
От два дни съм встъпила 
в длъжността директор на 
Института по растителни и 
генетични ресурси. Изпълня-
вам тази длъжност до края на 
октомври, когато ще се про-
веде конкурс за директорско-
то място. Научен работник в 
института съм от 35 години- 
още от неговото основаване 
през 1977 г. До сега не съм 
изпълнявала длъжността ди-
ректор, но винаги съм била 
съпричастна към проблеми-
те на института. На различ-
ните стъпала, човек научава 
различни неща, защото цял 
живот се учим. Последната 
длъжност, която изпълнявах 
през последните 4–5 години, 
беше научен секретар на ин-
ститута. Основната ми дей-

ност беше да решавам научните 
проблеми, което налагаше да кон-
тактувам с младите кадри на ин-
ститута. 

Към настоящия момент, най-
голямото предимство на институ-
та е, че научният му потенциал е 
съставен, основно от млади хора. 
85% от екипа ни са на възраст от 
35–36 г. От 24 научни работници, 
21 са млади и ние се гордеем с 
това. Десет от тях, са главни асис-
тенти. Те са защитили дисертации 
и навлезли в работата, познават 
проблемите и са ръководители на 
отдели.

В научен план имаме отдел 
„Растителни и генетични ресур-
си“, отдел „Селекция“, отдел 
„Растителни биотехнологии“ и 
отдел „Качество на сортовете на 
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 30 (810) 12–18.09.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

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

GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

В магазините от веригата КООП 
ще намерите при най-изгодни цени 

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни 
и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ
 Дистрибутор на „Евроферт“, 

„RAPOOL – България“, 
 Директни доставки на карбамид 

от Румъния и Русия. 
 Въглища Донбас

Осигурен транспорт
Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81
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„МП – Агро 2012“ – ООД
Фирма вносител,

разполага със следните видове 
изкуствени торове, подходя-
щи 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

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Продажба и сервиз  
на банкова  

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

(На стр. 2)

Специално за в. „Тракийски агровести“
Доц. д-р Руска Русева – временно изпълняваш длъжността директор на ИРГР 
„Константин Малков“ – Садово:

85% от нашия екип са млади хора!

Доц. Д-р Христо Бозуков – председател на ССА:

До октомври ще имаме нов Закон  
за Селскостопанската академия
След приемането на промените, има технологично време за насрочване на избор на 
ръководства на институтите от системата на Селскостопанската академия

Изменения и допълнения в За-
кона за Селскостопанската акаде-
мия (ССА ), ще бъдат приети през 
есента от Народното събрание, ко-
ментира доц. д-р Христо Бозуков – 
председател на Селскостопанската 
академия.

Осигурени са необходимите 
3.9 млн. лв. за заплати до края на 
годината, така че колегите могат 
спокойно да работят. Подсигурени 
са средства за най-необходимото 
за издръжката на институтите – за 
консумативи и материали, тъй като 
и този ресурс, при тях е изчерпан. 
В ситуация на критичен недостиг 
на средства в бюджета на Селско-
стопанската академия, наистина 
проблемите бяха сериозни и ако не 
бяха решени, може би към края на 
годината, щяха да ескалират.

Има наистина проблем с осигу-
ряването на млади кадри в инсти-

тутите, който се дължи на факта, че 
науката, като че ли през последни-
те години не е толкова атрактивна 

за младите специалисти, включи-
телно и като заплащане. В момен-
та, работим по новия колективен 
договор за Селскостопанската ака-
демия. Има предложение от страна 
на синдикатите, ще водя разговори 
и с министъра на земеделието и се 
надявам, че най-ниските заплати на 
специалистите и на младите науч-
ни работници ще бъдат завишени 
дотолкова, че да привличат интере-
са на млади хора към академията и 
към земеделската наука.

Съставът на Селскостопанска-
та академия е достатъчно оптими-
зиран и няма нужда да откриваме 
нови звена. Колегите от различни-
те браншови институти, са в със-
тояние да поемат, каквито и да е 
култури – дори и екзотични, стига 
те да имат почва за виреене в на-
шата страна. Готови сме да прие-

(На стр. 2)
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мем всякакви предизвикателства, в 
това направление. В програмата на 
Министерския съвет за октомври, е 
заложено изменение и допълнение 
на Закона за Селскостопанската ака-
демия. Имаме определена работна 
група, която работи по този въпрос. 
Промените ще са доста и целят оп-
тимизиране на работата на академи-
ята. Ще бъде въведено демократич-
но начало за избор на ръководство 
на институтите, в състава на акаде-
мията –  до сега ръководствата се на-
значаваха. Ще въведем изборност от 
Общо събрание и с мандатност от 2 
години. Имам обещанието и че бю-
джетът на Селскостопанската акаде-
мия ще бъде изведен на отделен ред, 
за да знаем, с какви средства разпо-
лагаме. Така, няма да се получават 
парадокси, да не можем да изпъл-
няваме проекти, заради неяснота с 
бюджетите.

Смятам, че до закриване на ин-
ститути няма да се стигне. Предпо-
лагам, че ще се наложи определено 
оптимизиране, макар че всички го-
ворим, че сме на критичния мини-
мум на изпълнение. Резерви винаги 

се намират. 
След приемането на промените, 

има технологично време за органи-
зация от няколко месеца, за насроч-
ването на избор на ръководства на 

институтите от системата на Селско-
стопанската академия. Категорично-
то ми мнение е, че ръководствата на 
институтите, не трябва да бъдат с 
повече от два мандата.

Ангел Вукодинов – предсе-
дател на НАЗ:

България 
изнесе рекордни 
количества 
пшеница

България 
изнесе рекорд-
ни количества 
пшеница това 
лято, около 
1,3 милиона 
тона, което 
е необичай-
но. Това каза 
председате-
лят на На-
ционалната 
асоциация на 

зърнопроизводителите. Според зърноп-
роизводителите, това се случва на гърба 
на производителите, тъй като при нужда-
та от свеж финансов ресурс и липсата на 
рапица, следващата култура, която може 
да се използва за набавянето на финан-
сови средства за заплащане на рента, на 
кредити и за подготовка на следващата 
реколта, е била именно пшеницата. „Про-
даваше се, на каквато и да е цена, на мес-
та се продаваше дори на цена от 220–230 
лева. Ясно беше, че за да подсигурят едно 
и също количество пари като миналата 
година, трябва да продадат двойно пове-
че реколта, заради ниските изкупни цени“, 
обясни Вукодинов.

По думите му, това е довело до масово 
изкупуване, от страна на търговците на 
пшеницата на изключително ниски цени и 
неслучайно се отчитат такива огромни 
количества на износа. „Явно големите 
търговски фирми и в т. ч. мултинационал-
ните, успяха да спечелят търгове и на све-
товните пазари. Тази ниска изкупна цена 
единствено вреди на джоба на българския 
производител“, посочи Вукодинов. 

Той обясни още, че от около 14 мили-
она декара с житни култури в България, 12 
милиона декара се сеят с пшеница, около 
милион и нещо с ечемик, а останалите се 
сеят с други житни. По отношение на ре-
колтата от ечемик, Вукодинов обясни, че и 
при нея, нещата са почти същите, както 
при пшеницата.

До октомври ще имаме нов Закон  
за Селскостопанската академия
(От 1 стр.)

Министерството на земеделието 
осигури милиони в подкрепа на мал-
ките земеделски стопани, след акту-
ализацията на бюджета. Това стана 
ясно, след заседанието на Управи-
телния съвет на Държавен фонд 
„Земеделие“. Промените осигуря-
ват на земеделските производители, 
отглеждащи плодове и зеленчуци 3 
500 000 лева. Тези средства бяха обе-
щани от министър Димитър Греков 
като част от програмата на правител-

ството за подкрепа на малките земе-
делски стопани.

Част от плана за подкрепа на род-
ното ни производство, включва и 
решението за отпускане на кредитна 
линия в рамките на 10 000 000 лева 
за закупуване на минерални торо-
ве и/или семена за производство на 
пшеница, реколта 2014 г. Определе-
ният на заседанието лихвен процент 
на отпусканите кредити ще бъде 
4.5%.

Утвърдени бяха и ставките по 
прилагане на държавна помощ de 
minimis за подпомагане на декар 
за зеленчуци, полско, градинско и 
оранжерийно производство през 
2013 г. Средствата, които следва да 
бъдат получени от земеделските 
производители са 1 500 000 лева.

Гласувано бе и решение за пре-
доставяне на минимална помощ de 

minimis за земеделските производи-
тели, отглеждащи овощни култури и 
десертно грозде през 2013 г. По тази 
програма земеделските стопани ще 
усвоят 450 000 лева.

Постигна се договореност за под-
помагането на земеделските произ-
водители, ангажирани с отглеждане 
на памук през 2013 г., които за трета 
поредна година ще получат държав-
на помощ de minimis на стойност 
120 000 лева.

В помощ на земеделците, получа-
ващи държавна помощ за сключване 
на застраховки е и взетото решение 
за удължаване на срока за пода-
ване на заявления до 16.09.2013 г. 
По отношение на мярка 214 УС на 
ДФЗ взе решение за създаване на 
експертна комисия за разглеждане 
на казуси, по отношение на подаде-
ните заявления за подпомагане. 

Земеделското министерство  
осигури милиони  

в подкрепа на малките стопани

семената“, което е много важно за 
нас звено. Изпитването на сортове-
те и производството на семената е 
основата на нашия продукт и не-
говата реализация. От тях ние по-
лучаваме приходите си. За това на-
учният аспект и производството са 
тясно свързани и еднакво значими.

Една от първите ми задачи, като 
директор на института е младият 
потенциал, който е със степен док-
тор, да преминат следващото стъ-
пало за хабилитиране и да станат 
доценти. По моя преценка в след-
ващите 3–4 години, седем души 
могат да бъдат доценти. Това зна-
чително ще повдигне нивото на ин-
ститута. Всички са много дейни и 

активни в работата си.
Нямам опасения, че нашият ин-

ститут върви надолу. Точно обра-
тното – смятам, че до година – две, 
нивото му ще се вдигне значител-
но. В нашия институт се намира, 
най-голямата ген-банка на Балкан-
ския полуостров с 60 хил. образци 
от 3 хил. растителни вида. Това е 
най-голямото богатство на инсти-
тута и за него винаги сме отделяли 
най-голяма част средства, за да мо-
жем да я поддържаме. 

А новата есенна кампания ще 
предложим около 500 т. семена. 
Има интерес към тях. Въпреки 
падналата изкупна цена на пше-
ницата, тази на семената, остана 
почти непроменена, в сравнение 

с миналата година. Производите-
ли, които искат да закупят семена, 
правят заявка предварително. След 
като бъдат окачествени от ИАСАС, 
ще ги предложим на производите-
лите. Цената за базовите семена в 
момента е 0. 90 лв./кг, без ДДС. 

Заплащането при нас не е висо-
ко, но е на средно ниво за страната. 
Голям проблем е, че кадри с висше 
образование получават минимално 
заплащане. То е утвърдено от Сел-
скостопанска академия, а не от ръко-
водството на института. Надяваме се 
на по-добри времена, когато на сел-
скостопанската наука, ще се обърне 
сериозно внимание и ще получаваме 
по-справедливо заплащане. 

ТВ екип

85% от нашия екип са млади хора!
(От 1 стр.)



Евродепутатът Мария Габриел: 

Няма по-добър от българския 
мед в Европа
Пчеларите искат да бъдат третирани като малки земеделски производители, за да полу-
чат подпомагане от 500 до 1200 евро

В к л ю ч в а н е -
то на пчеларите 
в схемата за под-
помагане на мал-
ките земеделски 
п р о и з в о д и т е л и 
бе дискутирано, 
при откриването 
на Фестивала на 
меда в Несебър. В 
празника взе учас-
тие и българският 
евродепутат Ма-
рия Габриел. Ако 
пчеларите бъдат 
приобщени към 
тази схема за под-
помагане, която 
е доброволна за 
с т р а н и т е - ч л е н -
ки, се предвижда 
те да получават 
между 500 и 1250 
евро. Включването им в нея, би по-
добрило производството на мед,  би 
подпомогнало бранша да подмени 
пчелните кошери, да популяризира 
по-добре качествата на българския 
мед и ще го направи по-конкуренто-

способен.
Мария Габриел каза още, че 

България е с най-голямото видово 
разнообразие и качество на меда 
и пчелните продукти в Европа. Тя 
припомни за извоюваната двугодиш-

на забрана за използването на три 
неоникотиноидни пестициди, която 
ще влезе в сила на 1 декември.

Евродепутатът наблегна на про-
блемите пред пчеларския сектор и 
начините за подкрепа на българско-
то пчеларство. Тя открои необходи-
мостта от изработването на мерки за 
по-добро популяризиране на българ-
ския мед и пчелни продукти, които 
са уникални и превъзхождат евро-
пейските и световните стандарти, 
по качествените си показатели. Във 
връзка с директивата за меда, евро-
депутатът информира, че в момента 
на дневен ред, в ЕП е нейното изме-
нение, предложено от ЕК. Основни-
ят дебат се води около дефиниране-
то на полена – като съставна част от 
меда или като външна съставка.

Мария Габриел отправи апел към 
пчеларите, винаги да бъдат единни 
в действията си, за да се възроди 
сектора и да се обърне негативната 
тенденция. Друга препоръка е да 
се приобщят по-голям брой млади 
хора, които да наследят и съхранят 
многовековната българска пчелар-
ска традиция.

Обществен дебат за продажбата  
на земя на чужденци искат  
от ПП „Обединени земеделци“
Това заяви на пресконференция председателят на партията Петя Ставрева 

ПП „Обеди-
нени земеделци“ 
настоява за об-
ществен дебат за 
отпадане на мо-
раториума за про-
дажбата на земя на 
чужденци, който 
изтича в края на 
тази година. Това 
заяви на прескон-
ференция предсе-
дателят на партия-
та Петя Ставрева. 
Тя и юристът Сне-
жана Сутулова, 
представиха пози-
цията на Обеди-
нени земеделци, 
по актуални теми 
на старта на новия 
политически сезон – протестите, 
консолидацията в демократичното 
пространство, конфликтът в Сирия.

Българската земя е най-голямото 
национално богатство и стратегиче-
ски ресурс на държавата, който има 
пряко отношение към национална-
та сигурност. За това е важно, да се 
знае, какво се случва, след падането 
на мораториума, каза Ставрева.

Тъй като въпросът касае милиони 
собственици на земеделски земи у 
нас, предложението ни е – своевре-
менно да бъде иницииран общест-
вен дебат, с участието на институци-
ите, собствениците, ползвателите на 
земеделски земи и търговци, заяви 
лидерът на Обединени земеделци.

От партията смятат, че дебатът 
трябва да бъде пренесен в институ-
циите, които могат да вземат реше-

ния по въпроса. 
Ние не сме про-
тив продажбата на 
земя на чужденци, 
но това трябва да 
става, при ясни 
правила и опре-
делен регламент 
за предпазване от 
злоупотреби, зая-
ви Снежана Суту-
лова. Според нея, 
все по-наложите-
лен е и дебатът за 
въвеждане на гор-
на граница върху 
собствеността на 
земеделска земя.

На брифинга 
бяха представени 
и необходимите 

мерки за реализацията на българ-
ското земеделско производство и за 
противодействие на обезлюдяването 
на районите у нас. Част от тях са – 
промяна в нормативната уредба, коя-
то да стимулира търговските вериги 
да пазаруват от местни производи-
тели. В много европейски страни, 
супермаркетите имат ангажимент да 
зареждат със земеделска продукция, 
произведена в радиус до 30 км. Ос-
вен това, минимум 50% от стоките, 
предлагани в търговските вериги, да 
са българско производство, предла-
гат от Обединени земеделци. Те на-
стояват за дългосрочна национална 
стратегия за подкрепа на производ-
ството и реализацията на българска-
та земеделска продукция на родния 
пазар и зад граница. Тя трябва да 
набележи основните приоритети на 

аграрната политика на държавата, в 
следващите 20-30 години и да бъде 
създаден диалог с институциите, 
браншовите организации, агробиз-
неса и аграрната наука, подчерта 
Ставрева.

Другата стъпка е изграждане-
то на мрежа от регионални борси 
и тържища, като се даде възмож-
ност на производителите да бъдат 
акционери в тях. Държавата тряб-
ва да насърчава кооперирането на 
земеделските производители, чрез 
осигуряване на средства от Програ-
мата за  развитие на селските райони 
(ПРСР), за създаването на организа-
ция на производителите, съобразена 
с възможностите на родните стопа-
ни, подчерта председателят на пар-
тията.

Изразена бе и тревогата от обез-
людяването на цели райони в страна-
та. Във връзка с това, трябва да бъде 
изработена дългосрочна стратегия 
за развитие на селските региони. 
Необходима е децентрализация на 
управлението на проектите по ПРСР 
и намаляване на бюрокрацията и оп-
ростяване на процедурите, за да мо-
гат наистина европейските пари да 
достигат до малките населени места.

Трябва да стартират регионални 
програми, които да създават алтер-
нативна заетост, свързана със спе-
цификата на региона. Те могат да 
бъдат финансирани с европейски 
средства, каза Ставрева. Според нея, 
създаването на гаранционен фонд, 
обслужващ мерките по програмата, 
ще улесни набавянето на ресурс за 
производителите и жителите на на-
селените места.
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Приети са 
1865 заявления 
за помощ de 
minimis за 
производство 
на зеленчуци 

Приети са 1865 заявления за помощ 
de minimis за производство на зелен-
чуци, съобщиха от Държавен фонд „Зе-
меделие“. Най-много са кандидатите 
от област Пловдив – 451 заявления, 
следвани от тези в област Пазарджик 
– 195 бр., Хасково – 187 бр. и Бургас – 
125. Общият брой подадени заявления 
е 1865 за 4 237,11 хектара със зелен-
чуци. 

Държавната помощ покрива част 
от разходите за производство. При 
определянето й, ще бъде взето пред-
вид изискването помощите de minimis 
на един земеделски производител, да не 
надхвърлят левовата равностойност 
на 7 500 евро (14 668.70 лв.) за три да-
нъчни години (2011 г. – 2013 г.)., както 
и представените фактури за купуване 
на семена, разсад, минерални торове, 
продукти за растителна защита и/или 
поливна вода.

След като фонд „Земеделие“ извър-
ши административни проверки, ако 
сумата на заявените средства над-
хвърли определения годишен бюджет 
от 1 500 000 лева, ще бъде приложен 
коефициент на редукция, определен от 
Управителния съвет на ДФЗ. С него ще 
се преизчисли размерът на помощта 
на всеки заявител. Срокът за сключва-
не на договорите е от 30 август до 10 
септември 2013 г.

56 оризопроиз-
водители 
получиха 
средства  
по схемата  
de minimis
Фонд „Земеделие“ изпла-
ти 308 390 лева

Средствата по схемата de 
minimis получиха 56 оризопроизводи-
тели, които са декларирали общо 82 
573 дка площ. Одобрените заявления 
са от областите Пловдив – 41 броя, 
Пазарджик – 9, от Стара Загора – 5, 
и едно – от София-град. Това съоб-
щиха от Държавен фонд „Земеделие“ 
(ДФЗ).

Помощта de minimis покрива част 
от разходите за купуване на поливна 
вода от „Напоителни системи“, клон 
Тополница, клон Марица и клон Горна 
Тунджа.

Според изискванията за предос-
тавяне на помощта de minimis, един 
земеделски производител може да 
получи най-много 7 500 евро за пе-
риод от три данъчни години (2011 – 
2013 г.)
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Явор Гечев – зам.- министър на земеделието и храните:

За малките фермери ще има 
специален портфейл
Новата Програма за развитие на селските райони ще е готова до края на годината, 
каза в Пампорово зам.-министърът

За малките фермери ще има спе-
циален портфейл. Аграрното ми-
нистерство предвижда отделна под-
мярка само за тях, така че те да не 
се конкурират с по-големите земе-
делски производители. Това съобщи 
зам.-земеделският министър Явор 
Гечев на Националния форум на 
планинските общини, който се про-
веде в Пампорово.

Той обяви още, че няма да има 
забавяне в изготвянето на новата 
Програма за развитие на селските 
райони и България ще спази всички 
срокове.„След една седмица ще сме 
готови с първия вариант на цялата 
финансова рамка на новата ПРСР, 
която ще бъде предоставена за об-
съждане“, каза Гечев.

Зам.-министърът допълни, че ми-
нистерството предвижда и мерки, с 
които да подпомогне селските сто-
пани, които отглеждат малко на брой 
животни. Основна насока в това от-

ношение е да им се позволи да про-
дават до 80% от произведеното от 
тях мляко. Ще се търсят и варианти 
за засилване на производството на 

традиционни домашни продукти от 
мляко, които да могат да се прода-
ват директно от стопаните. По този 
начин се скъсява веригата и се дава 
възможност на малките производи-
тели да са в контакт с потребители-
те.

Акцент в новата ПРСР ще е и би-
оземеделието, което предлага много 
добри възможности за производство 
на скъпи и качествени продукти за 
износ и за родния пазар. Терито-
риите на планинските общини имат 
отлични природни дадености за раз-
витието на биоземеделие и това е 
добър шанс за местните земеделски 
стопани. Ресорният зам.-министър 
увери, че в момента се водят разго-
вори между МЗХ и Министерството 
на регионалното развитие, така че 
през новия програмен период (2014–
2020) да не остават населени места, 
без финансиране, както се случи 
през изминалите седем години.

Топлоизолират 80%  
от училищата в Садово, 
ремонтите ще вървят 
заедно с уроците

Започна реализацията на проекта 
„Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност в учебни заведения и 
детски градини в община Садово“, 
чрез който в срок от 120 дни ще се 
модернизират три детски гради-
ни и три училища, съобщи кметът 
Димитър Здравков. Проектът е по 
Оперативна програма „Регионално 
развитие“ и се очаква да приключи 
през март 2014 г. Той е на стойност 
почти 2 милиона и половина, като 
415 хиляди лева е съфинансирането 
от община Садово, с решение на Об-
щинския съвет, и включва основните 
училища в селата Поповица, Боляр-
ци и Чешнегирово, а също и детски-
те градини в село Кочево, Караджо-
во и Чешнегирово, уточни Здравков. 

С реализирането на проекта, над 
80% от учебните заведения в общи-
на Садово, ще бъдат с енергоефек-
тивни мерки, което се надяваме да 
се отрази и на бюджета, относно из-
дръжката на детските и учебните за-

ведения, каза още общинският кмет. 
Той очаква около 30% икономии на 
гориво в детските градини, които до 
момента са използвали ток за ото-
пление. 

Кметът обаче призна, че стро-
ителните работи ще причинят за-
труднения след първия учебен ден, 
въпреки максималните усилия за 
добра организация и намерението 
външните дейности да приключат до 
15 септември. 

На 16 септември ще бъде открито 
новото основно училище „Гео Ми-
лев“ в Садово, в което ще учат око-
ло 230 деца, съобщи още Здравков. 
„Историческият строеж е започнал 
в далечната 1983 година, за изграж-
дането на училището са били не-
обходими над 3 милиона лева, като 
повече от 2 милиона, са дадени от 
правителството на Сергей Стани-
шев, а 1 милион лева осигури пра-
вителството на Бойко Борисов“, до-
пълни той.

Около 250 хил. 
тона грозде 
ще преработят 
производителите 
на вино 
Износът на вино расте 
през първите шест месеца 
на годината, посочи Кра-
симир Коев

Около 250 хил. тона грозде ще бъ-
дат преработени във винарските пред-
приятия у нас, прогнозира директорът 
на Изпълнителната агенция по лозата и 
виното (ИАЛВ) Красимир Коев.

Според него, тази година е благо-
датна за сектора, с големи добиви и с 
високо качество на гроздето.

„От тук и извода, че ще се напра-
вят добри вина, които да намерят ре-
ализация. Миналата година имахме с 
11% по-слаба реколта от 2011 г. Тогава 
бяха преработени 192 хил. тона грозде 
и причините бяха измръзване на лозя-
та, последвано от засушаване“, посочи 
Коев.

Сега добивът ще се повиши с 30%, 
плюс количеството грозде, което ще 
се прибере от новозасадени лозя, които 
тази година за първи път дават плод.

Запитан за цените, той коментира, 
че само пазарът може да ги регулира, 
но когато има грозде с високо качест-
во, може да се очаква висока договорна 
цена. Красимир Коев каза още, че тази 
година има изтегляне на гроздобера 
по-рано, заради благоприятните клима-
тични условия – мека зима с достатъч-
но дъжд през юни и юли.

Български вина се изнасят за Русия, 
Полша, Чехия, Германия, Китай и Виет-
нам и други страни. През последните 
години износът расте, но силно ни кон-
курират Чили, Уругвай и Бразилия, Южна 
Африка и Австралия, плюс европейските 
традиционни производители на вино.

За първите шест месеца на годи-
ната, сме изнесли 28 млн. литра вино, 
което е ръст от 5,4%, в сравнение със 
същия период на миналата година, до-
пълни шефът на ИАЛВ.

0900 12900

Производител 
от Кърджалийско 
ще модернизира 
кравеферма  
с европари
Подписан е първият договор 
в община Ардино, по мярка 
„Прилагане на стратегии за 
местно развитие“

Безвъзмездна 
финансова помощ 
ще получи земе-
делският произво-
дител от кърджа-
лийското село Мак 
Мюмюн Юсеин, за 
„Изграждане на 
торище с верти-
кална планировка 

за съществуваща кравеферма първа 
категория“. Общата стойност на про-
екта е 91 хил.лв., като безвъзмездната 
помощ е 36 хил.лв. 

„Това е първият тристранен дого-
вор в община Ардино, за отпускане на 
финансова помощ по мярка „Прилагане 
на стратегии за местно развитие“ от 
Програмата за развитие на селските 
райони 2007–2013 г.“, съобщи председа-
телят на Сдружението с нестопанска 
цел „Местна инициативна група – Арди-
но“ Изет Шабан. По думите му, в най-
скоро време „МИГ-Ардино“, очаква да бъ-
дат сключени още договори с одобрени 
от тях кандидати.

В момента продължава вторият 
прием на документи за кандидатства-
не по европейската програма. Интерес 
за родопчани представляват мерките 
„Модернизиране на земеделските сто-
панства“ и „Основни услуги за икономи-
ката и населението в селските район“. 
Атрактивни за производителите от 
района са и възможностите за създа-
ване и развитие на микропредприятия и 
обновяване и развитие на селата.
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Националният статистически институт: 

Аграрният сектор тегли 
икономиката напред
При земеделието е отчетен 
най-висок темп на прираст 
на брутната добавена стой-
ност – 6.2%

През второто тримесечие на 2013 
г., спрямо същото тримесечие на 
предходната година, относителният 
дял на аграрния сектор в добавената 
стойност на икономиката, се увели-
чава и достига 6.4%, сочат актуални-
те наблюдения на Националния ста-
тистически институт (НСИ). Темпът 
на прираст е 6.2 на сто. Като цяло за 
страната, брутната добавена стой-
ност (БДС) се увеличава с едва 0.2%. 
Този незначителен ръст се дължи 
предимно на земеделието, тъй като в 
останалите сектори, НСИ регистри-
ра спад и минимално увеличение. 
Индустрията например намалява 
относителния си дял в добавената 
стойност на икономиката с 1.3 про-
центни пункта и достига 31.8%. В 
най-лошо състояние е строителство-
то, при което статистиката отчита 
минус 8% темп на нарастване, спря-
мо второто тримесечие на миналата 
година. Относителният дял на до-
бавената стойност, реализирана от 
дейностите в сферата на услугите, 
се увеличава едва с 0.3% и достига 
до ниво от 61.8% при 61.5% през съ-
ответния период на предходната го-
дина. Там в отрицателна позиция са 
операции с недвижими имоти и дей-
ностите свързани с култура, спорт и 
развлечение.

Брутната добавена стойност на 
страната, спрямо първите три месе-
ца на годината е също отрицателна 
– минус 0.1%. Аграрният сектор оба-

че и тук е на положителна позиция 
– плюс 2.2 на сто.

През второто тримесечие на го-
дината земеделието участва с 1 071 
000 000 лв. в брутния вътрешен про-
дукт на страната, което представлява 
5.5% от него. 

По предварителни данни, произ-
веденият брутен вътрешен продукт 
(БВП), през второто тримесечие на 
2013 г. възлиза на 19 398 млн. лв., по 
текущи цени. На човек от населени-
ето се падат 2 666 лв. от стойност-
ния обем на показателя. При среден 
за тримесечието валутен курс от 
1.498526 лв. за щатски долар БВП 
възлиза на 12 945 млн. долара и съ-
ответно на 1 779 долара на човек от 
населението. Преизчислена в евро, 
стойността на БВП e 9 918 млн. 
евро, като на човек от населението 

се падат 1 363 евро.    Създадената от 
отраслите на националната иконо-
мика брутна добавена стойност през 
второто тримесечие на 2013 г. e 16 
691 млн. лв. по текущи цени.

За крайното потребление през 
второто тримесечие на 2013 г. се 
изразходват 82.2% от произведения 
БВП. Инвестициите (бруто образу-
ване в основен капитал) формират 
21.3% от произведения БВП. Вън-
шнотърговското салдо от стоки и ус-
луги е отрицателно. По предварител-
ни данни за второто тримесечие на 
2013 г. крайното потребление беле-
жи ръст от 1.0%, спрямо предходно-
то тримесечие, а бруто образуването 
в основен капитал намалява с 2.4%. 
Износът на стоки и услуги увелича-
ва равнището си с 2.3%, а вносът на 
стоки и услуги с 2.4%.

Резки движения на цените не 
се очакват през септември

Има основания да се смята, че низхо-
дящият тренд, при зърнените култури, 
е близо до дъното и цените ще се ста-
билизират на нива, близки до сегашните. 
Реколтата в Европа и Черноморският ре-
гион вече доби ясни очертания. 

Очаква се рекордна реколта от пше-
ница в света, като по-слабите от очак-
ваното данни за Русия, са напълно ком-
пенсирани от отличните резултати в 
Казахстан и Украйна. Възможно е и жът-
вата в Сибир, която едва сега започва, 
да подобри общите резултати на стра-
ната. Произведената царевица ще бъде с 
над 11% повече, спрямо миналата година, 
като по-голямо предлагане се очаква и в 
Черноморския регион – Украйна е на път 
да се превърне във втория най-голям из-
носител на царевица след САЩ, през тази 
година.

С 12% повече слънчоглед се очаква в 
световен мащаб през 2013/2014 г. Три 
четвърти от увеличението се дължи на 
повишеното производство в Черномор-
ския регион, което вече дава отражение в 
цените. Украйна продава на USD 370/тон 
при условия FOB, което отговаря на при-
близително 475 лева от място.

В нашата страна жътвата на пше-
ницата приключи. При 99,12% прибрана 
пшеница, може да се прогнозира, че тази 
година реколтата ще надмине 4,8 млн. 
тона, което е рекорд от осем години на-
сам.

Търговията през август беше особено 
активна в Северна България. На 18 август 
от пристанище Варна, отплаваха 82 хил. 
тона пшеница, с предназначение за Сирия, 
Либия и Португалия. Три дни по-рано 29 
хил. тона отплаваха за Испания. Само за 
м. юли – първият от новата стопанска 
година, са изнесени 538,7 хил. тона пше-
ница, по данни на Националната служба по 
зърното. Цените плавно се понижаваха 
от началото на кампанията, като през 
последните дни, се наблюдава известно 
успокоение. През Софийската стокова 
борса бяха изтъргувани 1200 тона хлебна 
пшеница II-ра Б група, с незабавна достав-
ка, при условия DAP (закарана на място) 
на цена от 272 лв./тон, на борсовите 
сесии от 14-16 август. През седмицата, 
започваща на 20 август, бяха регистри-
рани сделки в страната от 280 лв./тон. 
Прогнозите за развитието на цената на 
пшеницата са разнопосочни. Цената има 
потенциал за ново леко понижение с изли-
зането на царевицата на пазара, ако при 
последната, всичко е наред.

Приключи жътвата на зимния ечемик. 
Реколтата достигна 696 хил. тона, при 
среден добив от 3,77 тона от хектар. Из-
несените количества за първия месец от 
новата пазарна година са 162,3 хил. тона. 
Към момента за културата няма пазар 
– очите на всички са насочени към слън-
чогледа. Търговията започна от 510 лв./
тон, купено от място, но бързо падна под 
500 лв. През третата седмица на август 
цените варираха между 460–500 лв./тон. 
Нагласите са за допълнително понижение.

Състоянието на царевицата от къс-
ните сортове може да се влоши значи-
телно, ако в скоро време не паднат дъ-
ждове. Първите прогнози за цената на 
царевицата от новата реколта са в диа-
пазона 200–220. лв./тон.

Ще продаваме ли земя на чужденци?

От 1 януари 2014 г. отпада мо-
раториумът за закупуване на зе-
меделски земи от чужденци у нас. 
Земеделски производители изрази-
ха опасения, че ако мораториумът 
отпадне, се очакват множество зло-
употреби.

Проблемът се корени във факта, 
че и в България, и в Румъния ферме-
рите отчетоха през 2012 г., че още не 
са готови да се конкурират с чуждите 
инвеститори. Ако забраната отпадне, 
чужденците ще купуват земята ни 
много по-активно, отколкото ще мо-
жем самите ние.

В момента, чужденци могат да за-
купуват ниви, но само след като са ре-
гистрирали дружества на територията 
на нашата страна. В договора на Бъл-
гария и Румъния за присъединяване 
към Евросъюза е записано, че пазарът 
на селскостопански земи трябва да 
бъде освободен и по всяка вероятност 
това ще стане.

Въпросът е, 
кога да го напра-
вим и как да го ор-
ганизираме, така, 
че да не се ощетим 
сами себе си и в 
същото време да 
изпълним европей-
ските директиви и 
изисквания?

Как е в дру-
гите държави по 
света?

В Испания 
чужденци могат 
да придобиват до 

15% от землището в дадена общи-
на, а в Литва – до 50%. Въпросът е, 
какво пише в договора за присъеди-
няването ни към ЕС.   Там очевидно, 
няма такова ограничение, което ни 
дава възможност ние също да опреде-
лим един процент, над който няма да 
може да се придобива собственост в 
дадено землище. Проблемът може да 
се реши дори и на местно ниво, като 
възможност за местно самоуправле-
ние, а именно – общините да имат 
право да определят такъв процент за 
чужденци, в рамките на даден цифров 
диапазон. Възможно е също да се оп-
редели предел за собственост върху 
земеделски земи от чужденци, стига 
това да не противоречи на междуна-
родни спогодби, по които България е 
страна.

Темата е актуална и заради това, 
защото на ниво ЕС тече дебат, дали 
да има горна граница за площите, за 

които да се плащат субсидии. Тогава 
ограничението на закупуване на земе-
делска земя ще бъде естествено, защо-
то никой няма да иска да притежава и 
да обработва свръх количества ниви, 
за които няма да получава субсидии. 
От друга страна, това би довело до од-
ребняване на обработваемите площи, 
за които все пак да може да се полу-
чават субсидии. Въпросът е, как зако-
ново така да се създадат ограничения, 
които да не пречат на развитието на 
земеделието, но и да не създават ко-
рупционни ниши и дискриминацион-
ни ситуации?

С една дума, необходими са такива 
правила, че и малките производители 
и собственици да могат да получават 
субсидии, а не само чужденците и го-
лемите собственици. Земеделски сто-
пани и аграрни организации предлагат 
за обсъждане и свръхконцентрацията 
на земи и дали да има горна граница 
на собствеността. Този въпрос обаче 
трябва да се разглежда в светлината 
на законите и правилата, които касаят 
собствеността у нас.

Дали можем да ограничим соб-
ствеността на българите? Дали това 
няма да дублира „наредбите-закони“ 
от времената след 9.09.1944 г., когато 
един човек не можеше да притежава 
повече от едно жилище в София и в 
големите градове?

Не бива да разпродаваме земите си 
на чужденци, но и не бива да дискри-
минираме правото на собственост, 
всичко е въпрос на политически и 
юридически баланс!



Обновяват селските райони с още 
субсидии за над 137 млн. евро
От 9 до 20 септември фонд 
„Земеделие“ ще приема 
проекти по общински мерки 
321 и 322 на ПРСР

От 9 септември до 20 септем-
ври областните дирекции на 
фонд „Земеделие“, ще приемат 
проекти по две от най-атрак-
тивните мерки на Програмата 
за развитие на селските райони 
(ПРСР) – 321 „Основни услуги 
за населението и икономиката в 
селските райони“ и 322 „Обно-
вяване и развитие на населените 
места“.

Бюджетът по Мярка 321 е 104,2 
млн. евро. Най-много средства са 
предвидени за инвестиции, свър-
зани със строителството, ремонта 
и реконструкцията на пътища, ка-
нализация, водопроводи и пречис-
твателни съоръжения. Тези пред-
ложения ще бъдат подкрепени с 
90 млн. евро. Проектите за библи-
отеки, театри, културни центрове 
и центрове за социални услуги ще 
си разделят 10 млн. евро. С 4,2 млн. 
евро ще бъдат финансирани инвес-
тициите, насочени към използване-
то на информационни и комуника-
ционни технологии и създаването 
на мобилни центрове в някои сел-

ски общини.
Одобрените кандидати по Мяр-

ка 322 ще получат близо 28,5 млн. 
евро. Мярката цели да подобри ка-
чеството на живота в селските ра-
йони. Финансират се предложения 
за обновяване на паркове, градини, 
детски площадки, ремонт на сгра-
ди с исторически и културно значе-
ние и други.

През септември областните ди-
рекции на фонд „Земеделие“ ще 
приемат документи и по Мярка 313 

„Насърчаване на туристическите 
дейности” с бюджет от близо 4,4 
млн. евро. Срокът на кандидатства-
не е 12-23 септември.

От тези бюджети над 132 млн. 
евро са предвидени за договаряне 
над бюджета по мерки 313, 321 и 
322. Това стана възможно с Реше-
нието на Министерския съвет, кое-
то даде съгласие изпълнителните 
директори на ДФЗ и ИАРА да дого-
варят над бюджета мерки от ПРСР 
и ОП „Рибарство“.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Край на разкарването  
на гражданите по отдели  
в община „Родопи“

Кметът на 
Брацигово оглави 
сдружение 
„Чиста Горна 
Марица“

К м е -
тът на 
о б щ и н а 
Брацигово 
инж. Васил 
Г ю л е м е -
тов, е но-
вият пред-
седател на 
сдружение-
то „Чиста 
Горна Ма-
рица“, след 
като смени 

на този пост градоначалникът на Сеп-
тември Петър Бошев. В сдружението, 
което бе учредено през юли миналата 
година, участват общините Велинград, 
Септември, Белово, Лесичово и Браци-
гово, а отскоро към тях се присъедини 
и община Ракитово.

Останалите членове на неправи-
телствената организация, направиха 
предложение да бъде обявена поръчка за 
изработване на проект, с който да се 
кандидатства за финансиране по Опе-
ративна програма „Околна среда“.

Пречистването на отпадните води 
в река Марица, ще подобри биологично-
то разнообразие в реката, твърдят 
кметовете на общините-участнички. 
Освен това, сдружението има амбици-
озната цел, да се разработят проекти 
за реконструкция и доизграждане на В 
и К-мрежи, за подобряване на инфра-
структурата за чиста вода от Марица.

Асеновград 
започва мащабни 
ремонти на улици

Започват мащабни ремонти на ули-
ците в Асеновград и в девет села от 
общината. Това обяви зам.-кметът 
Пламен Йончев. За извършването им 
общината е заложила в инвестицион-
ната си програма повече от 2 млн. лв.

700 хил. лв. от тях са предвидени 
за съвместни дейности с ВиК. Ще се 
извърши подмяна на водопроводната 
и канализационната мрежа на част от 
ремонтираните улици.  В район „Запад“ 
в града ще бъде изграден главен колек-
тор, допълни зам.-кметът. По думите 
му, заложените за тази цел средства 
ще се набират от програмата за раз-
пореждане. Ако се продадат всички за-
ложени в нея имоти, ще се изпълни и 
цялата инвестиционна програма.

В админи-
страцията на 
„Родопи“ сложи-
ха край на досад-
ното обикаляне 
на граждани, от 
отдел на отдел 
и бюрократич-
ните спънки, с 
които всеки се е 
сблъсквал. Об-
щина „Родопи“ е 
една от първите 
в България, коя-
то въведе новата 
софтуерна сис-
тема „Архимед“ 
и е първата в 
област Плов-
див. Чрез нея на 
всеки документ се слага стикер, 
който позволява гражданите да 
проверяват по всяко време, до-
къде е стигнал техния документ, 
чрез сайта на общината, без да се 
разкарват до сградата на админи-
страцията. Когато изтече крайни-
ят срок, в който трябва да бъде 
издаден на гражданина, започва 
да свети червена светлина. „По 
този начин се улесни работата с 
гражданите. Значителна част от 
хората, които ползват тази услу-
га са жители на Пловдив, които 
имат вили в района на община 
„Родопи“, съобщи кметът Пла-
мен Спасов.

Програмата е създадена по по-
ръчка на правителството, по ди-
ректива на Европейския съюз за 
създаването на елекронно прави-

телство.
Кодът за дос-

тъп на стикера 
дава възможност 
на всеки човек, 
след като влезе в 
сайта на община-
та, да види, къде 
се намира него-
вата преписка и 
кой отдел работи 
върху нея.

По този на-
чин, се спестява 
много време, а 
самата система 
пести време и в 
самата админи-
страция. Когато 
в деловодството 

се обработи документацията и се 
качи при кмета на общината, пис-
мата се резюлират към отделите 
на администрацията. Така служи-
телите виждат, какво ще работят, 
преди самите преписки да са до-
шли при тях. По този начин,  при-
оритетно могат да подредят зада-
чите и да си планират работата. 
Друго предимство е, че започват 
да работят върху преписката, пре-
ди още тя да е дошла при тях на 
хартиен носител.

Има преписки, които са от 
една, а други от хиляди страници. 
Системата позволява върху доку-
мента да се работи едновременно 
и от два общински отдела. Във 
всеки един момент може да бъде 
направена и справка за дадения 
документ.

Общините 
настояха 
за реална 
децентрализация
Сдружението на общини-
те подхвърли, че може да 
си направи партия, която 
да защитава интересите 
на местната власт

Промени във възприятието за де-
централизация в държавата и постига-
не на реална децентрализация, поискаха 
представители на Националното сдру-
жение на общините, на среща с прези-
дента Росен Плевнелиев. Срещата бе в 
рамките на инициираните в последните 
месеци разговори на държавния глава, 
с представители на синдикатите и не-
правителствения сектор.

По време на разговора от сдруже-
нието на общините поискаха от Росен 
Плевнелиев и подкрепа за това да се 
спре порочната практика – на непре-
къснати законодателни промени, идва-
щи с всяка нова власт, които вменяват 
нови задължения на общините, без да се 
мисли за ресурсното им обезпечаване.

Важно според кметовете е и да се 
предефинира понятието „селски ра-
йони“, когато се планира следващия 
програмен период за средства от Ев-
ропейския съюз. Що се отнася до де-
централизацията – от сдружението 
смятат, че е крайно време, тя да се 
разглежда като философия на управле-
нието, а не просто като процес за пре-
отстъпване на определени дейности на 
общините.

„Ние си говорим с централната 
изпълнителна власт в последните де-
сетина-дванайсет години за тази де-
централизация и нищо не се случва. На-
шето търпение започва да се изчерпва 
и ако ние не видим необходимото 
разбиране от страна на централната 
власт - тогава вече ще си използваме 
другите възможности по закон, които 
ще ни помогнат, да си отстоим инте-
реса на местната власт. Правим си 
една регионална структура, отиваме 
си на избори и си отстояваме позиции-
те в парламента, щом не ни разбират“ 
– твърди Тодор Попов, председател на 
УС на Националното сдружение на об-
щините.



Невероятната комбинация 
– мед и канела за диета и 
лечение! 
Лечебно действие на мед и канела 

Смесени в определено съот-
ношение, медът и канелата са 
изпитано средство за отслабване. 
Условието е медът да бъде нату-
рален и непастьоризиран, за да 
е сигурно, че съдържащите се в 
него ферменти, не са неутрализи-
рани.

Диета за сваляне на кило-
грами с мед и канела 

За сваляне на килограми вся-
ка сутрин, половин час преди за-
куска и вечер преди сън, се пие 
на гладно мед с канела на прах в 
чаша гореща вода. Ако този ре-

жим се спазва строго, и най-де-
белият може да регулира тегло-
то си, тъй като комбинацията 
от мед и канела, не позволява 
натрупване на мазнини.

Рецепта за лечебните про-
порции на меда с канела, из-
ползвани за отслабване

Съотношението е 1/2 ч.л. 
канела, 1 ч.ч. вода, 1 ч.л. мед. 
Може да се приготви и по-го-
лямо количество, важно е да 

бъдат спазени пропорциите. Во-
дата се слага да заври, след това 
се залива канелата и се оставя да 
престои 30 мин. Медът се добавя, 
когато течността е изстинала, за 
да не бъдат разрушени фермен-
тите. Половината смес се изпива 
преди сън, другата се оставя в 
хладилника и се изпива сутринта.

Теглото и талията се регулират, 
в резултат на пречистващия ефект 
на храносмилателния тракт. Ка-
нелата и медът унищожават пара-
зитите (гъбички, бактерии и др.), 
забавящи храносмилането.

КАЛЕЙДОСКОП
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Абонирайте се!
Абонирането за вестник 
„Тракийски агровести“ – 
Пловдив, можете да напра-
вите във всяка пощенска 
станция в страната или 
чрез редакцията.
ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИ ЛИЦА годишният 
абонамент е 40 лв., 
за 6 месеца – 20 лв.

За справки: тел.:  032/64 38 13
 GSM: 0889 32 99 75

Каталожни 
номера

2155
2156

ХОРОСКОП

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

Не се страхувайте да изра-
зявате мнението си откри-
то, но не се опитвайте да го 
налагате на хората, които 
ви заобикалят. Започнете да 

планирате ежедневието си поновому, за да 
можете да се справите в срок с всичко за-
мислено.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Преценявайте обективно 
възможностите си в матери-
алната сфера, за да не нару-
шите постигнатия от вас ба-
ланс в това направление. На 

много от вас ще се наложи да се приспосо-
бят към новите реалности в професионален 
и в материален план.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Постарайте се да планирате 
ангажиментите си така, че 
да предотвратите безсмис-
лени ходове. Почивайте ак-
тивно! Отделете достатъчно 
време за отдих и за хората, 

които истински обичате.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Не започвайте промени, кои-
то реално не сте готови да 
направите. Не си позволя-
вайте да злоупотребявате с 
доверието, гласувано ви от 

партньора в любовта. Действайте адекват-
но в личен план.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Съсредоточете усилията си и 
изяснете редица важни за вас 
въпроси от личен характер. В 
случай, че има възможност, 
при никакви обстоятелства 

не отлагайте осъществяването на желаните 
от вас промени.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Не се лишавайте от нищо, 
което ви носи положителни 
емоции. В любовта след-
вайте интуицията си, за да 
бъдете достатъчно адек-
ватни към потребностите 

– собствените и тези на интимната си по-
ловинка.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Стремете се да реагирате 
адекватно в заобикалящи-
те ви обстоятелства, за да 
може по-лесно да прео-
долеете съществуващите 
затруднения. Силната емо-

ционалност само ще ви пречи да овладеете 
житейските трудности.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Мерете изключително точ-
но думите си, особено ако 
ви предстои тежък разго-
вор с възрастен член на се-
мейството. Общественият 
живот ще ви носи много-

бройни ползи във всички житейски направ-
ления, така че не странете от него.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Избягвайте да допускате 
неволни грешки, защото в 
бъдеще те биха могли да се 
превърнат в сериозно за-
труднение за вас. Значител-
ни постижения ще имат тези 

от вас, които достатъчно добре са мотиви-
рали амбициите си.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Не предприемайте нищо 
кардинално в материален 
план. Постарайте се с го-
товност за взаимопомощ да 
се отнасяте към хората, изя-
вили желание да ви подкре-

пят в предприетите от вас начинания.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Ще спечелите, ако отдели-
те достатъчно време, за да 
доразвиете част от своите 
професионални и лични 
идеи. В случай, че искате 

те да бъдат осъществени по възможно най-
добрия начин, то променете стила си на 
работа!
РИБИ (19.II.–20.III.)

Опитайте се да бъдете мак-
симално адекватни, спрямо 
ситуациите, в които попадате 
заради началник или делови 
партньор! Заложете на взаим-

ното сътрудничество – това ще ви помогне да 
осъществите желанията си.

С европари 
бе открит бе 
първия Музей  
на магарето  
в България

Първият в България Музей на мага-
рето, отвори врати в Гурково. Официал-
ното му откриване бе на 4 септември, 
когато по традиция Гурково, чества 
празника си, съобщават от общинската 
администрация.

Музеят е изграден със средства по 
Програмата за развитие на селските 
райони. Общата стойност на проекта е 
391 100 лв., като с парите са поставени 
информационни и пътни табели, обосо-
бен е кът за деца и е осигурена рампа за 
трудноподвижни хора. Идеята се ражда 
като допълнение на атракцията биорали 
с магарета.

На 10 септември 1971 г. за първи път 
в света, в Гурково се организира състе-
зание с каруци и магарета, което се пре-
връща в традиция. В Музея на магарето 
са изложени атрибути, които са в помощ 
на участниците в биоралитата, снимки и 
експонати от 19 век. Кметът на общи-
ната Стоян Бонев, постави началото на 
тазгодишните празненствата.

Базар на мед и 
100-годишен юбилей 
празнува „Акация-1899“

Базар на мед и пчелни проду-
кти ще се открие на 13 септем-
ври т.г., пред Централна поща на 
площада в Пловдив. Пловдивско-
то пчеларското дружество „Ака-
ция-1899“ ще покаже тазгодиш-
ните еликсири, събрани директно 
от цветовете на природата. Пче-
ларите в дружеството наброяват 
около 100. Те отчитат, че 2013 г. 
е била чудесна за производството 
на мед. Повечето от тях, са успе-
ли три пъти да съберат произве-
дения от пчелите сладък продукт, 
който е и най-здравословният, 
по преценка на специалистите 

диетолози. Миналогодишната 
цена на пчелния мед започваше 
от 8 лева за буркан. Изложбата 
ще продължи до 22 септември, а 
пловдивчани и гостите на града 
ще могат да си закупят мед ди-
ректно от производителите.

Дружество „Акация-1899“ ще 
отпразнува на 21 септември своя 
100-годишен юбилей. Друже-
ството е създадено през 1913 г., 
по инициатива на учител-чех от 
земеделското училище в Садово. 
„1899“ в името му е годината, в 
която за пръв път в страната се 
формира обединение на пчелари.

Пловдивската 
общината 
спечели 1 млн. 
евро за Младежки 
център

Младежкият център ще се намира 
в района на Гребна база, до игрище но-
мер 10 и ще  представлява триетажна 
сграда с по 500 кв.м на етаж. В нея са 
предвидени зали за различни семинари и 
обучения, компютри, както и 35 места 
за подслон на младежи от други градове 
и държави. 

В центъра ще се развиват различни 
доброволчески инициативи и анализи на 
потребностите на младежите в общ-
ността. Финансирането на центъра е 
осигурено от Норвежката програма и е 
безвъзмездно, обясни зам.-кметът на 
Пловдив Георги Титюков. 
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БИЗНЕССТРАНИЦА

с. Костиево, обл. Пловдивска
Тel: +359 886 836 013;

0889 626 100
Fax: +359 318 62 227

e-mail: bioworm@abv.bg
www.biotor.hit.bg

Заповядайте на
СПОРТЕН РИБОЛОВ

на шаран, сом, щука, бял амур, 
толстолоб и каракуда на 

общинския рибарник на община 
„Родопи“, край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

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

www.velida1.com

Награда за най-добър 
изпълнител на събора  
в с. Красново

Първи балкански фолклорен 
фестивал в Неделино

Самодейците към Народно читали-
ще „Родопска искра“ в Ардино взеха 
участие в Първия балкански фолкло-
рен фестивал за двугласно пеене и на-
родна песен в Неделино.

Надпяването в родопския град се 
провежда за 12 път, но тази година от 
национален прерастна в балкански, 
заради участията на самодейни групи 
и състави от шест балкански държави 
– Турция, Гърция, Македония, Мол-
дова, Сърбия, Румъния. Участниците 
бяха близо 4000 – 107 състава и 80 ин-
дивидуални изпълнители. Фолклорно-
то събитие имаше конкурсен характер, 
и се оценява от професионално жури. 
Първенците получиха медали и плаке-
ти, а всички останали грамота за учас-
тие. В първия ден на сцената се качиха 
над 15 читалища от различни краища 
на страната.

Ардинските участници се радваха 
на засилен зрителски интерес. Сред 
многобройната публика имаше и мно-
го ардинчани. Оркестърът за местен 
турски фолклор с ръководител и со-
лист Юксел Исмаил, за пореден път 
обра аплодисментите на многобройна-

та публика с грандиозното си предста-
вяне. Достойно бе и представянето на 
женската фолклорна група с ръково-
дител Светла Семерджиева. Дамите от 
Ардино също спечелиха овациите на 
препълнения площад с изпълненията 
на популярните родопски песни „Про-
води ма, майчинко“ и „Момне ле, мари 
хубава“. Формация „Балканика“ с хо-
реограф Никола Величков представи 
родопски танц и чичово хоро.

Кметът на Неделино остана възхи-
тен от разнообразната програма на чи-
талище „Родопска искра“. „Имате пре-
красни танцьори и самодейци. Мисля, 
че художествените ръководители в чи-
талището са професионалисти, които 
знаят да подготвят перфектно групите 
си. Нямам думи за Ардино. Вие сте 
перлата на Родопите. Ако всяка една 
община си гледа работата като вашата 
резултатите ще бъдат винаги отлич-
ни“, заяви кметът Беширов. Той връчи 
на ръководителите на ардинските гру-
пи грамота за участие. За празничното 
настроение на многобройната публика 
пя известната народна певица Росица 
Пейчева.

В деня на Съединението, в село 
Красново, община Хисаря се про-
веде традиционния събор. Празни-
кът в селото, известно с хубавите 
си минерални извори, бе съпътст-
ван с много веселие и музика. Ор-
ганизатор на събитието  бе кмет-
ство Красново, а съборът бе част 
от културния календар на община 
Хисаря. Атрактивни пехливански 

борби, жива музика, художествена 
самодейност и богата фолклорна 
програма, с участието на местния 
художествен състав при Народно 
читалище „Отец Паисий“,  Форма-
ция „Пловдив“, с ръководител Иван 
Паскалев, веселиха жителите и гос-
тите на събора. За най-добрите из-
пълнители беше и наградата,  оси-
гурена от Бойко Гавраилов.


