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Фирма вносител,

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 28 (808)  28.08–04.09.2013 г.  Цена 0,50 лв.
РЕДАКТОРЪТ

Вода газят –
жадни ходят!

разполага със следните видове
изкуствени торове, подходящи за предсеитбено торене на
житни култури и рапица.
– NP 15–20–0+40% S
– NP 25–10–0+20% S
– NP 25–15–0+30% S
– NP 10–20–0+20% S
– NP 2–20–0+22% S
– NP 20–20–0+15% S
– NP 10–30–0
– NP 5–20–0
– NPK 15–15–15
Тел.: 03111/2203; факс: 03111/2213;
офис – 0876/312 203;
управител – 0898/412 630;
e-mail: donimp@abv.bg

Вдигнете бариерата,
г-н министър!

Филип ХРИСТОВ
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Община
Раковски
приключи
успешно…

„МП – Агро 2012“ – ООД

Издава „Тракия вест“ ООД

Сентенцията „Вода газят – жадни ходят!“, и сега владее мисълта и
действията на хиляди пряко ангажирани в земеделското производство,
свързани с три насъщни проблема
– налична поливна вода, проводима
канална мрежа и цената й.
В три области на България е
съсредоточена оризовата култура
– Пловдивска, Пазарджишка и Старозагорска. Те са и най-сериозните консуматори на поливна вода. За това
тази година те получават съответно и помощ от Европейския съюз.
Днес, във времето на активно
земеделско производство, изникват
активите и пасивите за ангажираните в него. Сега е времето да се
направи равносметка и за практическата работа на полето за следващата стопанска година. Каква е конкретната работа в трите оризови
области? Искахме да разберем, какви
са проблемите, в разговор с управителя на „Напоителни системи“ –
Пловдив. Отказано ни бе, под предлог,
че е забранено да се дава информация
от централата им в София. На свой
ред, представители на „Напоителни
системи“ – София, се оправдаха с
пресцентъра на Министерството на
земеделието и храните, който е бил
единствен информатор на масмедиите.
С настоящето, се обръщаме към
проф. Димитър Греков – министър
на земеделието и храните, да вдигне бариерата, сложена от неговите
предшественици, пред по-малките
регионални медии.
За нас, малките медии било забранено да черпим директна информация от горните етажи на властта!
Защо? Питаме земеделския министър проф. Димитър Греков. Настояваме да се вдигне червената бариера
пред нас – по-малките медии? Приемаме тази забрана, като дискриминация и неравнопоставеност, на
фона на търсенето на всеобхватна
и вярна информация, която засяга
хиляди!

Опитваме
се да решим
проблема с…

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

Българският и
белоруският бизнес се
срещнаха в Първомай
Министърът на земеделието и
храните проф. Димитър Греков,
откри Българо-белоруски биз-

нес форум в Първомай. Участие
в срещата взеха посланикът на
(На стр. 4)

Пазар за български
плодове и зеленчуци
отвори край 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

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Продажба и сервиз
на банкова
техника
За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ

 Дистрибутор на „Евроферт“,

„RAPOOL – България“,

 Директни доставки на карбамид

Пазарът е разположен на паркинга на магазин „Метро – 2“.

Първият по рода си пазар,

(На стр. 2)

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

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

28.08–04.09.2013 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
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Доц. д-р Христо
Бозуков e новият
председател на ССА
По предложение на
министъра
на земеделието и храните проф.
Димитър
Греков, премиерът Пламен Орешарски освободи
председателя
на
Селскостопанската
академия проф. Петър Славейков. Овакантеното място бе заето от доц. д-р
Христо Бозуков, носител на грамота за
цялостен принос за развитие на българското земеделие и отличен с диплом и
три сертификата за иновации в областта на тютюна.
Доц. Христо Бозуков започва научната си кариера в Института по тютюна и тютюневите изделия (ИТТИ) през
1984 г. Извървял е пътят от стажант –
агроном до директор на научното звено,
пост който заема от 2007 г. до назначаването му на председателския пост на
академията.
Завършва висшето си образование
във ВСИ Пловдив през 1985 г., със специалност „Инженер-агроном по защита на
растенията и почвата“ и специализация
„Растително-защитни технологии при
полските култури“. Защитава докторска дисертация през 1999 г., а от януари
2002 г. е ръководител на секция „Агротехника и растителна защита“. От март
същата година е избран за член на Научния съвет на ИТТИ. Хабилитиран е като
старши научен сътрудник през 2003 г.
Доц. Бозуков има над 110 научни публикации, научно-приложни статии и доклади,
6 ръководства, наръчници и методики.
Негови научни разработки са цитирани
62 пъти, като 32 от чужди автори. Член
е на Консултативния съвет по тютюна
към министъра на земеделието и храните. Участва и в работната група от
експерти за изработване „Стратегия за
тютюнопроизводството в България“.

Пазар за български плодове и
зеленчуци отвори край Пловдив
(От 1 стр.)

само за български плодове и зеленчуци вече работи край
Пловдив. Тържището бе открито официално от министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков
и главният директор на „МЕТРО Кеш енд Кери“ Антон
Кнайф.
Пазарът е разположен на паркинга на магазин „Метро – 2“, който предоставя площта и щандовете на земеделските производители безплатно. Според земеделския
министър, чрез веригите на магазина, съвсем скоро тази
продукция ще достигне и до други страни от ЕС.

Така се дава възможност на родните производители,
да предлагат продукцията си директно и тя да стига до
потребителите на добри цени, коментира проф. Греков.
Според него, именно по този начин ще се избегнат прекупвачите и ще се прекъсне многократното увеличение
на цените на родния зарзават, докато стигне до сергиите.
Предстоят разговори за осигуряване на семена, препарати и торове от хранителната верига, с която фермерите да работят и от следващата година да започне директно изкупуване на продукцията им от „Метро“.

Стойна Казакова – земеделски производител от село Цалапица, община „Родопи“:

За качествена продукция са
необходими много средства и усилия
От 20 години се
занимавам със земеделие. В началото
започнахме с много
декари със зеленчуци,
но конкуренцията и
пазарите, ни накараха
да ги намалим. Борсовата цена на розовите
домати през тази година е много нискамежду 0.40–0.80 лв./
кг., в зависимост от
качеството и количеството. Основно ги
предлагаме на борсите в Първенец и Огняново. Едровата цена
на чушките, също е

много ниска – между 0.50–0.80 лв./
кг. През миналата бяха много подобри. За да можем да произведем
качествена продукция, са необходими много средства и усилия. Освен
това, отглеждаме и зърнени култури.
Много ни харесва новооткритият
пазар на земеделските производители, който се намира на паркинга на
магазин Метро. Всичко е много подредено и чисто, на сянка сме, което
е добре и за стоката ни. Основно
оглеждаме розови домати от български сорт, който е с много тънка люспа и са много вкусни. В Цалапица
му казват „Бабешки домат“, защото
семето му е хванато от стари жени,
които го отглеждат и до ден днешен
по дворовете си.

Атанас Тинков – земеделски производители от село Строево, община „Марица“:

Нямаме проблеми с реализацията
на продукцията!
Предлагаме ябълки, нектарини
и праскови наше производство, от
градината ни в село Строево, която
е на площ от 130 дка. Създадохме
я преди 15 години, със собствени
средства. Възползвахме се от европейските програми за закупуване
на техника. Само 20 дка от нея са
стари насаждения. Сортовете са петнадесет. Първият от тях е „Молис
Делишъс“, който вече го реализирахме. В момента продаваме „Шарден“, „Муцо“, „Айдаред“, „Мелроз“,
„Златна превъзходна“, „Червена превъзходна“, „Грени Смит“ и други.
Нямаме проблеми с реализацията
на продукцията. Продаваме ябълките от място, направо от градината. Не ходим по борси. Дойдохме и
тук на паркинга на Метро, защото

е обособен базар на
производителите. Работим и с големи фирми, които зареждат
търговските вериги.
Берем и продаваме
ябълките директно от
овощната ни градина.
За днес имаме заявка
за 7 т. ябълки. Освен
от Пловдив, имаме
клиенти и от морските
курорти.
През миналата година, за първи път ни
дадоха субсидия за килограм произведена продукция и отделно получихме и на декар. За тази година още
нищо не е ясно.
Надяваме се със средства от ев-

ропейските програми, да направим
стопанска постройка, в която да има
цех за манипулиране, опаковане и
съхранение на плодовете.
ТВ екип

Иван Танчев – управител на фирма „Катин“ – ЕООД, с. Костиево:

Отглеждам основно зеленчуци
Занимавам се
със зеленчукопроизводство, от
както се помня.
Обработвам 115
дка., на които
отглеждам зеленчуци – основно
моркови, цвекло,
репи и пресен
лук. За брането
им, по време на
кампании,
из-

ползвам наемна работна ръка. Имам
складова база в София, където ги реализирам. До преди две години, работех с големите хранителни вериги
Кауфланд и Била, но временно бях
преустановил, защото беше много
ангажиращо. Сега смятам пак да възобновя работата си с тях. Мога да
кажа, че нямам проблеми с реализацията на продукцията си. Единственият проблем, на който не може да
се намери разрешение, е недостигът
на работната ръка.

трета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Илиана Пенева – биопроизводител от село Гранит, община Братя Даскалови:

Възражда се производството
на българския сорт грозде „Велика“
Биопроизводител съм на едрозърнестия български сорт грозде
„Велика“. Насаждението направих
през 2010 г. с два
проекта по мярка
121 от Програмата за развитие на
селските райони
и на ДФ „Земеделие“. Първият
беше за 200 дка,
а вторият за 190
дка. Това е първата година, в която
имаме реколта. Тя
е сертифицирана
преди около месец, за биологично произведена продукция. Още не
сме започнали активната беритба на
гроздето. Сортът „Велика“ плододава много добре и очакваният добив е

между 3.5–5 т./дка. Преди години се
е изнасял и в Мароко, но в последствие, производството му е ликвидирано. Сега този сорт се възражда
в България. Има доста колеги, които

го отглеждат, но по традиционния
начин с конвенционални препарати.
Само ние го отглеждаме биологично, което е много по-скъпо, заради
препаратите, които са изцяло внос
от Европейския съюз и цената им е
много висока. Ръчният труд, също
много оскъпява крайната цена. При
създаването на насаждението използваме само дървени колове и естествени материали.
Продукцията ни беше сертифицирана, като биологична, едва преди месец и нямахме възможност да
разработим свои пазари. В момента
сме изцяло ангажирани в търсене на
потенциални купувачи, извън България. У нас има интерес, но за малки количества, поради по-високата
цена. Насочили сме се към Европейския съюз, Русия, Арабските държави, защото смятаме, че там търсенето ще е по-голямо, при продажна
цена от около 5 лв./кг.

Български вина
бяха представени
в Китай
Висококачествени български вина бяха
представени в Китай, като това е втори
износ за родната компания „Панда инвест“
на китайския пазар. Износът е в резултат
на успешното участие на фирмата на световното изложение на виното в Шанхай
през 2013 г. Азиатците бяха впечатлени
от търговската марка на компанията
VinollaWines, която предоставя богат асортимент от бели и червени вина. Сред белите сортове, българските винопроизводители изнесоха Гевюрцтраминер, Совиньон
блан и Шардоне, а от червените Пино ноар,
Мерло и Каберне Совиньон. „Българските
вина се приемат много добре на китайския
пазар и има заявка за нови поръчки“, заяви
собственикът на компанията Ивайло Пандов. Това е поредният износ, който компанията прави от началото на търговските
си отношения с Китай през 2010 г, обясни
той. „Нашите амбиции не стигат само
до Китай. В момента водим преговори и
с индийски партньори“, посочи още Ивайло
Пандов.

Напояват
се
Европейските субсидии за земеделските едва 21 хил. дка с

производители – на два транша

Проведена бе среща на министърпредседателя Пламен Орешарски,
с членове на УС на Националната
асоциация на зърнопроизводителите, в която взе участие и министърът

на земеделието и храните Димитър
Греков. На нея стана ясно, че европейските субсидии за земеделските
производители за 2013 г., ще се изплащат на два транша „Ще търсим
начини и средства, първото заплащане да се извърши до Нова година”, добави министърът. На втората
среща ще се прецени, какъв е възможният процент за авансовото плащане. Постигна се съгласие до края
на февруари следващата година, да
бъдат извършени всички плащания
от европейските средства. Търсят се
и начини, за да може агроекологичните разплащания да се извършат до
Нова година. Министърът на земеделието и храните каза, че наличието
на правила ще допринесе за спокойствието на всички, които произвеж-

дат селскостопанска продукция.
Министерството си е поставило
за цел следващата година акцизът на
горивата да изплатен на всички земеделски производители. Министър
Греков каза пред медиите, че се търсят възможности през следващата
година акцизът на горивата в размер
на 70 млн. лв., да бъде изплатен на
всички земеделски производители.
До сега само две години са били извършвани такива разплащания, каза
министърът, и затова министерството на земеделието и храните ще поиска нотификация от Европейския
съюз за 2014 г. Премиерът е уверил
министъра, че тези 70 млн. лв. ще
бъдат отделени за акциза на горивата за всички земеделски производители.

Янко Манолов – управител на „Доян Агро“ ООД:

Върнах се в България, за да работя за нея!
Хладилната база на „Доян
Агро“, е разположена в началото
на град Първомай.
Изградена е по
проект по мярка
121 от Програмата за развитие на
селските райони.
Още не сме получили плащания за
възстановяване на
сумата, но предстои да подадем
документите
и
това да се случи.
Общата стойност
на инвестицията е
около 4 500 000 лв.
Стартирахме проекта през март 2012
г., а го финализирахме през тази година. Хладилникът вече работи. Застроената площ на сградата 5 дка, а
целият парцел е около 20 дка. В него
извършваме сортиране и съхранение на плодове. Имаме и собствени
овощни градини от ябълки и сли-

ви. Всичко, което
наберем от тях се
кара в хладилните камери, където
продукцията може
да се съхранява
дългосрочно. Плодовете в тях може
да издържат, без
химическа обработка, до 6 месеца. Ябълковите ни
градини са около
450 дка и бяха закупени от фирмата
ни, в края на 2011
г. Имаме и 180 дка
със сливи. За това
направихме хладилните камери,
за да можем да ги съхраняваме и в
последствие да ги реализираме на
по-добра цена. Имаме идеята в бъдеще, значително да увеличим насажденията, защото капацитетът на
базата, е значително по-голям.
Преди месец учредихме и регистрирахме група на производите-

лите, в която „Доян Агро“ ООД, е
официален акционер. Дружеството
ни е регистрирано и признато. Надяваме се, чрез него да направим
по-добри инвестиции. За сега имаме
четирима производители за членове,
като се надяваме броят им да се увеличи. Идеята ни е, да можем всички
заедно, да реализираме продукцията си и така да имаме по-голямо
влияние върху търговците. Всички
членове на новосформираната група сме производители на ябълки и
сливи.
Не съм земеделец по образование. Завърших „Политика, философия и икономика“ в Англия. Не
останах там, защото в България има
много възможности за развитие,
които там ги няма. Предпочетох да
се прибера в родината си и да работя в нея. Направих една от малкото
организации на производителите и
съм оптимист, че ще успеем. Ябълкопроизводството е печелившо, ако
си използвал качествен посадъчен
материал и гледаш добре градината.
ТВ екип

плодове и зеленчуци
И през това лято, земеделските производители почти не ползват услугите
на държавната компания „Напоителни
системи“, сочи справка на земеделското
министерство. Действащите системи
за напояване имат капацитет да захранят над 2,5 млн. дка, но от тях, реално
се поливат под 10%.
Въпреки очакванията, че зеленчукопроизводителите ще завишат заявките
си, през тази година е подадена вода
едва за 21 хиляди декара. Основната причина остава високите цени и липсата на
субсидии, които да покриват част от
разходите за напояване. От години фермерите настояват, държавата да покрива част от цената на водата, както
това се прави в съседните на България
страни, но поради бюджетните ограничения, тази преференция не се прилага.
Общо за страната към края на юли
т.г., са сключени договори за напояване
само за 257 хиляди дка, а реално е подадена вода за 219 хил. дка, по данни от земеделското министерство. Като обем,
подадената вода се изчислява на 224
хил. кубически метра, отчитат експертите. Традиционно оризопроизводителите са най-големите потребители. Това
лято са подадени 168 хиляди кубика вода,
с които са обработени над 97 хиляди декара. Спрямо 2011 г. обаче, тези площи
намаляват сериозно. Преди три години,
напояваните оризища са били в размер
на 122 хиляди декара, докато миналата
и тази година те са паднали съответно
до 92 хил. и 97 хиляди дка.
Поливат се още и площи с царевица, тютюн и др. култури. Тази година
стопаните са платили за напояване на
60 хиляди декара с царевица, 19 хиляди
декара с тютюн и 11 хил. дка с трайни
насаждения. Останалите 11 хиляди декара са с други култури. Въпреки че „Напоителни системи“ не сключва договори
с фермери, които не са се издължили за
ползваната вода, компанията все още
не може да си прибере дългове за над
600 хил. лв. Тези вземания са натрупани
за последните пет години, съобщиха от
ведомството.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Българският
и белоруският
бизнес
се срещнаха
в Първомай

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

Община Раковски реализира
проект за превенция на наводнения

Над 1 милион лева са инвестирани в община Раковски, за укрепване
бреговете на река Сребра, с реализацията на проект: „Предотвратяване
рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с.
Шишманци, Община Раковски“.
Проектът е одобрен с договор
за безвъзмездна финансова помощ
БФП BG161PO001/1.4-06/2010/027
между Община Раковски и Оперативна програма „Регионално развитие 2007–2013 г.“, финансирана от
Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие,
Приоритетна ос 1: „Устойчиво и
интегрирано градско развитие“,
Операция 1.4: „Подобряване на

физическата среда и превенция на
риска“,
Схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова
помощ:
BG161PO001/1.4-06/2010: „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в градските агломерации“.
Общата стойност на проекта е
1 003 317, 32 лв.
85% от стойността на проекта е
финансирана от Европейския фонд
за регионално развитие,
10% е съфинансирането от националния бюджет,
5% е собственият принос от
страна на Община Раковски.
Проектът е изпълнен за 24 месеца

Проектът бе представен пред
журналисти на 19.08.2013 г. в пресклуба на БТА – Пловдив.
На пресконференцията присъстваха Иван Антонов – кмет на Община Раковски, Павел Гуджеров
– народен представител от Община
Раковски и Тони Донев – инвеститорски контрол по проекта. Представителите на общината обясниха,
че са постигнати следните индикатори за продукт:
Брой линейни метри изградени съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места – 564,98 м.
Дължина на защитени или
възстановени брегове от ерозия –
726,99 м.

Този документ е създаден, в рамките на проект „Предотвратяване рисковете от наводнения, чрез корекция и разширяване на речното корито на р. Сребра в гр. Раковски и с. Шишманци, Община Раковски“, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013, съфинансирана от Европейския съюз,
чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа, се носи от Община
Раковски и при никакви обстоятелства, не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Акад. Славчо Панделиев:

Основният проблем на българските
производители на плодове е качеството!
Най-големият проблем в България в момента, не е да се произведат
плодове, а това те да бъдат качествени. Има търсене на международните
пазари за плодове, но се иска високо
качество. Ако се произвежда грозде
сорт „Велика“, при 8–10 грозда на
лоза, се бере около 2 т./дка. От него
екстра качество е около 15%, което
няма да напълни и един тир. Какво
тогава ще изнесеш? При голям добив, клас екстра е малко, но той е
най-важен. Той те води до пазарите.
Без него не можеш нищо да реализираш. Ако човек погледне по нашите магазини ще забележи, че липсва
този клас. Всичко е първо и второ
качество, без изключение, какви са
плодовете.
Ябълкопроизводителите в Гърция следят стриктно плодовете да са
през 15 см, които са на по-малко разстояние, се махат. Никой в България,
не спазва тази система на производство. Българските нектарини са
дребни и кисели. Вносните са едри
и сочни, и те лесно се реализират на
пазара. Никой производител на сливи в България, не произвежда сорт
„Стенлей“. А ако ги има, в градината
те са виснали до земята. В Гърция,
Турция, Франция и Испания, производителите са направили големи
платформи. Височината им се регулира. За това сливите им са толкова
едри и приличат на праскови. Кой в
България ги отглежда така? Никой!
Претоварват се дръвчетата и на никой не му минава мисълта, да бутне

излишния плод. По този начин, не
се подготвя продукция от клас Екстра. Гледа се количеството. Все още
у нас производителите се хвалят с
количество, а не с качество, а то е
решаващото на световните пазари.
Има много клиенти, които не гледат
цената, а качеството на плода. Тогава го купуват.
Това е големият проблем на
българският производител.
Не се държи на качеството.
От 2003 г. имаме стандарт за качество на 66 плода, който е издаден
от Министерството на земеделието и
храните. Те са много ясно описани,
но не се спазват от родните производители. Ако се отиде на пазарите
по градове и села, всичко, което се
предлага, е с много ниско качест-

во, а искат за него пари. Това няма,
как да стане. За да има финансиране
по европейските програми, трябва
много високо качество. Те не се интересуват от количеството. За това
искахме това да залегне в някои от
учебните програми по международните проекти за обучение. Нямаме и
квалифицирана работна ръка, което
е друг сериозен проблем. Нашите
земеделски производители не знаят,
какви са изискванията за производство на качествени плодове. Старите
производители ги няма, а младите,
са необучени и неподготвени. За
това е необходимо по европейските
програми да се подготвят земеделските стопани. Само тогава ще могат да произвеждат продукция, която
отговаря на изискванията на пазара
и потребителя. Много е подценен
въпросът с производството на плодове и зеленчуци у нас. Кадрите ни
не са подготвени за производство на
качествена продукция, а само говорят за пари и пазари, но на пазара се
иска качество. В момента, на българските пазари нашите ябълки са дребни, а полските едри. Отдавна вече те
произвеждат по-качествени плодове
от нас.
През 2006 г. беше създадена Програма за насърчаване на производството на десертно грозде в България. За съжаление, тя се изпълнява
частично от държавата, но при смяната на правителствата, тя бе напълно забравена.

ТВ екип

(От 1 стр.)
Беларус в България н.пр. Владимир Ворункович, председателят
на Белоруската стокова борса
Аркадий Савиков, представители
на държавни и правителствени
институции, кметове на общини,
собственици на фирми от хранително-вкусовия бранш от региона.
Преди срещата беше открита
изложба „Произведено в регион
Тракия“. На нея, във фоайето на
общинската администрация, бяха
демонстрирани продукти, произведени в консервените фабрики
от региона, както и отгледани от
местни производители плодове и
зеленчуци, вино, тютюн и др.
Това е първата среща от този
вид – каза земеделският министър. Има смисъл такъв форум
да се проведе точно тук, защото
той е посветен на земеделието
и леката промишленост, каквито се развиват в региона. При
откриването на бизнес-форума,
той определи целите му, като
споделяне на опит, търсене на
иновативни идеи за бизнес и
взаимноизгодно сътрудничество, насърчаване на промишлените и търговските връзки, като
особено внимание трябва да се
обърне в търсенето на нови инвестиции и рекламата. Аграрният стокообмен между България
и Беларус за миналата година
е в размер на 2 883 000 долара,
посочи министърът.
В приветствието си към присъстващите, н.пр. Ворункович
припомни стоките, с които търгува Беларус – трактори и земеделска техника и познатите там
български консерви, изчезналия
напоследък от техния пазар български тютюн и др. В заключение той предложи Първомай да
избере подходящ град в Беларус,
с който да развиват полезно сътрудничество.
С възможностите на Белоруската универсална стокова борса, присъстващите бяха запознати от нейния председател на УС
г-н Савиков.Чрез презентация
бяха представени възможностите ù на изградените в няколко
града складове. Наскоро такъв
склад беше открит в Габрово.
Тя има своите представителства
и в Казахстан, Германия, Литва,
Латвия, Естония. Беше направено предложение за изграждането
на подобен склад и в района на
Първомай.
ТВ екип
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Божидар Стрехин – зам.-кмет на община Раковски:

Опитваме се да решим проблема
с кражбите на земеделска продукция!
В община Раковски има регистрирани над 800 земеделски производители. По образование съм музикант, но един от ресорите, с които
се занимавам в общината е „Земеделие“. В момента основният въпрос,
с които се занимаваме е опазването
на селскостопанската продукция.
Проведохме съвместна среща с полицията и неголяма част от земеделските производители на територията на града. Смятам, че успяхме
да достигнем до споразумение да се
направи добра организация и да се
справим по-добре от миналата година, с опазването на селскостопанската продукция.
Предстои да бъде прибрана реколтата от царевица, слънчоглед и
люцерна. Преди години в общината се отглеждаха много зеленчуци.
Днес почти цялата територия на общината е заета от зърнени култури,
като пшеница, ечемик и ориз. Създадоха се и няколко градини с ябълки,
сливи и грозде. На тях има назначе-

ни пазачи, но големите блокове със
зърнени култури, не могат да бъдат
пазени от 1–2 човека. Най-добре ще
е да бъде наета охранителна фирма,
която да се грижи за опазването й,

от посегателства. В най-скоро време общината ще подпише договор
с такава и се надявам да има успех.
Заплащането ще се извършва от общината и от земеделските производители.
От 2–3 години се опитваме да
пресечем незаконната сеч на дървета в общината. Миналата година
правихме много хайки. Тази година
също. В момента, в Районното управление на полицията има задържани
пет каруци. За съжаление, е много
трудно да се реши този проблем.
През миналата имаше много открадната царевица и слънчоглед. Имаше
и пострадал земеделски производител, защото извършващите кражбите, ходят на сериозни групи. За
това за тази кампания, сме решили
да ангажираме охранителна фирма.
Надяваме се и земеделските производители да се включат. Ако успеем,
смятам, че ще има ефект и всички
ще са доволни.

юли и 61,8 млн.т – 2012/13 г.
Анализаторите коментират, че
характерна особеност на баланса
2012/13 г. беше значимото (с 19 млн.
т) превишаване на глобалното потребление на пшеница (673 млн.т )
над равнището на производството
(654 млн.т), което обуслови формирането на възходящ ценови тренд.
Новият сезон изглежда много
по-различно, като през 2013/14 г. се
очертава, относително „комфортен
баланс“ между търсенето и предлагането, с минимален превес (с 1 млн.
т) на производството (687 млн.т), в
сравнение с равнището на потребле-

нието (686 млн. т).
Потреблението на пшеница в Евросъюза през 2013/14 г., ще възлезе
на 119,4 млн.т, в сравнение с 114,0
млн.т през предходния сезон. Въпреки значимото превишаването на
производството над равнището на
потреблението (с 22 млн.т), износът
на пшеница от ЕС през 2013/14 г., ще
отбележи увеличение само с 1 млн.т,
спрямо 2012/13 г. до 24,8 млн.т. Повече от скромното темпо на нарастване на обемите, при износа се
дължи, преди всичко на очакваната
силна конкуренция от страна на Русия и Украйна.

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов, обсъди
с представители на животновъдните
организации, подготвените промени в
Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗ), съобщиха от министерството. Промените
предвиждат собственици на пасищни животни и техните сдружения да
могат да ползват мери и пасища от
Държавния поземлен фонд (ДПФ), без
търг или конкурс от следващата стопанска година. Промените ще сложат
край на възможността хората, които
не отглеждат животни, да получават
пасища и европейски средства. В сега
действащия ЗСПЗЗ, площите от ДПФ
се отдаваха на търг или конкурс на
общо основание, без предоставяне на
предимства за животновъди.
Представителите на браншовите
животновъдни организации коментираха, че това са дългоочаквани от тях
промени, които имат съществено значение за запазването и развитието на
животновъдството, и са важна стъпка за стимулиране на сектора.
Зам.-министър Абазов поясни, че
предвидените промени ще се обсъждат
и с представители на браншовите организации от други сектори в земеделието, както и с Националното сдружение на общините в Република България.

съдържание. Тя добави, че след 70те години до началото на демокрацията, най-масово и в най-големи
площи, този сорт капия се е запазил
в района на Бяга, Исперихово в Брациговско, където са се засаждали
стотици декари. Там се отглеждаха
по-големи площи и сортът се съхрани донякъде. След 1989 г., по препоръка на Опитната станция по поливно земеделие, тази капия започна
да се отглежда в село Росен и нашумя, като росенска капия. Там обаче
се получиха замърсявания от други

сортове, заради неспазване на пространствената изолация и в момента
има смесица с капията на Нови сад –
чушката с високо водно съдържание.
„Тогава при нас възникна идеята да
се възстанови капията във вида, в
който се отглеждаше в България. Тя
е месеста и с ниско съдържание на
вода, което я прави конкурентноспособна”, каза Георгиева. Повече от
4 години, станцията работи по този
проблем и в момента се ориентира
да я представи в Изпълнителната
агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, за утвърждаване
като сорт. Надяваме се, това да стане, при прибирането на семената в
края на есента, каза още директорът.

Очаква се сортът „Пазарджишка капия”
да бъде включен в българската сортова листа
Опитната станция по поливно
земеделие в Пазарджик, има намерение да възроди известния преди
години сорт „Пазарджишка капия“,
каза директорът на станцията
Христина Георгиева.
Районът на Пазарджик е признат като зеленчуков район от много
дълго време, тъй като условията са
благоприятни за развитие на зеленчуците – най-вече домати и пипер.
Според Георгиева, регионът има
валежна сянка и преваляванията са
много ограничени и намалени до

минимум, а поливката на зеленчуците се извършва много добре, тогава,
когато е необходимо. „И тъй като
пиперът се използва в различни направления, едно от които е печената
капия, ние наблегнахме в тази насока на използване на пипера. Печената капия е много търсена, даже и на
Европейския пазар“, каза тя.
Христина Георгиева се надява
опитната станция да успее да се наложи, тъй като преди време в района на Пазарджик, се е отглеждала
касаплийска капия – с високо сухо

от Държавния
поземлен фонд, без
търг или конкурс

ТВ

Очаква се с 33 млн. т по-богата
реколта от пшеница в света
В началото на месеца, Световният
съвет по зърното публикува доклада
за състоянието на глобалния зърнен
баланс. Прогнозата за глобалната
реколта от пшеница е увеличена с 4
млн.т, в сравнение с данните от юлския доклад – до 687 млн.т, а това е
с 33 млн. т (5%) повече, в сравнение
с 2012/13 г.
Основна заслуга за очертаващия
се респектиращ ръст на световното
производство, е на страните от черноморския регион (Русия и Украйна)
и ЕС.
Прави впечатление обаче, че в новата редакция на баланса, оценката
за добива от пшеница в Русия, е намалена от 52,0 млн. т на 51,5 млн.т,
но все пак и този обем на производство, означава ръст с драстичните с
36,6 на сто (13,8 млн.т), в сравнение
с 2012/13 г.
Перспективите за Украйна са на
равнище на очаквано през юли – 20,0
млн.т през 2013/14 г., с 4,2 млн.т над
количеството ожънато през 2012/13
г. Оценката за реколтата от пшеница
в ЕС, е увеличена с 2,1 млн. т – от
139,4 млн.т до 141,5 млн. т (130,3
млн. т – 2012/13 г.), а реколтата в
САЩ вече се оценява на 57,5 млн.т,
спрямо 56,0 млн.т, очаквани през

Предвижда се
животновъдите
да получават
пасища и мери
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
Иван Антонов – кмет на община Раковски:

В Първомай
Община Раковски приключи успешно започна
поредния си проект
воден проект
за 36 млн. лв.

Община Раковски може да се похвали с още един успешно приключен
проект „Предотвратяване на рисковете от наводнения, чрез корекция
на речното корито на река Сребра, в
участъците на град Раковски и село
Шиманци“ по ОП „Регионално развитие“. Проектът е одобрен с договор за безвъзмездна финансова помощ, между община Раковски и ОП
„Регионално развитие“ 2007–2013
г. Финансирането е от Европейския
съюз, чрез Европейският фонд за регионално развитие, приоритетна ос
1 „Устойчиво интегрирано градско
развитие“, операция 1-4 „Подобряване на физическата среда и превенция
на риска“. Схемата за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ е

185 млн.лв. за
интегриран
план за градско
възстановяване
и развитие на
Карлово
Заложени са над 185 милиона лева за интегриран план за градско възстановяване
и развитие на град Карлово. Това каза председателят на Общинския съвет – Карлово
Стойо Карагенски.
„Това е стратегически документ, защото той дава посоката на развитие на
града в периода 2014–2020 г. Определени са
трите зони – зоната с публични функции
с висока обществена значимост, зоната с
преобладаващ социален характер, зоната с
потенциал за икономическо развитие. Нашите намерения са, при възможност да
получим още тази година, финансиране и
започване на проектирането на някои от
проектите, които са заложени в този интегриран план за градско възстановяване
и развитие. Очакваме финансиране и вече
имаме определени проекти, с които ще започнем“, посочи Карагенски.
Той обясни, че първите проекти са насочени към централната градска част, пешеходната централна улица, която достига до парка „Беш бунар“.
„Проектите в тези три зони са свързани, както със сгради, така и с улици, паркове. С тези 185 млн. лв., градът наистина
ще се промени коренно“, добави Стойо Карагенски.

подкрепа на дребномащабни мерки
за предотвратяване на наводнения
в градските агломерации. Общата
стойност на проекта, е малко над
милион лева. 85% от тази стойност,
е финансирана от Европейския фонд
за регионално развитие, 10% е националното съфинансиране и 5% е
съфинансирането от община Раковски. Проектът е изпълнен за 24 месеца. Стартирал е на 3 юни 2011 г.,
а срокът за завършване е удължен
до 1 септември 2013 г. Фирмата изпълнител на строителните дейности
е „Запрянови 03“ ООД, които са изпълнени за срок от 2 месеца.
Проектът е насочен към предотвратяване на процесите на ерозия
на коритото на р. Сребра, посред-

ством почистване и укрепване на
речното корито. Изграждане на стени и предпазни съоръжения в регулацията на две населени места
в общината – град Раковски и село
Шишманци. Реализацията на проекта ще осигури дългосрочна защита
на живота и здравето на населението, имуществото на хората и инфраструктурата на местната икономика.
Основната цел на проекта е повишаване на сигурността и качеството на
живот, жизнената и работната среда
и привлекателността на общината,
чрез въвеждане на мерки за предотвратяване на наводнения и процесите на ерозия в коритото на р.
Сребра и намаляване на потенциалните неблагоприятни последствия за
човешкото здраве за 17 179 жители
на град Раковски и с. Шишманци.
Изградените предпазни съоръжения
са близо 565 метра, по коритото на
р. Сребра. Тя обира всички води,
които идват от Средногорието, след
топенето на снеговете или обилни
валежи. Най-много води се събират
на центъра на с. Шишманци.
Имаме приключен проект по ОП
„Регионално развитие“ и в момента
очакваме окончателното плащане. С
него успяхме да санираме всичките 7 училища и 6 детски градини в
общината. С решение на общинския
съвет се затварят поетапно детските градини за по две седмици, за да
може да бъде извършена дезинфекция и да се почистят за новата учебна година.

ТВ екип

Нова подпорна стена
спира наводненията
в Съединение
Нова подпорна стена строят на река Потока край Съединение. Реката попада в район
с дъждовно снежно подхранване и през есента и пролетта, при интензивни валежи
наводнява района. За периода
от 2001 до 2010 г., са ставали
четири сериозни наводнения,
като при три от тях, е обявявано бедствено положение. Водата е заливала къщи, дворове, промишлени предприятия
и пътищата.
„В момента изпълняваме
проект, който ще елиминира
загубите от материални щети
за населението и фирмите в
града, които за последните
10 години възлизат на 7 милиона
лева. Реализацията му ще създаде
условия за трудова заетост на населението от общината и ще спомогне за увеличаване доходите на
домакинствата. Ще се гарантира
оборота на фирмите, активни в
района и респективно плащане на
данъци към общината.“, съобщи
кметът на община Съединение
Георги Руменов.
Коритото на реката вече е почистено, в момента се довършва

изграждането на подпорната стена с надречна височина от 3 метра
и дължина от 350 метра. Общата
стойност на проекта по ОП „Регионално развитие“ е 664 529,50
лева, като съфинансирането от
страна на община Съединение е
33 226,48 лева.
50 хиляди лева дава общината, за проектиране на четвъртия
етап на проекта, който включва
разрушаване на съществуващия и
изграждане на нов мост.

Първа копка постави началото на
проект „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води“ в Първомай. Проектът
се реализира по оперативна програма
„Околна среда“. Събитието бе уважено
от областния управител на Пловдив
Венцислав Каймаканов, кметът на общината Ангел Папазов и депутатът Петър Мутафчиев. Специално за първата
копка по проекта пристигна и Спиридон
Александров, който е представител на
Управляващия орган на Министерството на околната среда и водите. Присъстваха още общински съветници,
изпълнители и общественици.
Предвижда се доизграждане на канализационната мрежа, рехабилитация и
подмяна на износената водопроводна
мрежа и изграждане на пречиствателна станция. Парите за дейностите се
осигуряват, чрез Кохезионния фонд,
държавния и общински бюджет. Общата стойност на водния проект е 36
007 563,02 лв.
По думите на Александров, новоизградената канализационна мрежа ще е
с дължина близо 20 км. Почти толкова
дълга ще бъде и водоснабдителната
мрежа. Пречиствателната станция ще
обслужва нуждите на 20 хиляди души.
Очаква се проектът да приключи в рамките на една година.

Направиха
първа копка на
пречиствателната
станция на община
Стамболийски
Първа копка по проект „Канализация и
групова пречиствателна станция за пречистване на отпадъчни води на община
Стамболийски“, беше направена в местността „Голяма пара“ в Стамболийски.
Общата стойност на проекта е 41 413
381,74 лв. Строителството трябва да
приключи през декември 2014 г.
Главна цел на проекта е изграждане на надеждна и устойчива система
за отвеждане на отпадъчните води в
община Стамболийски, чрез доизграждане на канализация в града, довеждащи
канализационни колектори до пречиствателната станция и изграждане на
пречиствателна станция. На първия
етап, до нея ще постъпват и ще се
пречистват водите от гр. Стамболийски и Йоаким Груево, с възможност на
втория етап да бъдат включени и други
населени места от общината.
Разработването на проекта решава
проблема с пречистването на отпадъчните води и ще се подобри съществено
състоянието на ВИК инфраструктурата на територията на общината. Към
момента в тези две населени места
канализационната мрежа е частично
изградена , като част от нея трябва
да бъде реконструирана. Изпълнител на
дейност „Изграждане на ПСОВ – Стамболийски“ е „ИСА 2000“ ЕООД.
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КАЛЕЙДОСКОП

3 милиона българи
Какво ви очаква са напуснали страната
през седмицата
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Постарайте се да откриете
отговори на въпроси, които
от известно време ви вълнуват, особено и ако копнеете
за промяна на работното си
място. Не си позволявайте да проявявате незаинтересованост към възможностите, предоставяни ви от съдбата.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Импулсивността може да
ви изиграе лоша шега. Потребно е да изградите ясна
структура за желанията си.
Имайте предвид, че е добре
да се освободите от предразсъдъците си, за
да преодолеете по-успешно изпречващите се
на пътя ви трудности.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
В случай, че има възможност
да извършите промяна на работното си място, то направете това без каквото и да било
забавяне. Ограниченията ви
ще отпаднат, особено ако
проявите далновидност по отношение на
възложените ви задължения.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Не си уговаряйте служебни
срещи извън работно време,
тъй като ще попаднете на губеща за вас позиция. Отдайте
се на заслужен отдих далеч от
шума и от напрежението, на което обикновено сте подложени.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
С постоянство ще успеете да
се справите с конкретен проблем от личен характер. С
чувство за хумор приемайте
възникващите затруднения в
деловата сфера. Действайте адекватно, за да
излезете като победители от всяка ситуация.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Дори и да се сблъскате с определени затруднения от делови характер, имайте предвид, че те са временни. Но
е необходимо да действате
адекватно! Не си позволявайте да давате пари назаем.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Стремете се да залагате на
активността – това може да
ви спести куп неприятности както на този етап, така
и в бъдеще. Стремете се да
не поемате отговорност за
чужди дела. Не давайте пари
назаем, дори и да ви се струва, че имате достатъчно.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Опитайте се да бъдете правдиви в преценката си спрямо
дете или възрастен член на
семейството си. Не се задоволявайте с малко, защото
ще притежавате потенциал
да постигнете много повече във всички житейски сфери.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Обмислете и планирайте бъдещите си ходове в професионалната сфера с изключителна точност. Стремете
се да бъдете ефективни, когато отстоявате позициите си
пред началник или клиент. В любовта дайте
от цялото си сърце.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Избягвайте всякакви рисковани ходове! През почивните дни си доставете наслади,
благодарение на които ще
успеете да релаксирате пълноценно. Ако се чувствате
така сякаш се намирате на кръстопът, то е
добре да потърсите съвет от човек, на когото
имате доверие.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Следвайте
неотклонно
принципите си, но без това
да е в разрез с разбиранията на хората, от които сте
зависими по един или друг
начин в професионалната сфера. В любовта
щастието ви ще зависи от избора, който сами
ще направите.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Действайте с голяма предпазливост, когато предприемате всякакви финансови
операции или правите вложения. През почивните дни
почивайте пълноценно. Опитайте да направите цялостен разбор на изминалите събития
за да постигнете цялостна стабилност.

В САЩ живеят 300 хил. българи, а в Испания – 250 хил.
Близо 3 млн. души са вече българските емигранти, които са напуснали страната в последните 23
години и все още имат наши паспорти. Това показват неофициални
данни.
2,1 млн. български граждани е
имало по света през 2011 г., според официално преброяване на
държавната статистика. Оттогава
обаче нито Държавната агенция за
българите в чужбина, нито МВнР
са актуализирали статистиката си.
В тези данни освен това фигурират само българските граждани,
но не и хора, които са българи, но
нямат наш паспорт.
Турция остава с най-многобройната общност имигранти от

България. Официалните данни са
за 500 хил. души с наши паспорти,
но огромната част от тях реално са
изселници от възродителния процес в края на комунистическото
управление.
Над 1 млн. души неофициално
обаче надхвърля бройката на българските емигранти в следващите
3 държави от класацията. Според
данните на държавата в САЩ живеят 300 хил. българи, в Гърция
още толкова, а в Испания – 250
хил. По информация на различните сдружения на сънародниците
ни там и други неофициални канали става дума за доста по-големи
български колонии в тези държави.

Знаете ли, че

Бирата има лечебни
свойства

Бирата, освен че е приятна, разхлаждаща напитка в летните жеги,
лечебни свойства познати на лечителите, още в древните епохи. Шумерите са препоръчвали бирата против
зъбобол, а в Средновековието пивото
е било използвано против камъни в
бъбреците, за подсилване на тялото и
духа. След дълги походи, изтощените воини разтривали с нея уморените
си и подути нозе.
И съвременните учени също смятат, че бирата, освен приятна напитка, е и лекарство. Тя потиска болестотворните микроби и има още куп
лечебни свойства. В бирата се съдържат водоразтворимите витамини от
група В – В2, В6 и В12, които подпомагат производството на хемоглобин
и намаляват риска от сърдечен удар с
30%, показва изследване. Добавяният
хмел е естествен консервант, който
действа успокояващо и релаксиращо.
Препоръчва се при нервни разстройства, безсъние и лошо храносмилане.
В пивото има и много витамин РР и
минерали – калий, калций, силиций,
натрий, магнезий, фосфор и цинк.
Кои са лечебните свойства на
бирата?
Рак – бирата е богата на антиоксиданти – флавоноиди, които неутрализират свободните радикали. Това са
агресивни молекули кислород, които
могат да увредят структурата на клетките и да причинят рак. Тя има способността да извежда от организма
канцерогенните вещества, с което намалява риска от ракови заболявания.
Сърдечно-съдови заболявания
– изследване на европейски учени
показва, че умерената консумация на
бира предпазва от сърдечно-съдови
заболявания, също така, както и виното. Направени изследвания върху
пациенти показали, че рискът от кар-

диологични заболявания намалява, при
консумация на бира
със съдържание на
55 грама абсолютен
алкохол. В половин
литър бира се съдържат 20 грама от него.
Важна роля, при профилактиката на сърдечните заболявания
имат и витамините
B6, B9 и B12, както и
калият в бирата. Напитката съдържа
и малки количества мед, които също
играят роля срещу заболяванията на
сърцето.
Стомашни разстройства – бирата, ако се пие на гладно, изчиства стомаха и му помага да се освободи от
излишните секреции. Това е полезно,
при заболявания като гастрит. Въглеродният диоксид в пивото стимулира
работата на стомаха. Преработеният
ечемик съдържа лесно смилаеми фибри, които стимулират функцията на
червата, забавят смилането и абсорбирането на храната.
Заболявания на бъбреците и
жлъчката – в пивото има ниско съдържание на калций и много магнезий, с което ни предпазва от образуване на камъни в бъбреците и жлъчката.
Тя съдържа 90% вода, предизвиква
често уриниране, с което подпомага
изчистването на бъбреците.
Болест на Паркинсон – бирата
има свойството да предпазва нервната система от Паркинсон, макар че
учените още не са съвсем наясно, как
точно става това. В същото време са
направени изследвания, които показват, че пивото стимулира мозъчната
дейност. В опитите са били включени
хора, които пиели по литър бира на
ден. Те се справяли по-добре на тестовете за интелигентност и давали с
40% повече верни отговори на въпросите.
Затлъстяване – бирата е известна
като „течен хляб“, но това, че от нея
се пълнее, се оказва мит. В пивото
има много малко калории – 100 гр.
бира съдържат 40–50 ккал, в 100 гр.
мляко има 55, в гроздовия сок – 74,
а в шампанското – 80 ккал. Бирата е
диетична, тъй като се усвоява лесно
от организма.

Каталожни
номера

2155
2156

Абонирайте се!
Абонирането за вестник
„Тракийски агровести“ –
Пловдив, можете да направите във всяка пощенска
станция в страната или
чрез редакцията.
ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА годишният
абонамент е 40 лв.,
за 6 месеца – 20 лв.
За справки: тел.: 032/64 38 13
GSM: 0889 32 99 75

Уникалните
свойства
на ментата
Полезните свойства на ароматната и прясна мента са били известни
преди много векове. Ментата се използва за оздравителни, козметични
и лечебни цели. Тя повишава настроението, успокоява, премахва безсъние и
дори помага за отслабване. Преди хиляди години успешно се е използвала в
медицината от гърците и римляните.
Сега популярността на това растение
не намалява: използва се за приготвяне на чай, правят се различни отвари,
масла и др.
Ментата има едно много полезно
качество – разширява кръвоносните
съдове, нормализира притока на кръв
и лекува тежко главоболие. Лекарите
съветват хората, които страдат от
мигрена, да си правят чай от мента.
Капка ментово етерично масло помага
срещу спазми и болки, както и за лесно
заспиване. Тя може да се нанесе на слепоочията, или просто да се капне върху
възглавницата. Ментата лекува синдрома на раздразнените черва. Растението въздейства на специални влакна,
след което болката в дебелото черво
се успокоява. Това позволява бързо да
се премахнат неприятните усещания в
червата и стомаха.
Етеричното масло от мента може
да се използва и за други цели. То помага
при менструални болки, артрит и мускулни болки. Маслото се втрива в кожата, когато е необходимо. Редовното
пиене на ментов чай, може да се справи
със заболявания на стомаха. Ментата
помага за бързо смилане на мазнините,
като увеличава потока на жлъчката.
Освен това, ментата може да помогне, при гадене, диария, метеоризъм и
колики. Лекарите препоръчват пиене на
отвара от мента, при настинки, защото успокоява кашлицата.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Помогнете на 110-годишния
храм „Света Троица“ –
с. Костиево, общ. „Марица“

От Църковното настоятелство
при храм „Света Троица“ – с.
Костиево, община „Марица“ област Пловдив.
Обръщаме се с молба към всички, които могат да помогнат на храм
„Света Троица“ – с. Костиево, чиито два купола се нуждаят от спешен
ремонт и който през тази година
отбелязва 110 години от построяването му. Преди 8 години, при лятна

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ

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

„Родопи“, край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

буря, единият от куполите е ударен от мълния. От тогава до сега,
пораженията продължават, като течовете
от пробития купол са
съсипали стенописи
от 19 век. В плачевно
състояние са и подът,
иконостасът, амвонът.
Църковното
настоятелство разполага вече с определена
сума пари, за започване на ремонта, която
бе предоставена от
Пловдивската митрополия, но тя е крайно
недостатъчна.
Храмът е строен в продължение на
много години и е от
дялан камък. Той е
единственият двукупулен от този вид и
толкова стар в Южна
България. Съграден е
с усиленият труд на
родолюбивите вярващи костиевци, като първите данни
за извършвани ритуали в него са от
началото на 1903 г.
С уважение и надежда – Църковното настоятелство към храм „Света Троица“ – с. Костиево
Банкова сметка за дарения:
„Алианц Банк България“ АД
Храм „Света Троица“
IBAN: BG79BUIN95611100386390
BIC BUINBGSF

„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

Над 1000 фирми идват на Есен 2013

Участниците са в един стабилен тренд, който наблюдаваме вече трета година,
твърди главният директор на Международен панаир Пловдив Иван Соколов
Очакваме над 1000 фирми да участват тази година в
Есенния технически панаир, който ще бъде открит на 30
септември и ще продължи шест дни. Това каза Иван Соколов, главен директор на Международен панаир Пловдив.
Той допълни, че заявките за участие все още продължават.
Участниците са в един стабилен тренд, който наблюдаваме вече трета година, заяви Соколов. Предишни години
имахме сериозни покачвания и спадове , но сега може да
се каже, че има равновесие, каза още Соколов. Той допълни, че в процентно отношение българските фирми са повече, но там трябва да се има предвид, че към тях спадат и
тези, които са представителства на чуждестранни, защото

са регистрирани по българския закон.
Има представители от 42 държави. Динамични и високоиновативни компании имат желание да презентират новостите и пазарните достижения над 100 000 посетители,
които очакваме в Пловдив тази есен, каза главният директор на панаира.
Подизложбите са в различни направления и са свързани с машиностроене, зелена енергия, химия, автомобили,
индустрия за леката промишленост и машинни съоръжения. Има интерес към изложенията, свързани с минната
индустрия и високотехнологичните дейности по отношение на зелена енергия, каза още Соколов.

