
За 68-ми път, Аграрният 
университет – Пловдив 
откри новата учебна годи-
на с традиционното акаде-
мично тържество

Празникът на университета ува-
жиха проф. Ваня Добрева – предсе-
дател на парламентарната комисия 
по наука и образование, доц. Ата-
наска Тенева – зам.-министър на 
образованието и науката, Явор Ге-
чев – зам.-министър на земеделие-
то и храните, проф. Христо Бозуков 
– председател на Селскостопанска-
та академия, депутати от различни 
парламентарни групи, дипломати, 
ректори на пловдивски висши учи-
лища, директори на научни инсти-
тути, бивши ректори, членове на 
Съвета на настоятелите, родители, 
приятели на АУ. Най-развълнувани 

сред гостите бяха и 18 бивши въз-
питаници на Аграрния универси-
тет – Пловдив от Чехия и Словакия, 
които развиват успешна професио-
нална кариера в своите страни, но 
за тях България остава завинаги в 
сърцата им като втора родина, за-
щото тук са придобили достойна 
професия и са прекарали най-пре-

красните години от своята младост, 
както сподели в словото си г-жа 
Зденка Крамплова – бивш минис-
тър на земеделието и на външните 
работи на Словакия.

Проф. д-р Христина Янчева, и.д. 
ректор, приветства първокурсни-
ците и им пожела да превърнат меч-
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 31 (811) 19–25.09.2013 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

Оризопроиз
водството 
в България 

загива!
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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. 4)

Откриха новата академична година  
в АУ – Пловдив

Премиерът Орешарски откри новото 
16-класно училище в Садово

Изкуших се да присъствам на 
откриването на новото училище 
в Садово, защото като финансов 
министър, съм финансирал стро-
ежа му,  каза преди откриването 
на новата сграда на ОУ „Гео Ми-
лев“ в Садово, премиерът Пла-
мен Орешарски.

Особено критичен съм към про-
фесионалната подготовка на деца-
та, от която се оплакват и работо-
дателските организации. Трябва да 

имаме добре обучени кадри в раз-
лични сфери. А и смятам, че броят 
на ВУЗ-овете у нас, трябва да се ре-
дуцира, макар да имаме престижни 
университети“. Министър-предсе-
дателят добави, че университетите 
с под 10 000 студенти, са по-скоро 
училища и за това трябва да се ок-
рупнят.

(На стр. 6)
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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

Банкова сметка: 
„Тракия вест“ ООД

IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:  

UNCRBGSF

ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП:
Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

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

Явор Гечев: 

Висшето аграрно 
образование има 
традиции у нас

Зам.-ми-
н и с т ъ р ъ т 
бе сред офи-
ц и а л н и т е 
гости, при 
откриване-
то на ака-
демичната 
година в Аг-
рарния уни-
верситет в 
Пловдив

З а м . -
м и н и с т ъ р 

Явор Гечев взе участие в официалната 
церемония, по откриването на ака-
демичната 2013–2014 г. в Аграрния 
университет в Пловдив. Той поздрави 
студентите и преподавателите, като 
изтъкна качеството на аграрното об-
разование в България.

„Висшето аграрно образование има 
традиции у нас, тук, в този универ-
ситет се подготвят отлични специа-
листи – бакалаври и магистри, които 
по-късно с успех се реализират в прак-
тиката. Аз съм един от тях“, заяви 
зам.-министър Гечев.

Той подчерта нуждата от кадри с 
висше аграрно образование. Развитие-
то на земеделския сектор в страната 
ни, зависи от наличието на квалифици-
рани специалисти, които да работят, 
както в частния земеделски бизнес, 
така и като експерти в съответните 
държавни институции.

Явор Гечев допълни, че перспективи-
те в аграрния сектор, са тясно свърза-
ни и с успешното оползотворяване на 
еврофинансирането по Програмата за 
развитие на селските райони.

Зам.-министър Гечев, възпитаник 
на Аграрния университет в Пловдив, 
увери студентите, че са направили до-
бър избор за своето бъдеще, тъй като 
земеделието е основен отрасъл на бъл-
гарската икономиката.

Желю Стефанов – председател на ЗК „Единство“,  
с. Костиево:

Оризопроизводството  
в България загива!

Земеделската ни кооперация обра-
ботва около 16 700 дка., в землищата 
на село Костиево, Пловдив и с. Ради-
ново. През тази есен ще засеем около 
7–8 хил. дка. Смятаме да увеличим 
площите с твърда пшеница, защото 
цената й през кампания 2012–2013 г., 
е 0.40 лв./кг., а на меката пшеница е 
0.25–0.27 лв./кг., а добивите им са ед-
накви.

Средният добив от пшеницата в 
Тракийската низина бе около 320 кг./
дка., а в Добруджа е почти двоен. При 
нас и изкупната цена е по-ниска, за-
щото в Северна България са близо 
до пристанищата и могат да продават 
по-скъпо. За това и през тази година, 
въпреки ниските изкупни цени, няма 
да излязат на загуба, за разлика от нас. 
Цената на рапицата е с 30% по-ниска, 
а при слънчогледа 45–50% . Добивите 
са същите, каквито бяха и през мина-
лата година, което означава, че тя за 
нас, ще е трагична.

През последните няколко години 
успяхме да натрупаме резерви, които 
ще компенсират загубите от стопан-
ската 2012–2013 г. Надяваме се на 
по-добри резултати през следващата. 
Всички финансови резерви изконсу-
мирахме и няма да можем нормално 
да се възпроизвеждаме. Новите зами-
сли, които имахме, като изграждане 
на нова база за съхранение на зърно, 
няма да се осъществят. 

Много важни в момента за нас са 
субсидиите по екологичната мярка 
214, направление „Въвеждане на се-
итбообръщение за опазване на поч-
вите и водите“. Кандидатствахме по 
нея с 50% от площите с есенници, но 
до сега нямаме официален отговор от 
ДФ „Земеделие“, дали сме одобрени, 
което ни притеснява. Ако бъдем одо-
брени и получим тези пари, те биха ни 
помогнали много. Заложили сме ра-
пица за сеитбооборот, по тази мярка, 

но според технологичните срокове, тя 
трябва да се засее до 15 септември. За 
това ни трябва бърз отговор от фонда, 
за да знаем, какво да правим. Ако не 
бъдем одобрени, няма да сеем рапица. 
Предвидили сме около 2800 дка, с тази 
култура, които са заложени в мярката 
– по 35 лв./дка. Отделен проблем е су-
хата земя, която не може да се обра-
ботва. 

Земеделската ни кооперация е 
традиционен производител на ориз, 
но през тази година при него се по-
яви нов плевел, т. н. „Бял даражан“. 
Ползваните до сега хербициди не го 
унищожават. Трябват нови препара-
ти, които да се ефективни за него. На 
оризопроизводителите в България, не 
се предоставят препарати за широко-
листни плевели. Ползваме един, който 
не е ефективен. И сега се чудим, как-
во да правим. Държавните структури 
и Националната служба за растителна 
защита, трябва да се погрижат за това, 
да ни се предоставят необходимите 
препарати за борба с вредителите. 

Като цяло, оризопроизводството в 
България, през последните години за-
почна да запада. Тази година площите 
засети с тази водолюбива култура в 
страната, са около 90 хил. дка, на фона 
на 120 хил. дка, преди две години. 
Една от причините е ниската изкуп-
на цена на оризовата арпа. Другата е 
трудностите, които срещаме при бор-
бата с плевелите, което кара много от 
колегите, да се откажат от отглеждане-
то му. Вече не е изгодно и да се изнася 
арпата за Турция, защото падна цената 
на тяхната лира, но не се покачи цена-
та, на която го изкупуват. Получихме 
и компенсации по програма „Де ми-
нимис“, за повишаването на цената на 
поливната вода, но те касаят площи до 
3 хил. дка., но нашите са повече.

 ТВ екип

На зеленчуковите тържища –  
без касови апарати!

Бреме за малкия производител е да 
гарантира реализацията на произведе-
ните от него плодове и зеленчуци. От 
двадесетина години насам, това про-
дължава да е една от причините за рез-
кия спад на родното производството. 
Ликвидирани бяха преработвателните 
предприятия и всичко това бе плод на 
управленчески решения.  

Днешното правителство пое анга-
жимент да преоцени наложените сто-
тици разпоредителни режими, което 
да ликвидира съществуващата криза в 
хранително-вкусовата промишленост. 

На зеленчуковите тържища, произ-
водителите да са без касови апарати, 
категоричен е Антон Джоглев. (Про-
дажби на собствена и непреработена 
селскостопанска продукция от фи-
зически лица, които не са търговци 
по смисъла на Търговския закон, с 

изключение на продажби във или от 
търговски обекти в лицензираните 
стокови борси и тържища или закрити 
помещения, като магазин, склад или 
други подобни – наредба №18)

Ето, какво сподели той, пред наш 
репортер:

НЕ МОжЕ ДА СЕ ПРОИЗВЕж-
ДАТ ЗЕЛЕНчУцИ, БЕЗ ПРЕРАБО-
ТВАТЕЛНИ ПРЕДПРИяТИя!

Земеделският министър трябва по 
най-бързият начин, да се погрижи да 
бъдат премахнати касовите апарати за 
земеделските производители на тър-
жищата и борсите в страната. Да не се 
иска от нас производителите да тър-
гуваме на тържищата регистрирани, 
като търговци, по смисъла на търгов-
ския закон. В момента, задължително 
трябва да са регистрирани, като едно-
личен търговец или ООД. Само тога-
ва може да има достъп до борсата. На 
общинските пазари да имат право да 
търгуват само регистрирани по тър-
говския закон лица. Така ще се спре 
достъпът до тях на прекупвачите, кои-
то имат половин декар земя и гледат 
на нея десет култури, включително 
банани и портокали.  

Държавен фонд „Земеделие“ или 
друга агенция, да дава на регистрира-
ните земеделски производители доку-
мент, с който да могат да продават сто-
ката си на регистрирано тържище. Въз 
основа на него, при направена провер-
ка на пазара, търговецът да покаже, 
на какви цени продава и да се сравнят 
с тези, на които е закупил стоката от 
борсата. Тогава много бързо може да 
се види, дали има или няма спекула. 
Доматите тръгват от полето на цена 
0.20 лв./кг. Защо се продават в града 
на 1.20-1.50 лв./кг.?

Защо бяха ликвидирани прерабо-
твателните предприятия? Ако ги има-
ше, зеленчуците и плодовете, които 
остават непродадени, могат да отидат 
в тях. По какъв начин производите-
лите у нас, са стимулирани да се за-
нимават със зеленчукопроизводство? 
Себестойността им не е висока, ако се 
гледат много декари. Трудно е с 15–20 
дка. С толкова не може да се живее, 
защото не е изгодно и се налага коопе-
риране, но как да се направи, когато 
липсват преработвателните предприя-
тия? Защо са направени пристанищата 
в Балчик, а консервните предприятия 
в Южна България? Добруджа е жит-
ницата на България и пристанищата 
си останаха, но преработвателните 
предприятия в Тракия, бяха унищоже-
ни. Как тогава да произвеждаш пло-
дове и зеленчуци, когато няма кой да 
ги изкупи?Точно преработвателните 
предприятия да буфера който приема 
излишъко от свежи плодове и зелен-
чуци.

Друг голям проблем е уеднакнява-
нето на субсидиите на земеделците.Не 
може да са еднакви субсидиите както 
по райони така и по култури.Не може 
зърното да има еднаква субсидия със 
зеленчука.

Но може би най голамият проблем 
е разпокъсаното земеделие. С 10–20 
декара стопанина не може да излезе 
на пазара. Там ще го смажат! Разумно 
е да се възползваме от европейският 
опит. Там земеделците произвеждат 
продукция, но правят сдружение и но 
отговаря за продажбите! За сега това 
и малко сложно за нас, но трябва да 
свикваме. Просто нямаме друг шанс. 
Търговеца иска еднотипна и еднород-
на продукция и то в количества!

ТВ екип



В Брестовица гроздето за 
бяло вино стигна 1 лв./кг.
Рубинът се продава за 0.60 лв./кг, Шардонето – за 0. 80 лв./кг.

Радостни са бресто-
вишките лозари през 
тази кампания! Стопани-
те, които са отгледали ви-
неният сорт Мускат ото-
нел, продават гроздето 
на 1 лв./кг. Купувачи са 
предимно индивидуални 
майстори на виното, кои-
то искат да си направят 
напитка от белия асорти-
мент. „Мускат отонел е 
рядък сорт в Родопската 
яка, за това и цената му 
е много добра“, обясни 
местният лозар Георги 
Билев. По негова ин-
формация, в района на 
Чирпан, Стара Загора и 
Бургас, където имало по-
вече масиви с този сорт, 
изкупната цена била към 
0.60 лв./кг.

В момента в прочутото лозарско 
село, масово се бере ранозрелия чер-
вен сорт Рубин. Цената му е твър-
да – 0.60 лв./кг. Клиент на този сорт 
станала избата в село Устина „Юс-
тина“. Оттам обаче изкупили мал-
ки количества, повечето продавачи 
разчитат отново на малките верни 
клиенти от града, които си правят 
домашно вино.

Белият сорт Шардоне, също е 
на добра цена – 0.80 лв./кг. И той не 

се среща в изобилие, тъй като пове-
чето лозари, са заложили на тради-
ционните червени сортове. Около 10 
септември започна и беритбата на 
Мерло и Каберне совиньон. За тях 
производителите разчитат твърдо на 
0.60 лв./кг.

Продължават да пристигат и ру-
мънските бусове, които ежедневно 
разтоварват селото от десертните 
грозда. Търговците от нашата съсед-
ка купуват основно сортовете Пали-
ери и Брестовица. 

Седем животновъдни организации  
се готвят за национален протест

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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Автентичният 
смилянски боб 
вече с етикет
Целта е да се защитят 
местните производители

Автентичният смилянски фасул 
вече ще се продава със специален ети-
кет, който да го различава от само на-
речения смилянски боб, заяви кметът 
на родопското село Събка Миткова. 
Идеята за етикетите за произход е 
отдавна и принадлежи на кооперацията 
в селото, която държи правото за ге-
ографско име „смилянски“. Миткова по-
сочи, че целта е до празника на фасула, 
който ще се проведе в края на ноември, 
етикетите да бъдат готови.

Те ще бъдат раздадени на всички 
производители, в зависимост от до-
бива, като идеята е да се защитят 
местните производители. Има оплак-
вания от производителите в Смилян, 
че недобросъвестни търговци, пред-
ставящи продукцията си за смилянски 
фасул, подбиват пазара на местните 
производители и от това най-много 
страдат истинските производители 
на боба.

Те не продават фасула на пътя, а в 
домовете си и вече имат постоянни 
клиенти от години. „Заради недобро-
съвестните търговци страдат ис-
тинските производители, а знаем, че 
смилянският фасул е специален и с пра-
во е придобил марката и името, които 
носи“, каза Миткова. Кметът допълни, 
че тази година има по-високи добиви, 
като през миналата година те са били 
120 кг от декар, а сега е 150–200 кг от 
декар. Цените са същите като минало-
годишните – 8 лв. за по-дребния фасул 
и около 9 лв. за килограм от едрия. Все 
още обаче реколтата не е прибрана, 
като стопаните събират качествени-
те бобени зърна от своите ниви.

589 кг/дка е 
средният добив 
от царевица 
в Пловдивска 
област
Реколтирани са 1368 декара

Продължава прибирането на ца-
ревица в Пловдивска област. При 51 
040 дка, заети с тази култура, вече 
са реколтирани 1768 декара. Средни-
ят добив е 589 килограма от декар, 
съобщиха от Областната дирекция 
„Земеделие“.

Ожънати са и малко и над поло-
вината площи, заети със слънчоглед. 
Общо те са 276 285 декара. До мо-
мента е прибран слънчогледът от 
109 860 декара. Средният добив за 
областта е 170 кг./дка.

Статистиката на областната 
дирекция сочи още, че десертните 
сортове грозде са със среден добив 
от 563 кг/дка. От 11 628 декара, за-
ети с лозови насаждения, при 5632 
гроздето за прясна консумация вече 
е обрано.

Институтът за 
пазарна икономика 
очаква поевтиняване 
на хляба

Институтът за пазарна икономика 
(ИПИ) очаква поевтиняване на хляба след-
ващия месец, става ясно от анализ, публи-
куван на сайта на организацията.

Според Николай Вълканов, тенденцията 
сочи, че преработвателният бранш следва 
с известно забавяне цената на основната 
суровина – брашното, както и на други 
фактори като цени на горивата и разходи 
за персонал.

Тази година обаче, не е имало шоково 
поскъпване на енергоносителите, работ-
ните заплати също не са повишавани, а 
цената на зърното бележи спад.

„Цената на брашното вече започна 
низходящото си движение и през първа-
та седмица на септември достигна 880 
лв./т. в страната, спрямо пика си от 990 
лв./т. през декември 2012 г., по данни на 
комисията по стокови борси и тържища. 
При стабилизиране на цените на пшеница-
та, каквото вече се наблюдава, цената на 
брашното вероятно ще се понижи с допъл-
нителни 3–4% и също ще се стабилизира“, 
смята Вълканов.

Според изчисленията на ИПИ, цената на 
брашното формира 49% от стойността 
на хляба, така че може да се очаква поевти-
няване от около 7%, в сравнение с декем-
ври 2012. Данните за периода 2000–2012 г. 
показват, че при две аналогични ситуации 
на спад – през 2004 и 2008 г. – ефектът от 
поевтиняването на суровините се отразя-
ва в крайната цена на хляба през октомври. 

Фермерите са недоволни от мудността на властите, в търсене на решение на техните проблеми
Осемдесет процента от храни-

телните продукти, които българинът 
консумира днес са вносни, припом-
ни наскоро министърът на земе-
делието и храните проф. Димитър 
Греков. Положението е най-трагич-
но, по отношение на месото, където 
90 процента идва от внос, често от 
задокеански дестинации и следова-
телно дълбоко замразено. Изключе-
ние прави донякъде само пилешкото 
месо.

Защо бе докарано до срив бъл-
гарското животновъдство?

Причините са комплексни, но 
най-съществената е тази, че то бе 
лишено от субсидии, както мест-
ни, така и идващи от ОСП на ЕС. 
Не притежавайки земи, фермерите, 
отглеждащи животни у нас, нямаха 
достъп до субсидиите за единица 
площ, които са основно перо в по-
литиката на ЕС, за подпомагане на 
земеделието. А получаваните от ЕС 
помощи за глава отглеждан добитък, 
са неколкократно по-малки, от тези 
на животновъдите от „старите“ стра-
ни в ЕС. И браншът страда от хро-
нична липса на капитал, която почти 
го е задушила.

Как да бъдем конкурентни, ко-
гато мой колега от съседна Гърция, 
получава 40 евро за една отглеждана 
овца, а аз – половината на тази сума 
– казва Бойко Синапов, председател 
на Националната асоциация на жи-
вотновъдите. Поради всички тези и 
други причини, седем организации 
от бранша в България, се готвят за 
национален протест, ако не се наме-
ри решение за оцеляване на живот-
новъдството. 

След консултация с финансови 
експерти, фермерите предлагат на 
правителството, схема за изход от 
ситуацията със силната им задлъж-
нялост.

На този етап имаме голям про-
блем с кредитите за изхранване на 
животните, които натрупахме в го-
дините назад – пояснява Синапов. 
– Мисля, че още от 2008 г. имаме 
едни кредити, който ни бяха даде-
ни за спасяване на българското жи-
вотновъдство. Върху тях постоянно 
трупаме лихви, които се превръщат 
в огромна тежест за целия бранш. 
Предложихме на правителството 
формула, по която тези кредити да 
отпаднат и това е основното ни ис-
кане. 

Става дума за ваучерна схема, 

според която за всяко гледано жи-
вотно, стопаните да получат по 1000 
евро дългосрочен заем с 3 процента 
лихва и отложен за след пет години 
старт на погасяване на сумата. 

Второто им важно искане е с пре-
димство и без търг, да им се дават 
за ползване общинските пасища и 
мери. Категорично заявихме, че па-
сищата и мерите оттук нататък тряб-
ва да се отдават само на хора, които 
имат пасищни животни. Ние твър-
дим, че отдавайки пасища и мери на 
хора, които нямат пасищни животни, 
а получават европейски субсидии за 
тези земи, си е просто кражба или 
най-малкото пилеене на европейски 
пари, заяви председателят на Нацио-
налната асоциация на животновъди-
те.

Бойко Синапов нарича „пълен 
куриоз“, досегашната практика об-
щински мери и пасища, да се дават 
след търг на хора с добри финансо-
ви възможности, но нямащи нищо 
общо с пашата. От една страна, те 
получават европейски субсидии за 
тези земи, а от друга животновъдите 
плащат наем, за да пуснат животни-
те си да пасат в тези общински земи. 

Животновъдите са недоволни от 
мудността на властите, в търсене 
на решение на техните проблеми. 
Те са изпратили до правителството 
още четири свои искания и очакват 
бърза реакция. „Ако управляващи-
те продължават да протакат и да не 
предприемат нищо за решаване на 
нашите наболели проблеми, нямаме 
друг изход, освен да търсим правата 
си, чрез протести“, изрази позиция-
та на бранша Синапов.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Европейски държави търсят 
инвеститори и технологии
на Международния технически панаир в Пловдив 

Няколко европейски страни се 
насочват към Международния тех-
нически панаир в Пловдив, за да 
намерят потенциални инвеститори, 
нови технологии и пазари. 

Свой щанд ще има „Инвест ин 
Аустрия“, националната компания 
за насърчаване на инвестициите в 
Австрия. Тя е държавата с най-голя-
ма експозиция сред седемте страни, 
заявили официални участия в пана-
ира.

Отделът за промоция на търго-
вията и инвестициите към посол-
ството на Полша, също се включва в 
изложението, за да активизира кон-
тактите между български и полски 
фирми. Министерството на иконо-
миката на Словакия изпраща своя 
мисия на форума за инвестиционни 

стоки и технологии, който е сред 
най-авторитетните в Югоизточна 
Европа.

Той ще се проведе от 30 септем-
ври до 5 октомври 2013 г. в Меж-
дународен панаир Пловдив. Ще се 
представят компании от 42 държави, 
ще бъдат показани нови разработки 
в 87 бранша. 

Сред участниците в най-важна-
та среща на технологичния сектор 
на Балканите са Дружеството за на-
сърчаване трансфера на високи тех-
нологии и иновации от германския 
град Магдебург, което поддържа 
Европейска мрежа за конкуренция 
и иновации, и Центърът за трансфер 
на технологии в Софийския универ-
ситет „Св. Климент Охридски“.

Силно е присъствието на бизнес 

сдружения, сред които Стопанската 
камара на Австрия, Чешко-българ-
ската търговска камара, Солунска-
та търговско-промишлена камара и 
браншови асоциации. Колективен 
щанд на фирми организира Промиш-
лено-търговската палата на Магде-
бург, Германия. Международният 
панаир в Солун ще проучва опита 
на националния изложбен център на 
България, по време на неговата най-
голяма проява. 

Интерес към нея показват, не 
само производители и търговци, но и 
финансови институции. Банка ДСК, 
банка „Пиреос България“, „ПроКре-
дит банк“ и Пощенска банка, ще 
присъстват със свои щандове, както 
и две лизингови дружества - „Дойче 
лизинг България“ и „Пиреос лизинг 
България“. Те ще предлагат промо-
ционални продукти на изложители-
те и посетителите на тазгодишния 
Есенен панаир в Пловдив.

Той отново ще демонстрира нови 
изделия, техника и технологии, в 
рамките на десет специализирани 
международни изложби: „Акватех“ 
(за технологии и управление на во-
дите), Аутотех“ (за транспорт и ав-
тосервизно оборудване), „Елтех“ 
(за електроника и електротехника), 
„Енеко“ (за енергетика и екология), 
„Инфотех“ (за информационни тех-
нологии), „Интермин експо“ (за 
минна промишленост), „Машино-
строене“, „Стройтех“ (за строителни 
материали, машини и технологии), 
„Химия“ и „Автомобилен салон 
Пловдив“.

тите си в реалност, 
да приемат пре-
дизвикателствата 
на променящия 
се свят, да обичат 
благородната си 
професия, свърза-
на със земята, рас-
тенията и хората. 
Приветствие към 
студентите и пре-
подавателите под-
несоха проф. До-
брева, доц. Тенева 
и г-н Гечев.

По повод откри-
ването на новата 
учебна година поздравителни адре-
си изпратиха г-н Пламен Орешарски 
– министър-председател, г-жа Искра 
Михайлова – министър на околната 
среда и водите и др.

По традиция на този ден абсол-
вентите предават символите на пло-
дородието на своите колеги, които 
за първи път прекрачват прага на 
своята Алма Матер. Тази година 
председателят на Студентския съ-
вет Теодор Данаилов ги предаде на 
първокурсника Димитър Добрев, с 
пожелание младите колеги да пазят 
името и авторитета на университета 
и да се гордеят с благородната про-

фесия, която са избрали. Проф. Ваня 
Добрева връчи студентската книжка 
на първокурсничката Албена Богда-
нова от специалност „Аграрна ико-
номика“, приета с най-висок бал.

Квартет „Интро“ повиши праз-
ничното настроение с чудесното си 
изпълнение. Те отправиха поздрав 
от името на Академията за музикал-
но, танцово и изобразително изку-
ство – Пловдив.

Тържеството продължи по факул-
тети, деканите връчиха студентските 
книжки на първокурсниците. След 
церемонията студенти и преподава-
тели изпълниха аудиториите за нача-
ло на редовните занятия.

Българското 
земеделие 
и селски 
туризъм ще 
се развиват 
интензивно
Това заяви президентът 
Росен Плевнелиев в Чирпан

Б ъл г а р с ко -
то земеделие и 
селски туризъм 
ще се развиват 
и з к лючително 
интензивно през 
следващите го-
дини, каза пре-
зидентът Росен 
Плев нелиев в 
Чир пан.

Държавният 
глава заяви, че в последните 4–5 години 
българската държава успя да умножи по 
четири субсидиите за земеделие и преди 
всичко, благодарение на европейската со-
лидарност.

„Българското земеделие е с много силни 
традиции и те ще бъдат възстановени“, 
каза Плевнелиев. „Убеден съм, че с европей-
ската солидарност, чрез програмата за 
развитие „България 2020“, чрез новата ре-
форма, която се подготвя в образование-
то, ние ще бъдем адекватни към един бър-
зо променящ се 21-ви век, в който всеки 
от вас трябва да намери свето достойно 
място и реализация“, заяви президентът в 
обръщението си към гимназистите в Чир-
пан.

Може да загубим 
276 млн. 
евросредства
България може да загуби 276 
млн. средства по европейски 
програми в края на годината по 
изчисления към месец юли.

Това каза 
пред бТВ, ви-
цепремиерът 
и министър на 
правосъдието 
Зинаида Зла-
танова. Изне-
сените от нея 
данни са близки 
до тези, които 
служебният ка-
бинет на Марин 

Райков е изчислил – 272 млн. евро.
„Взимат се всички мерки за миними-

зиране на сумата, а в момента период-
ът е много критичен и всяко забавяне 
коства много“, поясни вицепремиерът. 
Точната цифра щяла да стане ясна на 
31 декември тази година. Имайки в 
предвид, че през последните 7 години, 
усвояемостта на еврофондовете е под 
30%, едва ли може да сме оптимисти.

Златанова изрази умерен оптими-
зъм, в навечерието на мониторинговия 
доклад на Еврокомисията. Тя заяви, че 
се надява да бъде отчетен напредък, но 
все пак той оценява 18 месеца и все-
ки един скандал или неуспешен опит за 
промяна, ще бъде отчетен.

Откриха новата 
академична година  
в АУ – Пловдив
(От 1 стр.)

Георги Тодоров – председа-
тел на пчеларско дружество 
„Акация – 1899“ – Пловдив:

Надяваме се 
българите да 
консумират 
повече мед!

През тази 
година, нашето 
пчеларско друже-
ство отбеляз-
ва 100 годишен 
юбилей. То е съз-
дадено през 1913 
г. Председател 
съм му от яну-
ари 1990 г. От 
тогава минаха 
23 години. Счи-
там ,че това, 
което е направено през тях е добро. Всички 
пчелари се отзовават на нашите меропри-
ятия, които си поставяме, като задачи. 
Проблемът пред нас е, че консумацията 
на мед на глава от населението в Бълга-
рия е малка и би трябвало да се увеличи. 
От своя страна, ние пчеларите, трябва да 
благодарим на лекарите – апитерапевти, 
които провеждат лекции сред население-
то и доказват научно, каква е ползата от 
пчелните продукти. Надяваме се в бъдеше, 
българинът да консумира повече мед. Дали 
сме доволни от тазгодишната реколта? 
Не във всички части на страната, доби-
вите от мед са добри, но конкретно в Пло-
вдивския регион са задоволителни.
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КНСБ повежда нови индустриални  
и социални протести
Служителите на Български пощи излизат на митинг на 25 септември

Конфедерацията на незави-
симите синдикати в България 
(КНСБ), ще води индустриал-
ните и социалните протести у 
нас, насочени към правител-
ството. Това обяви в Пловдив 
председателят на профсъюза 
Пламен Димитров. „Готови 
сме и ще водим индустриал-
ните конфликти и тези, които 
са обусловени от хората, които 
искат увеличение на заплатите 
и тяхното редовно и регулярно 
изплащане“, изрази готовност 
лидерът на КНСБ.

Синдикатите са организирали 
митинг на работещите в Българ-
ски пощи, който ще се проведе 
на 25 септември, каза той. Де-
монстрацията на недоволните 
ще продължи един час, от 9.00 
часа до 10.00 часа, и ще бъде 
пред площада на храм-памет-
ника „Св. Александър Невски“, 
за да стигне до Министерски 
съвет. В него ще вземат участие 
между 1200 и 1500 служители 
на Български пощи, посочи Ди-
митров.

От КНСБ  
ще настояват 

министър Данаил Папазов, да 
се откаже от намерението си да 
търси стратегически инвеститор, 
който да купи 49% от предприя-
тието. В тази връзка е събрана и 
подписка с 200 хиляди подписа. 

Пламен Димитров е отправил ис-
кане към министър-председателя 
Пламен Орешарски да намери от 
икономиите в бюджета между 5 и 
7 милиона лева, за да може дър-
жавното дружество да завърши с 
минимален положителен финан-
сов резултат, при увеличение на 
заплатите на експлоатационния 
персонал с 10% от 1 октомври 
или 1 ноември, в зависимост от 
техническите възможности.

След митинга на служителите 
от пощите, синдикатите ще про-
дължат вълната на недоволство, 
чрез шествие в подкрепа на БДЖ. 
Целта е да се направи 

цялостен преглед 
на държавните 

предприятия, 
който да доведе до ясен 
план за финансовото им 
оздравяване.

Статистика за послед-
ните шест месеца показва, 
че 51% от българите, живе-
ят с доход до минималната 
работна заплата и под нея, 
каза още председателят на 
профсъюза. 

1 600 000 
българи пък 

живеят с доход 
под прага на 

бедността.
„Това са 3 700 000 бълга-

ри, които живеят с доход на 
член от домакинството под 310 
лева. Такова число никога не 
е имало. Винаги са били под 
или около 40%.“, обясни Ди-
митров.

„5% намаление на тока хората 
не го виждат, къде е дори, а зи-
мата тепърва идва. Така че разхо-
дите през зимата, които няма да 
намалеят, подтиснатите доходи, 
безработицата и липсата на ал-
тернативи за нова работа, няма 
как да не ни тласка към оценката 
за нови социални напрежения“, 
заяви в заключение синдикални-
ят лидер.

ТВ екип

Стартира 
мащабен проект 
за привличане на 
туристи 

Общините Пловдив, Асеновград и „Родо-
пи“ започват съвместен проект за увели-
чаване на интереса към Пловдивска област 
на туристите, оповести зам.-кметът по 
културата в община Пловдив Стефан Сто-
янов. Проектът „По пътищата на цивили-
зацията“, е част от Оперативна програма 
„Регионално развитие“. Целта е да се съз-
даде устойчив във времето, силен и конку-
рентоспособен туристически сектор.

В рамките на проекта ще бъдат раз-
работени туристически маршрути, които 
да проследяват културно-историческото 
развитие на района през вековете. Сред 
основните акценти ще са Асеновата кре-
пост и Белинташ. Манастирски тур ще 
включва посещенията на храмове и рели-
гиозни обекти от региона Пловдив – Асе-
новград – „Родопи“. В тази обиколка ще се 
наблегне на религиозния туризъм като ос-
новен фокус. 

Проектът „По пътищата на цивилизаци-
ята“, е с продължителност 18 месеца, като 
крайният срок е 13 февруари 2014 г. Отпус-
натите средства по програма „Регионално 
развитие“ са в размер на 470 744 лева.

По схемата 
„Групи 
производители“ 
започнаха 
плащанията за 
приети планове
Субсидия в размер на 4 579 
913 лв. получиха двама бе-
нефициенти 

Започнаха плащанията за приети пла-
нове по схемата „Групи производители“, 
съобщиха от пресцентъра на Държавен 
фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Субсидия в размер на 4 579 913 лв. по-
лучиха двама бенефициенти по схемата 
„Групи производители“. Това е първо пла-
щане на кандидати по схемата, които са 
подписали договори с фонд „Земеделие“ 
през 2012 година. Финансовата помощ 
покрива разходите им, извършени през 
миналата година. Средствата са осигу-
рени от Европейския фонд за гарантира-
не в земеделието (ЕФГЗ) и националният 
бюджет.

Целта на схемата е да насърчи обеди-
няването на българските производители 
в организации, за да могат да бъдат по-
конкурентни на пазара. Това ще стимули-
ра и производството на родни плодове и 
зеленчуци в ситуация, в която над 90% 
от тази продукция е внос.

Финансовото подпомагане по схема-
та, покрива 100% от разходите за учре-
дяване и улесняване на административ-
ната дейност на групите и до 75% от 
разходите за инвестиции, необходими за 
получаването на признаване. Извърше-
ните инвестиции през 2012 г. са свър-
зани с покупката на земеделска техника 
– трактори, мотокарни уредби, машини 
за бране на ябълки, плугове и други, как-
то и купуването и монтажа на мрежи за 
защита от градушки. Разходите за улес-
няване на административната дейност 
включват компютри, офис оборудване, 
програмни продукти и други.

Проф. Светла Бъчварова: председател на комисията по земеделие в Народ-
ното събрание:

Промени в Закона за ветеринарно-
медицинската дейност 
ще премахнат дискриминационни условия и ще улеснят работата в животновъдството

Промени в За-
кона за ветери-
нарно-медицин-
ската дейност ще 
премахнат дис-
криминационни 
условия и ще 
улеснят работата 
в сектора, кате-
горична е  проф. 
Светла Бъчваро-
ва, председател 
на  Парламен-
тарната комиси-
ята по земеделие 
и храни.

Предлаганите 
промени са в от-
говор на поста-
вени въпроси и искания от страна 
на ветеринари, животновъди и 
други представители на аграрния 
сектор и целят облекчаване на 
тяхната дейност и премахване-
то на някои условия, заложени в 
него, каза Бъчварова. Предложе-
нието за изменение и допълнение 
на Закона за ветеринарно-меди-
цинската дейност, вече е внесено 

в деловодството 
на народното съ-
брание от проф. 
Светла Бъчваро-
ва и група народ-
ни представите-
ли от Коалиция 
за България. 

В действащия 
закон е предви-
дено, че дейност-
ите по дезинфек-
ция, дератизация 
и девастация, се 
извършва само 
от ветеринарно-
медицински спе-
циалисти, а това 
създава ограни-

чения за други правоспособни 
лица да ги извършват. Нашето 
предложение е това да могат да 
правят и лица, които са обучени 
за тази дейност, допълни Бъчва-
рова. 

Въпросът за тази промяна бе 
поставен на редовна приемна на 
народния представител в Плов-
див, където лица, притежаващи 

правоспособност, изразиха свое-
то недоумение и притеснение, че 
единствено ветеринари ще трябва 
да извършват дезинсекция, дори 
и в магазини за хранителни стоки 
и детски заведения. 

В предложените промени е 
заложена и възможност за оси-
гуряване на достъп на животно-
въдните организации до интег-
рирана информационна система 
на БАБХ, която съдържа данни за 
идентифицираните животни и за 
животновъдните обекти. 

Ако промените бъдат гласу-
вани и приети в пленарна зала, 
идентификацията на животните, 
ще може да се извършва и от соб-
ствениците им или от упълномо-
щени от тях ветеринарни лекари, 
ветеринарни техници или развъд-
ни организации. С промените  ще 
се намалят и сроковете за въвеж-
дането на данните в системата, 
с цел по-ранна проследяемост. 
Този текст цели и да се разшири 
кръгът на лицата, имащи право да 
извършват идентификация, каза 
още народният представител.



Вековен юбилей ще отбележи 
гимназията в Първомай
На 1 ноември –100 години от откриването на първия гимназиален клас, ще отбеле-
жат в община Първомай 

В Летописната книга е записано: 
„1 ноември 1913 г. – открива се I-ви 
гимназиален клас с 42 ученици. Съ-
ществуващата дотогава прогимна-
зия се преименува в Борисовградска 
непълна гимназия.“

СОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ 
вече се готви за честване на юбилея. 
Колективът е обмислил и приел про-
грама от инициативи и мероприятия, 
с които ще бъде наситен целият ме-
сец октомври. Ще стартират с бла-
готворителен концерт на учениците 
на Миглена Стоева. Художествени 
ателиета за приложни изкуства ще 
покажат творбите си на изложба, 
под ръководството на Йорданка Лян-
гузова. Очаква се организирането на 
благотворителен лекоатлетически 
маратон и състезание по правопис на 
българския език, които ще въведат в 
приключение възрастни и ученици. 
Своята артистичност и полиглотски 
умения възпитаниците на училище-
то, ще могат да покажат на специал-
на вечер, посветена на таланта им.

Научен симпозиум от 22 до 25 

октомври ще представи интересите 
на учители, ученици и техните гости 
в различни спектри на знанията. По 
време на тържествата ще бъде пре-
зентиран сборникa „100 години – 100 
страници“, съставен от ученически 
съчинения и книгата на Ефтим Сте-
фанов, посветена на историята на 
училището. Желанието на организато-
рите е апогей на тържествата да бъде 

концерт-спектакъл на рождената дата 
на гимназията – 1 ноември, в който 
учители и ученици да покажат най-до-
брото от съчетаването на традиции и 
иновации. Ръководството на училище-
то се надява тази годишнина да се пре-
върне в празник за града и общината, а 
хилядите възпитаници на гимназията 
да се включат в различните инициати-
ви, посветени на вековния юбилей.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

19–25.09.2013 г. ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ шеста страница

(От 1 стр.)
Придружен от депутати, зам.-ми-

нистри и председатели на парламен-
тарни комисии, Орешарски прис-
тигна в малкото градче специално, 
за да бие първия училищен звънец 
в обновеното училище. Посрещнаха 
го областният управител Венцислав 
Каймаканов, кметът на общината 
Димитър Здравков, шефът на ОДП 
Тодор Гребенаров, кметове на общи-
ни от региона. 

„В следващите 7 г. ще искаме още 
средства за развитието на образова-
нието. Много е важно сферата да 
се направи привлекателна за мла-
дите учители“, каза в речта си пред 
медии и садовци Орешарски. След 
церемонията по издигане на триба-
греника, местни не пропуснаха да 
коментират, че всъщност премиерът 
ни единствен от официалните лица е 
пял националния химн.

След откриването на учебната 
година, Орешарски остана в читали-
щето, където проведе среща с кмето-
ве от Пловдивска област. 

Кметът на Карлово представи  
проектите, които се реализират в общината

На състоялата се пресконферен-
ция, кметът на община Карлово д-р 
Емил Кабаиванов, даде информация 
за проектите, които се реализират 
по европейските програми, за фи-
нансовото състояние на общината и 
представи новия зам.-кмет по тери-
ториално развитие Данка Зидарова - 
Люртова. Зам.-кметът Антон Минев 
информира за подготовката на учи-
лищата, за предстоящото откриване 
на новата учебна година. 

Няколко са проектите, които се 
изпълняват в момента на територия-
та на община Карлово, каза кметът. 
Това са: „Изграждане на Център за 
настаняване от семеен тип“ на стой-
ност 821 000 лв.; „Подобряване на 
ранната диагностика, качеството и 
достъпа до лечение в община Кар-
лово, чрез модернизация на МБАЛ 
„Д-р Киро Попов – Карлово“ на 
стойност 3 810 000 лв.“, който вече 
приключва; започнало е изпълнени-
ето на проект „Старинно Карлово“ 
на стойност 2 465 000 лв. 

По проекта за „Доизграждане и 
модернизация на ГПСОВ“, се очак-
ва решение на КЗК, по процедурата 
за избор на изпълнител, след което 
проектът ще стартира. В момента 
се извършва ремонт на сградата на 
общината, по проект финансиран от 
фонд Козлодуй на стойност 360 000 

лв. и се очаква Министерството на 
икономиката и енергетиката, да по-
дпише договор с изпълнител за ре-
ализиране на проект на стойност 2 
000 000 лв. за подмяна на уличното 
осветление с енергоспестяващо. По 
проект „Зелена и достъпна градска 
среда“ на стойност 4 999 960 лв. тече 
процедура по ЗОП, за избор на из-
пълнител.

Относно финансовото състояние 
на общината, д-р Кабаиванов заяви, 
че просрочените задължения са на-
малели с 1 100 000 лв., като се пред-
вижда до края на годината, те да на-

малеят с 1 500 000 лв. 
„Разсроченото изплащане на ста-

ри задължения, ще продължи по схе-
ма до септември 2014 г. В момента 
общината няма запорирани сметки, 
но от началото на мандата са изпла-
тени около 30 запора, като същевре-
менно с това успяваме да съфинан-
сираме европейските проекти, както 
и да си поддържаме дейностите в 
общината“, каза още кметът.

Няма проблеми с училищата от 
общинската образователна мрежа, 
която остава същата, каза зам.-кме-
тът Антон Минев. На територията 
на общината през новата учебна го-
дина ще функционират 12 общин-
ски училища и 4 държавни. Общият 
брой ученици в тях ще бъде 4 387, от 
които 437 първокласници. Броят на 
детските заведения на територията 
на общината остава същия, няма за-
крити градини. Те ще бъдат посеща-
вани от 1 242 деца в 51 групи.

Паралелно с изпълнението на 
проектите, които се реализират в 
момента на територията на община-
та, подменяме цялата водопроводна 
мрежа по ул. „Тодор Каблешков“ и 
смяна на уличното покритие. Заедно 
с това ще бъде подменена настилката 
на още две прилежащи улици, каза 
г-жа Зидарова, относно дейностите, 
които се извършват в нейния ресор.

Орешарски 
се срещна с 
кметове от 
Пловдивска 
област

За следва-
щия програ-
мен период 
ще увеличим 
капитала във 
фонд ФЛАГ 
с 20–30 ми-
лиона евро. 
Имаме пред-
в а р и т ел н и 
разговори с 
Европейска-
та банка за 
възстановя-
ване и развитие, която беше тип спон-
сор на този фонд. Това обяви министър-
председателят Пламен Орешарски, след 
срещата си с областния управител и с 
кметове от област Пловдив, в читали-
щето на Садово.

Премиерът напомни, че фондът беше 
направен през 2006 г, когато стартира 
цялостният процес на подготовка за ус-
вояване на европейските средства. От 
своя страна на срещата кметовете по-
искаха по-голяма оперативност от фонд 
ФЛАГ, който им служи най- общо като фи-
нансираща институция.

„Ще направим усилия в тази посока“, 
добави Орешарски. Освен усвояването 
на европейските фондове, той обсъди с 
представителите на местната власт, 
изплащането на ДДС, необходимостта 
от по- бързо административно обслуж-
ване и поддържането на четвъртоклас-
ната пътна мрежа. Тема на разговор бяха 
и т.нар. държавни инвестиционни заеми, 
които бяха силно редуцирани в миналия 
мандат. 

„Този проблем стои сега, ще стои и 
в бъдеще, но ще се опитаме да бъдем 
малко по-гъвкави“, подчерта министър-
председателят.

Премиерът 
откри новото 
16-класно …

Асеновград приключва проект  
за прихващане водите на „Аман дере“

Пресконференция за отчитане резултатите от изпъл-
нението на проект „Създаване на условия за устойчиво 
развитие чрез подобряване на жизнена и работна среда, 
включително предприемане на мерки за защита от навод-
нения в община Асеновград“ проведе община Асеновград. 

Проектът е за прихващане водите на „Аман дере“ така, 
че да се спрат постоянните заливания на улиците, навод-
ненията на къщи и мазета и ерозията на градската среда, 
съобщиха организаторите на проявата. Целта е да се подо-

брят условията на живот на 14 443 жители на трите квар-
тала – Запад, Горни и Долни Воден, добавиха оттам.

Новият тръбопровод е на стойност малко над 996 хил. 
лева и се изгражда с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма „Регионално развитие“, чрез Европейския фонд 
за регионално развитие на Европейския съюз. Община 
Асеновград стартира проекта в средата на 2011 г., като до 
приключването му в момента са положени 1.4 км тръби за 
трите квартала.



Музеят на яворов  
в чирпан е обновен  
с европейски пари
Реализираният проект е на стойност 1.4 млн. лв.

Къщата-музей 
на Пейо Яворов в 
Чирпан, вече по-
среща почитате-
лите на големия 
поет в нова дреха. 
„Музейният ком-
плекс бе обновен 
и модернизиран с 
европейски сред-
ства по проект, на 
стойност 1,4 млн. 
лв., който община-
та спечели“, пояс-
ни шефът на музея 
Тодор Иванов.

От родната 
къща на поета, на 
практика била запазени, само двете 
подпорни дървени греди. Подмяната 
на покрива, гредореда, пода, дърве-
ната дограма обаче били направени 
от строителите с много вкус, изцяло 
в духа на времето, в което е строе-
на къщата. С нов облик е и експози-
ционната зала, която вече разполага 
и с мултимедия, която дава възмож-
ност за представяне живота и твор-
чеството на гениалния чирпанлия, 
по най-съвременен начин.

Към музейния комплекс е изгра-

дена и открита сцена за около 200 
души, на която могат да се предста-
вят спектакли, рецитали, беседи и 
др.

За съжаление, строителните ма-
шини са нанесли и поразии в бух-
налия от чимшири и зеленина двор, 
в родната къща на Яворов. „С по-
мощта на общината и старите чир-
панлии, ще трябва да възстановим 
постепенно целия уют и красота и в 
двора“, посочва главният уредник на 
музея Тодор Иванов.

КАЛЕЙДОСКОП
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ХОРОСКОП

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

Моментът е подходящ да 
поставите основите на ини-
циатива, благодарение на 
която в деловата и в матери-
алната сфера, желанията ви 

ще бъдат удовлетворени. Концентрирайте 
усилията си върху най-главното, за да успе-
ете да се справите в определените срокове.
ТЕЛЕц (21.IV.–21.V.)

Стремете се да се заобика-
ляте с положително настро-
ени към живота особи. Не 
бързайте да давате обеща-
ния на приятел или близък, 

дори и да смятате, че можете да се справите 
с поставените ви задачи.
БЛИЗНАцИ (22.V.–21.VI.)
Почивайте активно! Моментът е подходящ 

да се пуснете буквално по 
течението и да не предпри-
емате нищо конкретно, в 
която и да било област. Под-
ходящо е да изберете почив-
ката сред природата.

РАК (22.VI.–21.VII.)
Колкото по-адекватно се отнасяте към фи-

зическото и психическото си 
здраве, толкова е по-малка 
вероятността, в бъдеще да 
възникнат, каквито и да било 
проблеми. Със спокойствие 

и удовлетворение ще успеете да възстано-
вите баланса в организма си.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Пазете се да не проявявате 
разточителство. Колкото 
по-адекватно оценявате съз-
далата се ситуация, толкова 
е по-малка вероятността да 

имате, каквито и да било затруднения. Пое-
мете инициативата за собствените си дела.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Обсъждайте открито с 
близки или приятели въ-
просите, които ви вълнуват. 
Не казвайте повече от това, 
което действително искате 
да кажете. Действайте адек-

ватно, спрямо ситуациите, в които неволно 
попадате в личен план.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Освободете съзнанието си 
от делничното и се настрой-
те на вълна пълноценен 
отдих. Избягвайте импул-
сивността. Опитайте се да 
обсъждате открито въпро-

сите с партньора в любовта и ще постиг-
нете желаното, без обичайните сътресения.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Позитивната нагласа ще ви 
помогне да се справите с 
редица трудни за решаване 
въпроси. Моментът ще бъде 
от изключителна важност 
за тези от вас, които са пред 

прага на конкретна промяна в живота си.
СТРЕЛЕц (22.XI.–21.XII.)

Поемете инициативата из-
цяло в свои ръце и ще бъ-
дете приятно изненадани 
от постигнатите отлични 
резултати в делови план и в 

материалната област. Структурирайте же-
ланията си по начин, който ще ви носи зна-
чителни ползи и на този етап, и в бъдеще.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Погрижете се да разпола-
гате с достатъчно време за 
пълноценен сън и за почив-
ка. Много е важно да имате 
добра психологическа на-
гласа, ако искате да разре-

шите редица въпроси. Направете промени 
в личен план.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Постарайте се да премах-
нете неизяснените въпро-
си, в отношенията си с ко-
лега или с делови партньор. 
Внимателно си налагайте 

мнението си пред интимната половинка, 
тъй като действията ви, биха могли да събу-
дят неговата/нейната защитна реакция.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Опитайте да намерите дос-
татъчно свободни часове 
и за занимания, които ви 
носят удовлетворение и от-
мора. Изберете приятната 

страна от живота. Наслаждавайте се на мал-
ките награди, които съдбата ви предоставя.

Село Ситово пази уникален 
надпис на над 8000 години

Уникален природен феномен 
пази село Ситово, което е част от об-
щина „Родопи“. Надпис на над 8000 
години е запазен до наши дни. Той се 
намира на гладка скала и е с размери 
240 на 30 сантиметра. Цялата скала 
се крепи на 5 камъка – единият е с 
образ на Богинята майка от Неоли-
та, а друг камък прилича на пясъчен 
часовник. Надписът е направен на 
такова място, където няма ерозия и 
за това е запазен до днес, разказва 
кметският наместник на Ситово Ди-
митър Насков.

Предполага се, че може надпи-
сът да е издялан от хората, които са 
оцелели след потопа, предизвикан от 
вулкана Санторини, през 628 година 
преди Христа. Тези скални цивили-
зации, които са живели на високи-
те места в планините, са оцелели и 
може би те са оставили послание за 
поколенията. Говори се, че надписът 
е открит през 1928 г. от родопски кра-
вари. Единият от преводите му гласи:

„Душата сътворена между Са-

турн и Земята, трябва да 
се завърне обратно към 
светлината на своята звез-
да, както е наредил Хро-
нос и Хавес – създателят 
на всичко живо“.

Има и нов разчет на 
надписа от войни на Тан-
гра.

„Той е отишъл на не-
бето, оплакан от синовете 
си, тук на Земята.“

Проф. Чиликов го раз-
чита като: „Нека всемир-
ният Бог затвори това зло 
и никога повече не го от-

прищва.“
Надписът е записан, като архе-

ологически паметник в държавен 
вестник. Кметът на община „Родо-
пи“ Пламен Спасов и зам.-кметът 
Таня Бочукова, са на мнение, че 
обектът трябва да се развива като ту-
ристическа дестинация.

„За мен това е послание от хо-
рата, за поколенията и след като си 
изпълни предназначението, ще пад-
не скалата, която го крепи.“, твърди 
кметският наместник в Ситово.

Със собствени средства, жители-
те на Ситово са подменили табелата, 
която води до „ситовския надпис“. 
Тя е изработена от Иван Куманов. 
Направили са и ремонт на стълбите 
към скалите. Сега има нужда от по-
ставянето на парапет, защото терена 
е стръмен. Желанието на хората е 
туристическата забележителност да 
бъде пригодена за посещение и от 
хора с увреждания и се надяват да 
спечелят проект, който да финансира 
начинанието. 

Кестени в 
джоба и под 
възглавницата, 
са като ангели 
пазители

Кестените в джоба и под възглавница-
та, са като ангели пазители. Може да са 
малки, може да са твърде материални за 
тази представа, но пък в тях са слънцето 
и животът, и радостта. Това е установил 
отдавна народният лечител Петър Дим-
ков, който непрекъснато носел в джобове-
те си диви кестени, наричани още „конски“. 
Той твърдял, че плодът излъчва топлина и 
енергия цяла година.

Според Димков, кестените оказват 
благотворно влияние върху мускулите, 
ставите, сухожилията и нервната систе-
ма. Днешните познавачи на природни леко-
ве ги наричат естествени успокоителни. 
Лечителят предлага съвсем прост метод 
за здрав и релаксиращ сън. Той съветва да 
поставите под възглавницата си 5–6 кес-
тена. Димков препоръчва още да не прека-
лявате с броя на кестените под възглав-
ницата, защото енергията им може да ви 
докара главоболие.

Дивият кестен обитава земята от 
милиони години. Лека-полека обаче дървото 
е започнало да изчезва от Европа и днес се 
среща само в по-топлите и южните час-
ти на Балканския полуостров. Дивият и 
питомният кестен нямат нищо общо по-
между си, освен приликата на плодовете и 
семената им и предназначението, което е 
различно. Дивите кестени се използват в 
подкрепа на лечението на различни органи и 
системи, а питомните кестени – за храни-
телни цели. Дивият, у нас, се среща буквал-
но навсякъде – по улиците и в парковете.

Най-въздействащи в лечебно отноше-
ние са дивите кестените, събрани през 
септември и октомври. Тогава те съдър-
жат в най-голяма степен полезни съставки 
– дъбилни вещества, мазнини, витамини, 
особено С, В и К. Неслучайно кестените са 
признато средство срещу болка и възпа-
ление. Церят трудно заздравяващи рани, 
възникнали в резултат на нарушено кръво-
снабдяване.

Дивият кестен се използва успешно за 
укрепване на венозни и капилярни стени за 
намаляване риска от образуване на кръвни 
съсиреци. Поради тонизиращото действие 
върху съдовите стени настойки от кора 
на див кестен, счукани зелени листа, както 
и на семена, са подходящо помощно сред-
ство към основната терапия при хеморои-
ди, разширени вени, тромбофлебит.

От кестените могат да се направят 
и козметични маски и лосиони. Те имат 
способността да възстановяват отпус-
натата, суха и чувствителна кожа. Мно-
го подходящи са при червенини по лицето, 
получени от изстискване на черни точки 
и пъпки. Тези малки кафяви плодове имат 
рядкото свойство да свиват капилярите и 
едновременно с това, да действат тони-
зиращо. Но, за да са резултатни маските 
с кестени, трябва да се прилагат през ден, 
а лосионите – всекидневно, в продължение 
на две седмици.
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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

10 причини да следваме във ВУАРР:

1. Магистратури и бакалавърски 
програми, които гарантират успех
2. Специализации в чужбина
3. Доходни студентски стажове
4. Без промяна на таксите по време
на следването
5. Стипендии
6. Осигуряване на работа
7. Подпомагане бизнеса на нашите
възпитаници
8. Стимулиране кариерното 
израстване
9. Национална и международна 
акредитация
10. Над 100 пъти е нараснал броят 
на студентите за 20 години

ТАКСАТА ОТ 490 ЛЕВА Е ТВЪРДА 
ДО КРАЯ НА СЛЕДВАНЕТО!

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ
Признават се оценките от матурите

●Икономика на туризма
●Стопанско управление

●Финанси
●Аграрна икономика

●Управление на агробизнеса
●Управление на 

информационните системи
МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ

Прием по документи
*Счетоводство и одит

*Стопанско управление 
*Управление на проекти

*Управление на селските райони
*Управление на общини

*Икономика и управление 
на агробизнеса

*Икономика и управление 
на туризма

*Маркетинг и реклама
*Финанси и банково дело

*Артмениджмънт
*Административно- 

информационен мениджмънт
*Управление на 

комуникационните системи

www.uard.bg
тел.032/ 960 360

СРОКОВЕ ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ:
→  20 СЕПТЕМВРИ 
→  27 СЕПТЕМВРИ 
→   4 ОКТОМВРИ 

СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1992 г.,ОБУЧАВА 7200 СТУДЕНТИ
АКРЕДИТИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ 
ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ

ВУАРР дипломира 302 
бакалаври от Випуск 2013

В деня на Вярата, Надежда-
та и Любовта, Висшето учили-
ще по агробизнес и развитие 
на регионите дипломира 302 
бакалаври от специалностите: 
„Стопанско управление“, „Ико-
номика на туризма“ „ Аграрна 
икономика“, „Агротехнологии“ 
и „Технолигии по градинарство 
и винарство“. Средният успех на 
Випуск 2013 е 5,12.

По време на официалната це-
ремония на 17 септември, рек-
торът на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на реги-
оните проф. д-р инж. Димитър 
Димитров, връчи тържествено и 

дипломите на първите си хаби-
литирани доценти и професори 
по Закона за развитие на акаде-
мичния състав в Република Бъл-
гария. 

Вярваме, че нашите дипло-
мирани възпитаници са новата 
вълна експерти, в областта на аг-
робизнеса и развитието на реги-
оните. С отлични знания и про-
фесионална амбиция, те са част 
от обществената съкровищница 
на България. Ние поощряваме 
и закриляме знаещите и може-
щите, за да сбъднат мечтите си 
в България, заявяват от учебното 
заведение.


