийски цен-
тър, съществувал от 18-ти до 3-ти 
век преди Христа. Обектът е огромен. 
В ранните периоди на тракийската 
история, той е най-интересен и пред-
ставлява една много значима крепост, 
която безспорно ни свърза с големите 
цивилизации – Гърция и Анатолия, каза 
Божинова.

При разкопките на Драгойна, е наме-
рена керамика от 14 век преди Христа, 
за това крепостта има водеща пози-
ция, сред останалите в Тракия. Вече 
десета година, без прекъсване, там се 
правят археологически разкопки. Това се 
дължи, както на упоритостта на екипа 
от археолози, така и на подкрепата на 
община Първомай.

Работи се с малки суми, но с усър-
дие и последователност. И днес, по-
падаме на тракийски жилища, огнища, 
крепостни стени, които са видими, от 
периода на римската епоха. Тази годи-
на археолозите имат голямо предизви-
кателство. От седем-осем години се 
издирва Некрополът – гробището на 
този селищен център в Тракия. Мина-
лата година археолозите се натъкнаха 
на него.

Очакванията им са този сезон да 
направят още разкрития в тази част. 
Това означава много – да бъдат въз-
становени, както етническата харак-
теристика на населението, така и въз-
растовата и антропологическата му 
характеристика, каза Божинова. Могат 
да бъдат намерени и ценни предмети, 
тъй като се знае, че богатите хора са 
слагали именно в гробовете си пред-
ставителните предмети. В селището 
са открити над пет антични съда от 
Микена, цивилизацията на Юг, с която 
траките от Драгойна са общували.

Благодарим на кондуктора 
на автобус РВ 5130, движещ 
се по линия № 37 в град Плов-
див – Вили Ангелова и нейни-
ят съпруг Здравко – шофьор 
на същия автобус, които 
върнаха загубеният телефон 
на нашия колега. 



Благотворителна дегустация 
на вина организира 
Младежка банка – Пловдив

Тя ще се проведе в двора на къща 
Хиндлиян (Стария град – ул. „Артин 
Гидиков“ №4) на 20 юли (събота) от 
19 ч. Гостите на събитието ще имат 
възможност да се насладят на под-
брани вина от известни винарски 
изби, като Вила Юстина, Вила Ви-
нифера и други. Наред с охладените 
вина ще бъдат поднесени вкусните 
деликатеси на фирма „Деликатес 2“ 
– с. Житница, както и изкусителни 
млечни продукти. За доброто на-
строениe на присъстващите ще се 
погрижат млади таланти – певци, 

музиканти и танцьори. 
Младежката банка е разпростра-

нен из цял свят механизъм за из-
граждане на млади лидери. Целта на 
„Младежката банка“ е да развива да-
рителството на местно ниво и да фи-
нансира малки младежки проекти. 
Набраните средства ще се използват 
по проекта Младежка банка в град 
Пловдив, който се осъществява бла-
годарение на Фонданция „Работил-
ница за граждански инициативи“, с 
финансовата подкрепа на Фондация 
„ Чарлз Стюарт Мот“.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„АМВ–Агро“ ООД е основен 
производител на сертифициран 
клоново селекциониран лозов 
посадъчен материал в България 
от винени и десертни сортове.
Фирмата предлага цялостни 
решения при опазване на лозови, 
овощни, полски, технически и 
други култури.
За контакти:
Производствена база 
в с. Цалапица – 03149/3578; 
0888 297742
Офис Пловдив – 032/682810
amv_agro@abv.bg; 
veni_ianeva@abv.bg

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


