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за ползване на
земеделски земи
Във връзка с предстоящото
сключване на споразумения за ползване на земеделска земя, за стопанската 2013–2014 г., собствениците могат да подадат декларация по
образец до 31 юли 2013 г., лично или
чрез упълномощено лице, в общинските служби по земеделие и храни,
по местонахождение на имотите.
В декларациите се посочват
формата на стопанисване и начина
на трайно ползване на всеки един
от имотите и формата на тяхното стопанисване. Собствениците,
които не желаят имотите им да
бъдат включени в споразумение,
изрично посочат това обстоя(На стр. 5)

Проф. Иван Станков – ректор на Тракийския
университет, Стара Загора:

Нямаме приоритети
в земеделието!

В страната има изградени много
неправителствени организации. Като
земеделски министър в служебното
правителство, имах възможност за
много контакти с част от тях. За съжаление, не всичко в държавата работи
така, както трябва. Не се обсъждат
проблемите. Много бях изненадан от
това, че в България няма разработена
аграрна политика, за всичките години на прехода. Заедно с акад. Атанас
Атанасов и работна група към министерството на земеделието, създадохме
Бизнес-научен съвет, който започна
разработването на Българска национална аграрна политика. Нещата още
не са завършени в пълен вид. Европейският съюз има Обща селскостопанска политика, но ние в България,
още не сме определили дори своите
приоритети. В момента у нас, зърнопроизводството има сериозен превес в
сектор „Земеделие“, а всичко останало е със затихващи функции.
Аграрното производство следва да бъде приоритет на България.
В момента това не е така. България
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чоглед и царевица. Слънчогледът е
така съборен на земята, че технологично, няма как да бъде прибран.

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!

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

гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

е държава с големи възможности за
производството на плодове, зеленчуци и трайни насаждения, билкопроизводство, розопроизводство. Тютюнопроизводството също не трябва да
се подценява, защото дава поминък
на 200 хил. българи.

Няма правителство,
което да не ни е излъгало

Оризище на фирмата на Илиеви

За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670

„ИМБО“ ООД

Марин Илиев – съсобственик в СД „Илиев и сие“ – гр. Съединение

Фирмата ни е създадена на 21
януари 1991 г. от моя баща Тодор
Илиев. Имаме зад гърба си вече 23
години. По образование съм икономист, макар че дейността ни е
свързана със земеделие. Работя във
фирмата, от както е създадена.
Обработваме около 10 хил. дка
земя в землището на Съединение.
От тях 3 хил. дка са с житни, 6000
дка с ориз и около хиляда дка със
слънчоглед. Есените посевите бяха
в много добро състояние до началото на месец май т.г. Тогава настъпи
и сериозната суша, която ги смаза.
Падналите дъждове в края на май,
вече бяха много закъснели. Те повлияха много добре на слънчогледа, но за съжаление в края на юни
ни удари градушка, която унищожи
около хиляда дка. с пшеница, слън-



Продажба и сервиз
на банкова
техника

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

за подаване
на декларации
и заявления
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Кметове
искат пари за
ремонти…

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Издава „Тракия вест“ ООД

Наближава
крайният срок

Вече не сме
на опашката
по усвоени
средства

ТВ архив
Не очакваме да бъдем компенсирани от държавата, защото посевът не

(На стр. 2)

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

„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 ДРЯНОВО 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 ЖЕЛАЯТ 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 самоличност е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!
ОЧАКВАМЕ ВИ!
Работно време – 8:40–16:30 ч.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

25–31.07.2013 г.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

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

ЕКСПЕрТЕН СЪВЕТ:
Акад. Славчо ПАНДЕЛИЕВ
георги ЖЕКоВ
доц. д-р горяна ЙоНКоВА
Стефанка ЦоНЕВА
Доц. Наньо НАНЕВ
Светослав руСАЛоВ
Доц. д-р Вичо ВИчЕВ
Константин МАДЖАроВ
Костадин ДЕМЕрДЖИЕВ

Банкова сметка:
„Тракия вест“ ООД
IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:
UNCRBGSF

МЗХ подготвя
нотификация за
намаляване акциза
на горивата

за земеделските
производители през 2014 г.

Най-сетне лъч на надежда
в земеделието
Според Института по пазарна
икономика, българското селско стопанство се нуждае, не толкова от
финансова помощ, колкото да спре
да му се пречи. Многобройни са законовите и подзаконови нормативни актове, приети от предходната
администрация, начело с Мирослав
Найденов, които спъваха предприемачеството и задоволяваха чисто
лобистки интереси. До този момент,
новият министър на земеделието
и храните Димитър Греков, бе зает
основно да гаси пожари, свързани с
протести, ту на зеленчукопроизводители, ту на тютюнопроизводители, а напоследък е в преговори и със
зърнопроизводителите.
Въпреки ширещия се популизъм
и липсата на особен разум, в действията на новата администрация, лъч
надежда все пак има. Наскоро от сайта за обществени консултации стана
ясно, че се готвят промени в няколко
закона, регулиращи различни аспекти на селското стопанство. Всички
те са насочени към олекотяване на
бизнеса от ненужни изисквания и
заслужават да бъдат поощрени.
Така например в Закона за животновъдството се отменят изискванията към бизнеса, за предоставяне
на документи за актуална съдебна
регистрация в Търговския регистър.
От Закона за подпомагане на земеделските производители пък, отпада

станалото излишно още от
2007 г. насам,
предварително лицензиране на вноса
на земеделски продукти.
Облекчава
се процедурата по регистрация на
браншовите
организации
по Закона за
горите. Също
така, значително се облекчава лицензирането на публични складове
за зърно – отпадат изискванията за
представяне на шест различни документа, които са публично достъпни
или могат да бъдат изискани по служебен път. Намалява се и срокът за
издаване на съответните лицензии.
Всички тези промени, макар и
малки, са в правилната посока за
облекчаване на бизнеса от излишни
административни тежести. Докато
все още има шанс да свърши нещо,
новата администрация може да се
фокусира повече върху нормативните проблеми и работата на институциите, отколкото върху различни
мерки за намеса на пазара и държавно субсидиране. Резултатът ще бъде
значително по-добър в дългосрочен

план. А проблемите са много. Без
претенция да бъдем изчерпателни,
ето няколко посоки, в които има крещяща нужда от работа – Наредбата
за млечните продукти, Наредба №32
за продуктите от пилешко месо, Закона за виното и спиртните напитки,
наредбата за продажба на дървесина,
наредбата за директните доставки,
която в сегашния си вид на практика
забранява на малки производители
да реализират директно продукцията си и т.н.
Целите на ИПИ са да предоставя независима оценка и анализ на
политиката на правителството, както и да служи като трибуна за обмяна на възгледи и мнения на икономисти и наблюдатели по различни
въпроси.

Европейската комисия одобри
субсидиите за пчеларите през следващите три години. Парите ще се отпуснат на всички страни членки на
ЕС за периода 2014–2016 г., а общият бюджет е 292 млн.евро.

Със субсидии за пчеларите ще
се подпомагат шест различни мерки – рационализация на производството, проучвания и анализ на
меда, техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари, научни
изследвания в пчеларството, контрол и превенция на акара вароа по
пчелите и подновяване на пчелни
кошери.
За да има достъп до субсидии
за пчеларите, всяка държава от ЕС
трябва да покаже, че е изпълнила из-

искванията за постигане на целите
на програмата.
България е сред страните, които
ще получат средно по размер подпомагане – по около 1,13 млн. евро за
всяка от трите години. С най-голям
размер на субсидиите са Испания,
Франция, Италия, Унгария, Полша,
Гърция, Румъния. Предвидените за
тях средства са средно по 2–5 млн.
евро на година. Най-ниско подпомагане ще има за Малта, Люксембург,
Естония, Ирландия, Кипър.

Пшеницата я реализирахме директно от полето. Така избягваме
допълнителните разходи, като прибиране в склада, товарене и разтоварване. Разходите си остават за
наша сметка. Преди няколко години
имаше наводнение в Съединение,
което засегна една от складовите ни
бази. Загубите ни бяха невъзстановими.
През тази година изкупните цени
на пшеницата са ниски, на фона на
добрата реколта. Надяваме се, за
ориза да са по-добри. Отглеждаме
италиански сортове ориз, които купуваме от семенарските къщи в Италия. До преди 5 години оризът беше
доходоносна култура, но в момента
и с него има проблеми. Основната
част от печалбата отива при търговците, които продават ориза пакетиран.
Всички правителства до сега говорят, какво ще направят все в бъдеще време. Опираме до българската поговорка „Трай коньо за зелена

трева“. Няма правителство до сега,
което да не ни е излъгало. По време
на предходното правителство, спряха да ни връщат акциза за горивата и вдигнаха цената на поливната
вода. През месец май т. г. ни събраха
на среща в министерството с група
експерти. Обяснихме им в детайли,
как се отглежда ориз. Казаха ни, че
до края на месеца ще бъде изготвена
програмата, как ще ни компенсират,
за разликата в цената на поливната
вода, по програма „De Minimis“.
Краят на юли е и още няма нищо.
За да стане това, трябвало да се събере някаква консултативна група, но
не е ясно кога. За акциза за нафтата,
нямало да стане тази година. Щяло
през следващата, но и тогава сигурно ще има спънки и няма да стане.
Продължаваме да сме единствената
страна в Европейския съюз, в която
на земеделските производители не
се връща акциза за горивата. После
как да сме им конкурентни?
ТВ

Брюксел одобри субсидиите
за пчеларите

Държавната помощ до
края на 2013 г. не се прилага, поради липса на средства в бюджета

„Ще търсим възможности за възстановяване на акциза за горивата за земеделските производители през 2014 г.“ За това
се договориха земеделският министър
Димитър Греков, председателят на парламентарната комисия по земеделие и храни
проф. д-р Светла Бъчварова и зърнопроизводителите, по време на провелата се среща в Арбанаси, с Националната асоциация
на зърнопроизводителите (НАЗ).
Министерството на земеделието и
храните в момента готви нова нотификация, която да даде възможност държавната помощ за намаление на акцизната
ставка да се прилага в 2014 г., стана ясно,
по време на срещата. До момента, България има нотификация за тази държавна помощ до края на 2013 г., но тя не се прилага, защото предишното правителство не
е предвидило такива средства в бюджета.
Министър Греков и проф. Бъчварова се
ангажираха, да представят пред правителството и парламента въпроса за осигуряване на тези средства в бюджета за
догодина и да се поставят на обсъждане
необходимите промени в двата закона –
Закона за акцизите и данъчните складове
(ЗАДС) и Закона за подпомагането на земеделските производители (ЗПЗП).
Председателят на НАЗ Ангел Вукодинов
посочи, че за тях е много важно навременното получаване на средствата по директните плащания, като министърът увери,
че зърнопроизводителите ще получат субсидиите си, както всяка година през месец
февруари.
„Имаме политическата воля да решаваме проблемите в земеделието и подкрепата на премиера Пламен Орешарски“, посочи
още министър Греков. „Имаме добър диалог
с представителите на зърнопроизводителите и се надяваме, че ще се постигнат
решения, които да удовлетворяват всички“, посочи още министърът.

Няма правителство, което да не ни е излъгало
(От 1 стр.)

е унищожен на 100%, както е изискването.
Прибрахме житните при среден
добив около 400 кг./дка. Нивите
имаха голям потенциал, но добивът
бе слаб, както казах, заради сушата.
Наскоро проведохме среща на зърнопроизводители с новия екип на
аграрното министерство. Колегите
от Северна България се похвалиха,
че жънат рекордни добиви от около 600–700 кг./дка, но това при нас
няма как да се случи.
Преди години в региона на Съединение, се произвеждаха много
зеленчуци. Колкото и да бяха ниски
изкупните им цени, все пак хората
успяваха да си пласират продукцията и да произвеждат. След 23 години
на преход, преработващите предприятията в района ги няма. Сега и да
произведеш зеленчуци, на кого да ги
продадеш? На прекупвачите ли, които после ги препродават в София на
тройна цена?
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Земеделското ведомство вече има
Събор на
работещ консултативен съвет по тютюна българските
Към земеделското ведомство вече
ще има работещ консултативен съвет по тютюна, съобщават от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните.
Агроведомството е отворено за
съвместна работа за реализацията на
отговорна държавна политика, в сектор „Тютюн“.
Съветът към МЗХ, ще обсъжда
дългосрочни стратегии, концепции,
политики, съгласуване на национално и европейско законодателство и
системи за подпомагане в сектора.
Равнопоставеност и баланс на
представителството на производители, преработватели, търговци, научни институти и администрация, ще
са водещи принципи, при изграждането на съвета, подчерта зам.-министър Бюрхан Абазов.
Присъстващите се обединиха

около настояването, за баланс
на представителството на различните сортове отглеждан тютюн,
в структурата на
съвета. За да бъдат взимани легитимни решения и
да се надгражда
върху вече утвърдени политики и
в дух на взаимно
доверие, се взе решение до 31 юли
т.г., браншовите
организации в сектора да заявят писмено своето желание за членство и
представят документите на организациите си, както и предложения по
проекта на правилник на съвета.

породи правят
край Калофер
Показват български породи животни на Осмия
национален събор край
Калофер

На първото предварително заседание на Консултативния съвет по
тютюна присъстваха и двама представители на Комисията по земеделие и храни към 42-то Народно събрание.

Пламен Димитров – изпълнителен директор на Национална асоциация на производителите на оранжерийна продукция:

С бавни стъпки към организации
на производителите
Група производители на плодове и зеленчуци от
с. Йоаким Груево
и гр. Кричим, направиха организация на производителите, което
обединява оранжерийното и полското производство в района. В
началото на месеца кандидатстваха с документи,
за признаване като „Група произво-

дители“ от МЗХ и
ДФ „Земеделие“.
До скоро в страната имаше само
две „Групи производители“, а сега
са 12, като по-голямата част от тях
са в Пловдивска
област. Преди два
дни производителите са получили
писмо от ДФ „Земеделие“, че организациите са признати. В момента очакват да видят,

какви средства ще бъдат отпуснати
за изпълнение на инвестиционните
им програми. Това трябва да се случи към края на месец септември т.
г. Тогава ще се разбере, колко пари
ще бъдат отпуснати от Европейския
съюз и каква част ще бъде съфинансирана от националния бюджет.
По този начин, ще се постави
началото и на комасирането на земята в страната, за което се говори
толкова много. За съжаление, няма
да има финансиране за Групите на
производителите през следващия
програмен период, който започва от
2014 г.

Осмият национален събор за опазване на местните български породи,
започва на 28 септември в местността „Паниците“, край Калофер.
Събитието се организира от Изпълнителната агенция по селекция и
репродукция в животновъдството и
Организацията на развъдчиците на
автохтонни породи овце в България
и Калофер.
Ще бъдат представени местни
български породи животни, получени
чрез народна селекция. Идеята на събора е да се запознае обществеността, с разнообразието от български
породи, да се насърчи отглеждането
им и да се популяризират натрупаните в годините познания и традиции.

Производителите
на гъби поискаха
минимални цени

1,5 млн. лева ще получат
зеленчукопроизводителите,

чрез минимална помощ de minimis за 2013 г.
1,5 милиона лева да е финансовото
подпомагане за производителите на
зеленчуци – полско и оранжерийно
производство, чрез минимална помощ
de minimis за 2013 г., реши на заседание Управителният съвет на ДФ „Земеделие“.
Средствата ще се предоставят на
зеленчукопроизводителите, които отглеждат домати и краставици – полско
и оранжерийно производство, пипер,
моркови, дини, пъпеши, зрял лук и
главесто зеле. Ще бъдат финансирани част от разходите за семена, разсад, минерални торове, препарати за
растителна защита и поливна вода на
производителите на полски и градински зеленчуци с до 44 лв. на декар,
както и разходите на производителите
на оранжерийни домати и краставици с до 157 лв. на декар. 406 900 лв.
ще получат оризопроизводителите
за компенсиране на част от разходите за използваната в производството
поливна вода. От тази година започва
нова държавна помощ за покриване
на разходите на земеделските стопани за имунопрофилактика на животните. 10 млн. лв. ще бъдат авансово
разплатени към Българската агенция

по безопасност
на храните и
ветеринарните
лекари.
УС на ДФ
„Земеделие“
гласува решение, с което
разсрочва
отпуснатите
на
животновъдите
кредити
през
2008, 2009 и
2010 г. Новият
срок за погасяване на задълженията е 10
октомври 2013 г.
Приети бяха
и указания за
държавни помощи за четири традиционни изложения
в животновъдството – две овцевъдни
изложби, една изложба за коне и една
изложба на черно-шареното говедо.
Общият ресурс за техническите помощи е в размер на 100 000 лв. Продължава приемът на документи по държавната помощ за компенсиране на
разходите на земеделски производи-

тели, свързани с изпълнение на мерки
по „Национална програма от мерки за
контрол на Доматен миниращ молец“.
Освен това се приемат и заявления по
държавната помощ за директни доставки на малки количества продукти
от животински произход за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване.

Гъбопроизводителите и зеленчукопроизводителите имат сходни проблеми. Пресичането на нелегалния внос е
в помощ и на двата бранша. Това каза,
при срещата си с представители на
Съюза на гъбопроизводителите в България, земеделският министър проф.
Димитър Греков. Зам.-министър Явор
Гечев покани гостите да се включат в
новия Консултативен съвет по зеленчукопроизводство, чието създаване
предстои. На срещата стана ясно, че
предстоят нови разговори с представителите на големите търговски вериги, на които отново ще се повдигне
въпросът за защитата на българската
продукция и отдаването на по-висок
дял от стоки с български произход в
търговските мрежи.
Председателят на Управителния съвет на Съюза на гъбопроизводителите
в България Илиана Димитрова смята,
че въвеждането на минимални цени
би подобрило прихода в бюджета от
ДДС при внос и би извадило сектора на
светло.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

В Пловдив бе учредена нова аграрна структура –

Лютеницата е
КЛЪСТЕР АГРО ТЕХ ПАРК „ТРАКИЯ“ най-обичаната
На 17 юли т. г., в пресцентъра на Международния пловдивския панаир,
българска
се състоя учредителното събрание на нова аграрна структура – клъстер
храна сред
АГРО ТЕХ ПАРК „ТРАКИЯ“.
емигрантите

Седалището на новата структура
ще е в Пловдив. Учредителите му са
повече от 50 видни дейци от аграрния сектор, във всичките му отрасли
– науката, с представители от БАН и
ССА, ВУЗ-ове от Пловдив и страна-

та, в т. ч. и аграрният бизнес, ангажиран в отрасъла.
Приет бе и устава за работа на
клъстера. Избран бе Управителен
съвет на клъстер Агро тех парк „Тракия“ от 17 членове, с председател

Константин Маджаров.
Главната насока на клъстера
е научно-иновационна дейност,
която ще се реализира, чрез формираните 11 фокус групи, които
обхващат цялостната организация
на отрасъла. Търсене на световни
аграрни образци, които да се приложат в пряката работа на сектора.
Възраждане на цели отрасли в българското земеделие, като памукопроизводство и фъстъкопроизводство. Разширяване на десертното
гроздопроизводство и разработка
на нови производства, каквито
имахме, но бяха ликвидирани.
Внимание към тази нова аграрна структура, обърнаха представители на Световната банка, която
приемайки я за организация, може
да я подпомогне, за реализиране на
мащабния проект в българското земеделие.
ТВ

Борсата в Огняново има вече
нов собственик
На седмия търг община Пазарджик успя да продаде дела в борсата
Новорегистрираното акционерно
дружество „Ниамар“ – София, с изпълнителен директор Елена Милушева, която е руски гражданин, беше
единствен участник в обявения от
община Пазарджик публичен търг
и е новият собственик на „Пазар на
производителя – Пазарджик“.
Пазарджишкото дружество държи борсата за плодове и зеленчуци в село Огняново. Дружеството
стана собственик на тържището за
1 милион и 600 хиляди лева. 1 милион и 300 хиляди лева бяха депозирани в общинската сметка, което
беше условие за участие в търга.
Това е седмият търг, който провежда община Пазарджик, за да продаде
борсата. Процедурата за приватизация на „Пазар на производителя
– Пазарджик“ стартира през януари
2012 г. и първият търг беше с начална тръжна цена от 2 832 00 лв. На няколко пъти, по предложение на кмета Тодор Попов, Общинският съвет

В Стрелча
започва проект
с пари по
швейцарска
програма
Целта му е да се мобилизират ресурсите за развитие
на социалните услуги
намаляваше цената с уверението, че
има сериозен купувач. Капиталът на
„Пазар на производителя – Пазарджик“, е с номинална стойност 1 289
200 (един милион двеста осемдесет

и девет хиляди и двеста) лева, разпределен в 12 892 (дванадесет хиляди осемстотин деветдесет и два)
броя поименни акции, с номинална
стойност на една акция 100 лв.

В Чикаго и Будапеща пшеницата падна
с 2–4%, у нас няма сделки
Цената на пшеницата се смъкна за
седмица с около 4%
на борсата в Чикаго.
На 20 юли хлебното
зърно се котираше за
242.66 долара/т. На
борсата в Будапеща,
намалението е по-слабо – с 2 на сто, а цената там е 300.7 лева.
У нас няма борсови сделки с пшеница, а котировките
са индикативни. На
Пловдивската стокова борса са обявени

Лютеницата е най-обичаната българска храна зад граница, споделят нашенци, които живеят в странство. Те
слагат от пиперковия деликатес във
всеки куфар, с който напускат страната. Освен това сладката зеленчукова
смес, може да се купи от българските магазинчета и сайтове за храни в
много градове по света. В Щатите оправни българи въртят сайт и правят
доставки до всяка част на голямата
страна. В Лондон и Атина пък има български магазини, които са се утвърдили на местния пазар, и в тях пазаруват хора и от други балкански народи.
В английската столица има и складове,
където пълнят кошници сърби, албанци
и румънци.
Продажбите на горнооряховски суджук в чужбина също растат, съобщиха от сдружението „Раховец“. Търговци
на едро изнасят деликатеса за Холандия, Германия, Белгия и Испания. Според
гурбетчии, суджукът е сред най-търсените храни в българските магазини.
Понеже традиционният горнооряховски
продукт е съставен изцяло от говеждо месо, той се купува и от турските
емигранти в тези страни.

само предложенията „купува“. Те са
за 260–270 лева/тон. На Софийската
борса има оферта на купувач на фуражна пшеница за 290 лева/тон, но
продавач на тази цена липсва.
Още по-драстично е намалението
при царевицата. В Чикаго зърното
загуби близо 25% от ценовото си тегло и падна до 213 долара за тон. В
Будапеща сривът е по-слаб – с малко
над 9% до 344.8 лева/тон.
На Софийската и Пловдивската борси купувачите предлагат 300
лв.т., но насрещно предлагане липсва. Слънчогледът, соята и соевият
шрот също са надолу, заедно със захарта и рафинираното олио.

Клуб за психично здраве ще има
в Стрелча, тъй като общината е
партньор на сдружение „Човеколюбие“
– Пазарджик в проекта „За повече и
по-качествени социални услуги“. Той е
финансиран от Българо-швейцарската
програма за сътрудничество. Целта
му е да се мобилизират ресурсите за
развитие на социалните услуги в общината. Идеята е да се покаже, че
психичното здраве е ценност за личността и обществото. Дейността
ще се извършва в период от 12 месеца.
Предвижда се да бъде учреден клуб за
психично здраве. 15 активисти в клуба ще преминат обучение по основни
познания, в областта на социалните и
законодателните дейности, което ще
им помогне в организацията и управлението на клуба.
Обучението включва 9 модула по
темите „Разработване на проекти“,
„Стратегическо планиране и организационно развитие“, „Права на хората
с психични проблеми – законодателна
рамка“, „Доброволците в НПО“, „Коалиции, партньорства, мрежи“, „Работа с
медии“ и други.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Евродепутатът Евгени Кирилов:

Вече не сме на опашката
по усвоени средства,

Къща
на хляба
и в Пловдив

Вече не сме съвсем на опашката
по усвоени средства, но рискът от загуби в края на тази година е реален,
поради сериозно изоставане през
последните години. Това заяви Евгени Кирилов, евродепутат от Групата на социалистите и демократите
в Европейския парламент, съобщиха
от кабинета на евродепутата. Европейската комисия излезе с актуални
данни за изплатените средства от
структурните фондове към държавите-членки на Евросъюза за първото
полугодие на 2013 г. Към началото
на месец юли, средният процент на
изплатените средства, общо за трите фонда – Европейският фонд за
регионално развитие (ЕФРР), Европейският социален фонд (ЕСФ) и
Кохезионният фонд (КФ) – е 55%. За
България, този процент е малко над
40%. Към 1 юли 2013 г., страната ни
се е придвижила нагоре, в сравнение
с позицията й през месец април т. г.
Общо при фонда за регионално развитие и Кохезионният фонд, България заема 23 място и вече изпреварва

Пловдивската къща на хляба,
която ще е част от Мрежата хлебни къщи в България, ще бъде открита на 25 юли.
Първата Къща е създадена в
Габрово през 2010 г., а в мрежата
вече са се включили София, Стара
Загора и Варна. Хлебната Къща в
Габрово е член на Световното движение за бавна храна и като такава,
подкрепя екологичното образование
и занаятите с екологична насоченост.
Инициативата е на Надежда Савова – обявена за „Пътешественик
на годината“ от National Geographic
за 2012 г. В нея може да участва
всеки, който обича да меси хляб или
да си хапва хляб. Организаторите
обещават и интересни четива,
докато се печат питите. Откриването ще е посветено на ритуалния
християнски хляб.
Във вярванията на българина
хлябът е свещен. Той е дар, носещ
щастие. Според българските обичаи
истински грях е да се изхвърли хляб
(особено на нечисто място), както и да се газят трохи. Ако лятно време, след хранене трохите от
трапезата се изтърсват на двора,
с тях ще отиде и плодородието на
житата и къщата ще остане, без
хляб.

но рискът от загуби в края на тази година е реален

Чехия, Австрия, Италия и Румъния.
При социалния фонд, България застава пред Чехия, Малта и Румъния.
Начело, по получени средства от Европейската комисия по трите структурни фонда, продължават да бъдат

Естония, Литва, Латвия, Португалия
и Ирландия.
През последните месеци се забелязва увеличаване на плащанията към бенефициентите в България.
Възстановяването на разходите към
тях, дори изпреварва получаването
на средствата, превеждани от Европейската комисия. Навременното
плащане към бенефициентите, трябва да ги улесни, при реализирането
на проектите и осъществяването им
в срок.
Към началото на месец юли всички големи проекти, предвидени да
бъдат осъществени от България, по
оперативните програми през настоящия програмен период, са представени на Европейската комисия
за одобрение и 75% от тях, вече са
получили такова.
Въпреки това, рискът от загуба
на средства в края на 2013 г. остава,
поради забавеното изпълнение на
редица проекти. Остава и надеждата, да направим всичко възможно,
загубените средства да са по-малко.

През 2012 г. почти половината от фермите
в ЕС, които произвеждат мляко са били
рентабилни
Друга малка част от производителите са на ръба на рентабилността.
Това са резултатите от международно сравнение на разходите за производство на мляко, представени на
годишния конгрес на асоциацията на
„Европейските млекопроизводители“, който се проведе в град Фалкенберг (Швеция) от 26 до 28 юни т. г.
Ситуацията с млечния бизнес в
ЕС, е доста сложна. Само 44% от
производителите, включени в международното сравнение на производствените разходи през последната
година, са в състояние да генерират
приход. „Само 27% от производителите на мляко, са били на печалба
за сметка на собствения си бизнес,
останалите 17% са печеливши от
субсидии,“ – казва Тарас Гагалюк,
директор на агенция „AgriSurvey“.
Според експерти, през 2012 г. в
ЕС по-малките производители са
показали по-добри резултати, отколкото големите, защото те са имали
по-малко проблеми с осигуряването
на производствените ресурси, особено фуражи, които както се знае
поскъпнаха, заради лошата реколта от зърно през миналата година.
„Въпреки това, сред печелившите
млекопроизводители по-привлека-

Наближава
крайният срок

за подаване
на декларации
и заявления
телни дългосрочни позиции имат
именно големите производители, защото те остават печеливши, дори и
при по-ниски цени, отколкото дребните производители. Така, средната
цена на дребно на мляко от малките
производители е 33,6 евро цента за
килограм мляко, а от големите земеделски производители – 31,5 евро
цента/кг.“ – каза Т. Гагалюк.
За дългосрочното конкурентно
предимство на големите специализирани млекопроизводители в ЕС,

свидетелстват и данните на Европейската комисия, според които броят на стопанствата, ангажирани в
производството на мляко, е намалял
с 32% в сравнение с 2007 г. А средният брой крави в една ферма е 28
глави, което е с 30% повече, отколкото през 2007 г.
Средната рентабилност на производството на мляко от европейските
фермери през 2012 г. е минус 10,8%,
като са взети предвид субсидиите –
минус 3,6%.

Приета е тарифата, по която ще се плаща на
ветеринарите по държавната профилактична програма
Разплащанията ще се извършат от ДФЗ

Правителството прие тарифа за определяне на цените,
които се заплащат за изпълнението на мерките, по държавна профилактична програма и програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните за 2013 г.
Разплащанията към ветеринарните лекари, ще се извършат от Държавен фонд „Земеделие“, след представяне на отчетни документи за проведени мероприятия,

заверени от съответната областна дирекция по безопасност на храните.
Обемът на мерките по държавната профилактична
програма и програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните и срокът им се определят с национален годишен профилактичен план, утвърден от изпълнителния директор на БАХБ.

(От 1 стр.)
телство в декларацията. Всеки един
от съсобствениците може да подаде
декларация, която е валидна за всички
останали съсобственици.
Ползвателите на земеделски земи,
които желаят да участват в споразумение, подават заявление за участие, в
споразумение лично или чрез пълномощник. В заявлението се посочват имотите и правното основание за ползването им, съгласно регистрираните в
общинските служби по земеделие договори. В случаите, в които ползвателят
на земеделски земи не подаде заявление,
се счита, че той ще обработва ползваните от него имоти в реални граници.
Електронни образци на заявления и
декларации могат да бъдат изтеглени
от интернет страницата на МЗХ, секция „Поземлени отношения и комасация“ или от електронните страници на
областните дирекции „Земеделие“. Служителите от общинските служби по
земеделие са на разположение за допълнителни разяснения. Декларациите и заявленията могат да бъдат изпратени и
по пощата, до съответната общинска
служба по земеделие, като пощенското
клеймо не трябва да е с дата, по-късна
от 31 юли 2013 г.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Започва изпълнението на водния
цикъл на Стара Загора
Проектът е на стойност 40 млн. лева и ще приключи за две години и половина

Стара Загора започна изпълнението на проект за интегриран воден
цикъл. Първата копка бе направена.
Проектът е на стойност 40,4 млн.
лева, по-голямата част от които са
от Кохезионния фонд. Национално

съфинансиране е 7,8 млн. лева, общината участва с 1,2 млн. лв.
Изпълнител на строително-монтажните работи по проекта е Обединение „Воден проект Стара Загора“,
в състава, на което участват „Трейс

Груп Холд“ АД, „ПИ ЕС АЙ“ АД,
„Водстрой 98“ АД, „Инфраструктурно строителство“ ЕООД.
Изграждането на водния цикъл,
трябва да приключи за 30 месеца.
За това време ще бъдат разширени главните колектори и отливния
канал в централна градска част и
кв. АПК. Обновена ще бъде и канализационната мрежа на кв. Кольо Ганчев-запад, кв. АПК и тази в
село Богомилово. Изпълнението на
проекта ще доведе до намаляване на
несъответствията между населението, включено към канализационната
система, добавят от общината. Ще
се преустанови и преливането на
вода до пречиствателната станция.
На церемонията по първата копка
присъстваха министърът на околната среда и водите Искра Михайлова, кметът на община Стара Загора
Живко Тодоров, областният управител Живка Аладжова и представители на ангажираните със строителството фирми.

Кметове искат пари за ремонти
на важни пътища в Пазарджишко

За ремонт на основни републикански пътища на територията на областта, пред Агенция „Пътна инфраструктура“
настояха кметовете на 11-те общини в Пазарджишка област,
по време на среща с областния управител Иван Йорданов.
Това са пътищата Пазарджик–Стрелча–Копривщица, Пещера–Батак, Панагюрище–Белица–Вакарел–София.
Поставен бе въпросът да продължи доизграждането на язовир „Луда Яна“, който е от стратегическо значение за водоснабдяването на населените места в областта и за който има осигурено финансиране от Световната банка, както и проблема с
изграждането на Регионално депо за твърди битови отпадъци,
което ще обслужва 9 общини в областта.

Приключи
кърпенето на
дупки в „Родопи“
Приключи мащабното кърпене на дупки
в 19 населени места от община „Родопи“.
За целта бяха заделени 134 хил. лв. При среща с жителите на село Златитрап, е получен сигнал, че ремонта не отговаря на количеството и качеството, при зададените
параметри. Кметът на общината Пламен
Спасов, е разпоредил да се създаде комисия,
която да провери ремонтните дейности.
„Добрият мениджър трябва да прави
проверки и на междинния етап, след като
се раздадат задачите“, коментира Спасов.
По тази причина сформираната комисия отиде на място. В нея беше включен и
човекът, подал сигнала. В протокола, след
огледа, всички членове са констатирали,
че положения асфалт в квадратни метри,
дори е в повече и че нарушения не са налице.
Кметът на „Родопи“ ще продължи с проверките на ремонтните дейности.
В същото време, приключи преасфалтирането на част от пътя Ягодово-Пловдив,
където се положи 6 сантиметра асфалт.
Това струваше 180 хил. лв. Ямите по това
трасе тормозеха шофьорите с години,
имаше дълбоки дупки, кръпки и неравности.
„Ремонтирахме пропаданията на трите моста, които бяха сериозни. Отнехме
повърхностният 4-сантимертров слой и
отново направихме преасфалтиране“, съобщи кметът Пламен Спасов.

Кметовете поискаха с промяна в Закона за обществените поръчки всички фирми, които обжалват процедури за избор на изпълнители по проекти, да внасят гаранции, за да се
преустанови тази порочна практика на обжалване, спъваща
стартирането и реализацията на проектните предложения.
Кметовете на общини поискаха да бъде окончателно решен
от правителството, въпросът със статута на т. нар. курорти
на територията на област Пазарджик. Предложението е да се
прехвърли безвъзмездно земята от държавен горски фонд, в
полза на общините, по реда на Закона за държавната собственост. Така общините ще могат да участват в проекти и програми за развитие и доизграждане на инфраструктурата им.

Ангел Папазов – кмет на
община Първомай:

Нови
инвеститорски
интереси към
нашата община!
Чешка
фирма инвестира
в нашата
община
за втора
поредна
година. В
момента
във фабриката й работят 25
човека. Те
произвеждат плочки, бордюри. Освен тях, изливат корите за новите ж. п. линии и
бетонови елементи за спирки на гари,
които се строят в България, и елементи за канавки на магистралите. Вече
са закупили около 10 дка, където ще
е втората им база в Първомай. Чрез
нея ще вкарат още мощности в града.
Идеята им е да ангажират до 100 работни места.
До месец започва и строителството на шоколадената фабрика в Първомай. Фирмата инвеститор е турска.
Очаква се до края на тази или началото на другата година, тя да заработи.
Първият етап ще е производство на
какао.

Болницата
в Карлово
получи нова
В Труд кипят строително- апаратура
ремонтни дейности

Лечебното заведение се модернизира, с проект за над
3 млн. лева по ОП „Регионално развитие“

Въпреки отпускарския сезон, найголямото село на община „Марица“
– Труд, кипи от строително-ремонтни
дейности. Започна дългоочакваното изграждане на тротоарна настилка на ул.
„Димчо Дебелянов“.
Продължава възстановяването на
занемарени тревни площи, които се
превръщат в детски площадки и зелени
зони за отдих. Жителите на селото са
възхитени от почистения и окосен гробищен парк, което не се е правило досега. Най-съществената част от ремонтите
в Труд, са изкърпването на част от пътната мрежа на улиците „Васил Левски“,
„Средна гора“ и „Васил Петлешков“.
Младите хора на селото инициираха
изграждането на фитнес на открито. С
помощта на кметството, площадката бе

изградена, а сега започва оборудването
й с уреди. Предстои монтирането на три
автобусни спирки, които ще осигурят
комфорта на пътуващите с междуградския транспорт.
Кметството спечели проект от ПУДООС, за изграждане на още една детска площадка, която ще се реализира
през август и септември.
„Осъществяването на всички инициативи в нашето село, става с помощта
на жителите. Това ме прави особено
щастлив, защото показва, че ставаме все
по-задружни, което е моя основна цел.
Само с общи усилия, ще превърнем село
Труд, в мечтано място за живеене. Благодаря на хората от селото за подкрепата
и разбирането“ – каза кметът Николай
Копринков.

Болницата „Д-р Киро Попов – Карлово“ получи нова апаратура, благодарение на реализиран проект по оперативна програма „Регионално развитие“.
В лечебното заведение бяха доставени компютърен томограф, дигитален рентгенов апарат, респиратор и
ехокардиограф. МБАЛ „Д-р Киро Попов“
получи и два броя анестезиологични апарати, биохимичен анализатор и четири
броя хемодиализни апарати, три дефрибрилатора, газстрокоп, колоноскоп
и бронхоскоп. Доставени бяха също 7
монитора за наблюдение на състоянието на пациентите хистероскоп, стерилизаторна апаратура и видеоколпоскоп.
Предстои да бъде получена и асансьорна уредба. Кметът на общината Емил
Кабаиванов, пристигна в болничното
заведение, за да се запознае на място
с подобренията. Общата стойност на
проекта е 3 810 740 лева, от които 3
723 474 лева представлява безвъзмездната финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007–
2013 г. Приносът на община Карлово, е
в размер на 87 265,95 лева.
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КАЛЕЙДОСКОП

Уникални артефакти
Втори
Какво ви очаква откриха на Памук могила фолклорен
през седмицата
„Празник на
пловдивски археолози
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Стремете се да организирате
изпълнението на инициативите си така, че да отделите
достатъчно свободни часове
и за пълноценен отдих. Много от вас ще вземат кардинални решения, с
които ще съумеете да постигнете значително
развитие.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Действайте целенасочено и
без каквото и да било забавяне, в случай, че желаете да
постигнете по-голяма сигурност в живота си. В любовта
не постъпвайте с човека до вас така, както не
бихте искали да се отнасят с вас.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Чудеса ще се случват, така че
започнете да вярвате в тях. В
края на седмицата, много от
вас ще съумеят да разрешат
редица въпроси, с които не
успявахте да се справите до
момента. Добре е да определите, какви очаквания имате.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Действайте по начин, който
ще ви осигури стабилност
във всички житейски направления. В случай, че изпитвате
несигурност, на всяка цена
проверявайте по няколко пъти делата, които
са изцяло във вашата отговорност.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Реорганизирайте инициативите си от личен характер,
особено, ако в най-скоро време, се налага да осъществите
пътувания по работа. Потърсете как най-удачно да преодолеете стреса!
Постарайте се да прекарате поне част от времето си сред природата.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Структурирайте по такъв
начин задълженията си, че
да ги изпълнявате, без обичайте спънки и закъснения.
Умението ви да прогнозирате до най-малкия детайл
настоящето, ще ви освободи от съмненията,
които от време на време ви обхващат.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Стремете се да обмисляте
предстоящите си ходове,
като планирате до най-малката точност, доколко може
да си позволите да рискувате. Много от вас ще бъдат
изправени пред необходимостта да вземат конкретни решения, отнасящи се до личния ви живот.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Изградите реална представа,
какво се случва около вас,
защото само така адекватно
ще посрещнете отправените
ви от съдбата предизвикателства. Постарайте се да
промените начина си на мислене, защото
рискувате сами да си навредите с негативизма си.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Изхождайте от позицията на
победители и ще бъдете приятно изненадани от постигнатото. Подкрепата на приятел, близък или на интимната
половинка ще има невероятен ефект върху вас. През почивните дни не
предприемайте нищо ново в личен план.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Обсъждайте открито въпросите, които ви вълнуват, или
от които зависят вашето развитие и вашите приходи. Заемете се с нови инициативи,
които имат потенциал в делово и в материално отношение да ви носят
удовлетворението, на което се надявате.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Съставете стриктна организация, благодарение, на която ще постигнете стабилността, на която се надявате
в личен, делови и материален план. Добре е да избягвате крайностите
във всички житейски направления.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Съставете по такъв начин
личната си програма, че да
успеете да отделите достатъчно време и за занимания,
които ви действат разтоварващо. Моментът е благоприятен за осъществяване на полезни контакти, както и за провеждането на откровени разговори.

шарената сол”

Уникални находки, разкрити до момента, при разкопките на Памук могила
край Брестовица, представиха кметът
на община Пловдив Иван Тотев, кметът
на община „Родопи“ Пламен Спасов и
директорът на Археологическия музей
доц. д-р Костадин Кисьов. Доц. Кисьов
свързва могилата с тракийския владетел
Реметалк Втори, за който има писмени
данни, че управлява Филипопол, като
един от най-ревностните политически
съюзници на Рим.
Благодарение на него, градът намира съмишленик в прокарване на тяхната
политика, в ранните периоди на завладяване на Балканския полуостров. С това и
създаването на Филипопол, като метрополия на цяла провинция „Тракия“. Това
се случва 26 г. сл. Хр. Според Кисьов,
все още нямаме открити гробници на
тракийски владетели, както от ранните,
така и от късните периоди.
Най-впечатляващата находка е бронзов шлем. Той е във фрагментирано състояние, но всички негови части са запазени и след реставрация до една година,
той ще бъде като нов. Това е боен параден шлем, с желязна основа. Този, който
го е притежавал, е бил военачалник от

много висок ранг. Той е изработен специално за него и е с релефни сцени с
митологична тематика. Открити са още
монети от времето на Марк Антоний и
Нерон, свещник, златен пръстен, мечове
и копия.
„Ако предложението ми за финансиране, не беше прието от г-н Тотев,
нищо от това, което открихме, нямаше
да може да се види. Щеше да се намира
в частни колекции в страната или извън
нея“, обясни директорът на музея.
50 000 лева е била субсидията за провеждането на разкопките. Такъв гроб и
такава могила от 1 век пр. Хр. и 1 век,
след Хр. е изключително рядка находка, разказаха от музея. От този период,
в България почти няма такива открития.
Тя е една от най-големите, по размери в
страната и е с диаметър 70 метра и висока 13 метра. Разкопките са достигнали
три метра от върха на могилата, което
означава, че са проучени само две трети от нея. В резултат на това, са открити
два гроба, но те са най-ценните – личните дарове към погребаните мъже. Те
са произведени в Рим, в италиански ателиета и са дошли тук, по търговски път
или с частни поръчки.

Тракийски храм и
светилище на Зевс и Хера
са открити край Старосел

Тракийски храм и светилище на Зевс
и Хера са открити в Средна гора, това
съобщи директорът на Националния
исторически музей проф. Божидар Димитров. Екип на Националния исторически музей (НИМ), под ръководството
на доц. д-р Иван Христов, поднови археологическите разкопки в района на връх
Кози грамади (1365 м), в землището на
с. Старосел, Хисарско.
Тази година, археолозите на музея
проучват голямо светилище, в най-високата част на върха. В пределите на
античния групов паметник от национално значение, е открит голям тракийски
храм и светилище на Зевс и Хера, обхващащ площ от 50 кв. м. Началото на
неговото функциониране започва през
втората фаза на ранножелязната епоха
(VIII–VI в. пр. Хр.).
Преустроен е през IV век, едновременно с изграждането на одриската вла-

детелска резиденция в подножието на върха, открита и проучена
от Иван Христов. През този период, траките са използвали обработени каменни блокове, за да
подчертаят фасадата на храма.
Покрили са го с керемиди от
коринтски тип, а на мястото на
старите глинени олтари, са изградили четири кръгли олтара,
изградени от камък и глина.
Това ранно светилище, както и друго, разположено на съседния скалист връх – Сборови
грамади, обяснява защо владетелите на одрисите, в края на
Класическата епоха построяват укрепената резиденция в планината.
Очевидно в тази част на Същинска
Средна гора, е действало значимо регионално култово средище. Сигурни податки за използването на новооткрития
храм на връх Кози грамади, през римската епоха са откритите монети на император Елагабал и фрагменти от мраморни оброчни плочки, някои от които
– с изображение на бог Зевс. Светилището съществува до V век сл. Христа,
когато християните унищожават храма
и изграждат на 15 метра северно от него,
малка еднокорабна църква.
Другите находки на експедицията
са монети, сечени в Тракийски Херсонес, монети на македонските владетели
Филип Втори и Александър Велики, денари от късната Римска република, над
1000 керамични фрагмента от съдове,
поднасяни като дарове в светилището.

Вторият регионален фолклорен
„Празник на шарената сол“, предстои да
бъде проведен на 1 септември 2013 г.
в село Бъта, а началният му час е от
– 10:30.
На второто издание на „Празникът
на шарената сол“, отново ще се срещнат производители на ароматната
подправка от цялата страна, защото
шарената сол заслужава да я почетем
с празник. Тя присъства ежедневно
на българската трапеза и ни е нужна,
като хляба и водата. Събрала е вкуса на
българските билки и семена – истинска
необходимост за живота и аромата на
българската трапеза.
Шарената сол е една от визитките
на България по целия свят, разнасят я
многобройните българи, живеещи далеч
от родината.
Участниците ще могат да се представят в категориите: най-вкусно
и красиво поднесена шарена сол, найвкусно и добре аранжирано традиционно ястие, най-красиво подредена маса и
приготвени ястия. Разбира се, всичко
това ще бъде оценено от компетентно жури с председател Иван Звездев –
автор и водещ на предаването „Кухнята на Звездев“.

Каркаде – отлично
средство срещу
стрес
Мнозина вярват, че чаят от каркаде
помага за регулиране на кръвното налягане, като го повишава, в топло състояние
и намалява, когато е студен. Но според
лекарите, това мнение е погрешно: температурата на напитката, не променя параметрите на кръвното налягане.
Най-уязвимите на стрес хора са с отслабена сърдечно-съдова система. Лекарите съветват да се пие чай от каркаде,
в случай на проблеми с кръвоносните съдове, тъй като неговите цветове съдържат специални вещества – антоцианини,
които регулират пропускливостта на кръвоносните съдове и ги укрепват. А мастните органични киселини, които се съдържат в каркадето, разтварят излишните
мазнини, предотвратяват образуването
на плаки холестерол, подобряват метаболизма на мозъка, като по този начин намаляват симптомите на стрес и умора.
Каркадето е особено полезен за хората с хипертония: редовната консумация
на тази напитка, предпазва организма от
опасни скокове на кръвното налягане. Но
за хора, страдащи от ниско кръвно налягане, трябва да консумират тази напитка, с повишено внимание.
Между другото, каркадето не е само
идеален помощник в работата на кръвоносните съдове. Рубиновата напитка съдържа различни уникални витамини и минерали, освобождава организма от токсини
и шлаки, стимулира храносмилателната
система, предотвратява образуването
на холестеролни плаки, регулира метаболитните функции на стомашно-чревния
тракт, нормализира нивото на кръвната
захар, очиства черния дроб и бъбреците.
Чаят от каркаде може да се пие от възрастни и деца.

25–31.07.2013 г.
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Пловдивчани се поклониха
пред Никола Вапцаров

Десетки граждани, отбелязаха
71 години от разстрела на Никола
Вапцаров на 23 юли т.г., пред паметника на поета в район „Южен“
в Пловдив.
„Народи, които имат личности
като Вапцаров, растат в очите на
света. Така говори за поета носителят на Нобелова награда за литература Салваторе Куазимодо. Вапцаров е гражданин на света тъкмо
заради този свой космополитен дух.
Този дух зарежда и личността, и
творчеството му с енергия. Този дух
се проявява в страстта му да се бори
и да загине в зората на своя живот.
Този исполински дух се проектира
в неговата непоколебима вяра, че
бъдещето ще е красиво, справедливо и социално“, каза в словото си,
доц. Ангел Иванов.
Поетът, мечтателят сплете в
един възел страданията, борбите и

надеждите и вярата на своя народ.
И неговата вяра е неунищожима,
безсмъртна, неприкосновена. Никола Вапцаров дарява и обрича себе
си на борбата в името на един покрасив живот, в който „ще се радват на труда си хората и ще се обичат като братя“. Затова той винаги
ще остане в сърцата и умовете ни.
Неговата поезия, делото му, вярата
му, борбата му, дори смъртта му го
обричат на безсмъртие, така доц.
Иванов завърши словото си в памет
на носителя на Световната награда
за мир, поета-антифашист Никола
Вапцаров.
На днешния ден антифашистите отдават почит и пред паметта
на разстреляните на Гарнизонно
стрелбище, заедно с Никола Вапцаров, Антон Козинаров, Петър Богданов, Георги Минчев, Антон Попов и Атанас Романов.

Заповядайте на

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

„Родопи“, край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

www.velida1.com

СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО

П Р Е Д Л А ГА

СПОРТЕН РИБОЛОВ

на шаран, сом, щука, бял амур,
толстолоб и каракуда на
общинския рибарник на община

„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

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА

НОВА СПЕЦИАЛНОСТ
ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ; СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ
След завършване на 12 клас, учениците
ците могат да положат изпит за придобиваполагат държавни зрелостни изпити и полуне правоспособност за водачи на МПС качават средно образование и трета степен на
тегория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС
професионална квалификация.
категории В и Твк.
След успешно завършен 11 клас, учениПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
След завършване на 12 клас, учениците
ване правоспособност за водачи на МПС
полагат държавни зрелостни изпити и полукатегория Ткт, а след 12 клас за водач на
чават средно образование и втора степен на
МПС категории В и Твк.
професионална квалификация.
Класирането за всички професии е по
След успешно завършен 11 клас ученидокументи. Учениците се обучават 4 годиците могат да положат изпит за придобини.

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

