
Готова е стратегията за разви-
тието на земеделието. Тя започна 
със създаването на бизнес-нау-
чен съвет от проф. Иван Станков, 
който беше министър на земеде-
лието и храните във временното 
правителство, а сега е ректор на 
Тракийския университет – Стара 
Загора. В този съвет, бяха вклю-
чени всички ректори на водещи 
университети в България, които 
имат отношение към земеделие-
то в България. В него членуват и 
председатели на различни бран-
шови сдружения. Самата техно-
логия беше така направена, че 
членовете на бизнес съвета огла-
виха разработването на стратеги-

ите в различните направления. Аз 
оглавих сектор говедовъдство и 
биволовъдство. Обобщението на 
програмата, беше направено, под 
ръководството на акад. Атанасов. 
За всички сектори е направен 
анализ, кои са силните и слабите 
страни, след което се дават пред-
ложения, по какъв начин да бъдат 
решени проблемите. 

Смисълът на тази стратегия за 
земеделието, е, че тя е по-кратка 
и по-ясна. В нея няма нищо из-
лишно. На тази основа трябва 
да бъдат разработени и конкрет-
ни програми за различните на-
правления. За съжаление живот-
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 31 (811) 3–9.10.2013 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

Трябва  
да са ясни 

правилата… 
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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. 3)

Проф. д-р Васил Николов – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция 
по селекция и репродукция в животновъдството към МЗХ:

69-ият Международен технически панаир в Пловдив отвори врати
Министърът на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев:

Очаквам много сделки на 
Международния технически панаир 
в Пловдив 

Очаквам много сделки на Меж-
дународния технически панаир, 
заради участието на фирми от 41 
държави, заяви пред журнали-
сти министърът на икономиката и 
енергетиката Драгомир Стойнев, 
при откриването на форума. Той 
се провежда от 30 септември до 5 
октомври 2013 г. в Международния 
панаир Пловдив. Това е едно от 
най-представителните европейски 
изложения за инвестиционни стоки 
и технологии, подчерта министър 
Стойнев, в приветствието си към 
участниците и гостите.

Според него, тук ясно се виж-
дат важни знаци за икономическо 
доверие, интерес за инвестиции и 
намерения за активизиране на биз-
неса. Те ще се усещат все по-сил-
но, защото правителството катего-
рично защитава два дългосрочни 
ангажимента – икономизиране на 
външната политика и подобрява-

не на деловата средата в България, 
каза министърът. 

Много изложители го увериха, 
че вече има симптоми за съживя-
ване на икономическата активност. 
Очакваме за поредна година един 
добър панаир, заявиха от фирма 

„Евромаркет“.
„Мога да дам отлична оценка 

на това, което видях. Изключител-
но впечатлен съм от организацията 
на изложението. Предприемачите 
изразяват оптимизъм, а това е до-

(На стр. 8)

Готова е стратегията за разви- ите в различните направления. Аз 

Готова е стратегията за развитие  
на земеделието в България!
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„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

До края  
на годината 
земеделските 
производители 
ще получат над 
200 млн. лева
Средствата са предвидени 
в актуализацията на Бю-
джет 2013

Земеделските производители ще 
получат над 200 млн. лева до края на 
годината. Това е решение, което взехме 
съвместно с премиера Пламен Орешар-
ски, каза министърът на земеделието 
и храните Димитър Греков, след съв-
местното заседание на ръководство-
то на МЗХ, Комисията по земеделието 
и храните и Комисията по европейски-
те въпроси и контрол на европейските 
фондове. Той поясни, че средствата са 
предвидени в актуализацията на Бю-
джет 2013. По думите на министър 
Греков, тези средства ще бъдат вър-
нати от Европейската комисия на 2 
януари 2014 г.

В отговор на журналистически въ-
прос за мораториума за закупуване на 
земеделска земя от чужденци, минис-
тър Греков е категоричен, че иска сро-
кът да бъде удължен с още 7 години, 
но поясни, че решението трябва да се 
вземе от Народното събрание и от ЕК. 
Министър Греков изтъкна, че не може 
да се каже, колко чужди граждани имат 
земеделски земи в България, защото 
много фирми са със смесено участие. 
Той допълни, че има много желаещи да 
купят българска земеделска земя, вклю-
чително от чуждестранни фирми от 
Катар и Бахрейн.

Земеделският министър отбеляза 
и тенденцията през последните години 
да се върви към окрупняване на земята 
по естествен път. Собствениците, 
които купуват и обработват земя, по 
един или друг начин и без намесата на 
държавата, я окрупняват.

Йордан Каймаканов – животновъд от село Цалапица, община „Родопи“:

Над 800 животни бяха показани  
на изложение в Сливен

Общо 868 животни от 78 породи, бяха показани в 
Единадесетото националното изложение по животно-
въдство, което се проведе в Сливен.

В изложението, открито от зам.-министъра на земеде-
лието Явор Гечев, 166 изложители представиха животни 
от специфични регионални и комерсиални породи, които 
се отглеждат в България. Сред тях бяха 128 говеда от 12 
породи, биволи, 440 овце от 27 породи, 72 кози от седем 
породи, 22 коне от 11 породи, 12 свине, кучета от четирите 

български породи, както и птици, зайци.
В изложението участваха още фирми за оборудване за 

животновъдни сгради, показани бяха фуражи, ветеринарни 
препарати, научна литература. Своята продукция предста-
виха и близо 30 фирми за фураж, медикаменти, аксесоари 
за животни и други. Целта на изложението бе посетителите 
да се запознаят с различните породи стопански животни, 
отглеждани в България, с достиженията на животновъд-
ството, да се определят насоките за развитие на селекцията.

Трябва да са ясни правилата  
и задълженията за животновъдството!

Преди 15 години закупих краве-
фермата в село Цалапица. Тя беше 
почит унищожена от кооперацията, 
която я беше стопанисвала до тогава. 
От 1200, бяха останали едва 9 жи-
вотни. Беше продадена на търг, зара-
ди многото задължения към банка. 
Инвентарът й бе окраден и каквото 
е можело е било изнесено. Закупих 
я през месец май и до декември едва 
успяхме да изринем тора и боклуци-
те, за да можем да възстановим един 
от оборите. Докарах-
ме 90 животни, които 
бяха в друга по-малка 
кравеферма. Всички 
обори бяха празни. 
За една година рес-
таврирахме халетата 
и започнахме да ку-
пуваме още животни, 
като направихме още 
два обора. По програ-
ма САПАРД закупи-
хме две доилни ин-
сталации, два танка 
за мляко и един мик-
сер. През следващите 
години увеличихме 
броя на животните, 
до като запълнихме 
капацитета на кра-
вефермата, който е около 1200 жи-
вотни. От тях 560 са млекодайни. С 
много обикаляне успяхме да внесем 
300 животни от Германия, но с тях се 
появи и микозна болест, която дава-
ше отражение върху смъртността на 
приплодите. Телетата умираха. За-
почнахме редовно да ги ваксинира-
ме и от септември миналата година, 
не сме губели животни.

Големите приказки, че
в ЕС се грижат по-добре  
за животните, са митове  
и легенди.

Винаги съм казвал, че ако не сме 
в Европейския съюз, ще сме много 
по-добре. Трябва да държим на род-

ното, както е при тях, 
но за съжаление не 
го правим. Млякото, 
което доим от жи-
вотните, го изкупува 
фирма от Карлово. 
Обработвам около 9 
хил. дка земя, които 
съм наел под аренда, 
в землището на село 
Цалапица. Имам не-

обходимата техника за нейната обра-
ботка и фуражен цех за кравите. 

През годините на демокрацията 
до сега, всичко, което е било обеща-
вано от всички правителства за зе-
меделието, са били празни лозунги и 
клишета. За да може да тръгне този 
отрасъл в България,
първо трябва да се 
започне да се работи.

Още на 1 септември, държавата 
трябва да каже на земеделските про-
изводители, какви права и задълже-
ния имат и те да се спазват. Тогава 
всичко ще тръгне. Държавата трябва 
да изравни субсидиите на нашите 
животновъди, с тези в старите член-
ки на ЕС. Защо трябва да чакаме не-

ясно още колко години, за да се из-
равнят? До тогава моята крава няма 
ли да яде? След като са ни приели, 
като равноправни членове в съюза, 
трябва условията за всички да са ед-
накви. Не може да ни делят на стари 
и нови членки.

Преди няколко години, в Бъл-
гария бяха дошли евродепутатите, 
които отговарят за земеделието. За-
почнаха да ни показват разни диа-
грами за цветущо развитие на земе-
делието през следващите години до 
2020 г. Аз им казах, че нямаме нужда 
от диаграми за 2020 г., при условие, 
че сме още края на 2011 г. Субсиди-
ите не са ни изплатени, а ни трябват 
пари, за да можем да изхраним жи-
вотните през зимата. Те не се хранят 
с диаграми и ако продължава така, 
следващата зима няма да има жи-
вотни. Защо западноевропейските 
животновъди получават субсидия от 
500 евро на животно, а ние- 50 евро? 
Това е смешно и те трябва да се сра-
муват да дойдат в България. Рисуват 
диаграми, но през 2020 г., никой от 
тях няма да е в Европарламента! 

В. „Тракийски агровести“

Национална програма  
за разплодни животни обеща Абазов

Разработване на национална програ-
ма за разплодни животни обеща зам.-ми-
нистър Бюрхан Абазов, при откриването 
на Осмия събор на българските селско-
стопански породи животни в „Паниците“ 
над Калофер. Целта на програмата е да се 
улеснят животновъдите в снабдяването, 
с качествени мъжки разплодни животни 
за подобряване на генофонда у нас. Над 
40 животновъди представиха на излож-
ба-дефиле типични местни породи жи-
вотни, сред които Сиво говедо, Средно-
старопланиска, Дъбенска и Каракачанска 
овца, Калоферска коза, Каракачански кон 

и Каракачанско куче. Специално жури 
награди най-добрите породи.

В резултат на дългогодишна науч-
на и развъдна дейност, българските 
местни породи осигуряват биологично 
чисти мляко и месо с доказано високи 
качества, посочи Абазов. Според зам.-
министъра, това е добра възможност 
за България да утвърди своето място в 
тази ниша, тъй като европейският па-
зар е много взискателен, а европейският 
потребител плаща високата цена за неу-
морния труд на фермерите за получава-
не на тези продукти.

Събитието се проведе, под патронажа 
на министъра на земеделието и храните 
и се организира съвместно с Изпълни-
телната агенция по селекция и репродук-
ция в животновъдството, Международен 
панаир – Пловдив, кметството на Кало-
фер и Организацията за развъждане на 
автохтонни породи овце в България. В 
събора участваха председателят на Пар-
ламентарната комисия по земеделието 
и храните проф. Светла Бъчварова, за-
местник-министърът на икономиката и 
енергетиката Бранимир Ботев и кметът 
на Калофер Румен Стоянов.
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Пчеларите 
ни губят 1,7 
млн. лв. от ЕС
Част от тях не са се ре-
гистрирали и по този начин 
минават в сивия сектор

Българските пчелари ще получат 
1,7 млн. лева по-малко европейски сред-
ства, за подпомагане на производство-
то си през следващия програмен пери-
од на ЕС. „От регистрираните около 
600 хил. пчелни семейства по различни 
причини, сега сме обявили около 470 
хил. кошера“, поясни председателят на 
старозагорското пчеларско дружество 
„Липа“ Тодор Иванов. Част от пчелните 
семейства не са преживели тежката 
зима на 2011–2012 година. Друга част 
от пчеларите пък не са се регистрира-
ли отново и по този начин са минали в 
сивия сектор.

Ние не получаваме директни помощи 
от ЕК, а средства за борба с болести-
те и за препарати, припомни Иванов. 
Според него, тази година е била добра 
за пчеларите – медоносна, както каз-
ват те.

Общо в страната е бил изваден бли-
зо 10 хил. тона мед. Огромната част 
от него – между 80% и 90%ще бъдат 
реализирани на европейския пазар. Тра-
дициите за консумация на мед в страни 
като Германия и Франция, продължа-
ва да бъде много силна, обяснява още 
председателят на пчеларското друже-
ство.

Германци и французи консумират го-
дишно по 4–5 килограма мед на човек, 
докато в България средната консума-
ция е около 800 грама, посочи за срав-
нение Иванов.

Биволовъд-
ството е в 
„задния двор“ 
на животно-
въдството, 
смятат от 
сектора

Държавата не отделя достатъч-
но внимание и средства за развитие 
на биволовъдството. Все още ферме-
рите, които отглеждат биволи са в 
„задния двор“ на животновъдството. 
Това каза председателят на Българ-
ската национална асоциацията по би-
воловъдство (БНАБ) Цонка Пеева.

Според нея, е необходим спешен ди-
алог с министъра на земеделието, за-
щото парите за селекцията са спрени 
наполовина и има реална опасност да 
се унищожи граденото с години от 
развъдните асоциации и организации.

Шанс за биволовъдството пред-
седателката на Българската нацио-
нална асоциацията по биволовъдство 
вижда, в кандидатстването по Про-
грамата за развитие на селските ра-
йони, но след приключването й в този 
програмен период, Пеева не е опти-
мист за бранша.

Готова е стратегията за развитие  
на земеделието в България!

Бойко Шопов – арендатор от град Раковски:

Изкупните цени са на половина  
от миналогодишните!

Повече от 23 години се занима-
вам със земеделие. До 1992 г. ра-
ботих в стопанствата в Раковски. 
Първоначално започнах с обработ-
ката на 500 дка. За няколко години 
с двама съдружници ги увеличихме 
на 1500 дка. Разделихме се и  про-
дължих сам, за да стигна до сегаш-
ните 7 хил. дка. Има голяма конку-
ренция за земята в землището на 
Раковски. За това и рентата е 100 
кг./дка, без значение от категорията 
й. Въпреки ниските изкупни цени 
на продукцията през тази година, 
не се оплакваме. Семената за пше-
ницата, която подготвям за сеитба, 
са от сорта „Миряна“ на института 
в Карнобат. Сея го от 5–6 години и 
съм много доволен от резултатите. 
Сухоустойчив е и дава добър добив 
и на белите места. През миналата 
година закупих германски сорт се-
мена, от които също бях много до-
волен, защото получих много добри 
резултати – около 600–700 кг./ дка. 
Смятам да го размножа и да увелича 
площите с него на 1500 дка. 

В момента сеем рапица и правя 
предварително торене на площите с 
по 25 кг./дка. Надяваме се да падне 
около 30–40 л./дка дъжд. Не е валяло 

от три месеца. Почвата е трудна за 
обработка и изчакваме със сеитбата. 
Сроковете вече минаха, а ние тепър-
ва започваме да сеем.

Както вече казах, през новата сто-
панска година обработвам 7 хил. дка 
земя в землището на град Раковски. 
В сравнение с миналата ги увеличих 

с 1500 дка. От тях пшеницата е 3 хил. 
дка., ечемикът е 1000 дка., 2 хил. дка 
с рапица и 1000 дка с пролетници, 
от които около 500 дка с царевица и 
още толкова със слънчоглед. Разпо-
лагам с всичката техника, която ми 
е необходима.  Първоначално успях 
да купя трактор „Болгар“ от карлов-
ската фирма „Агротехника“. Напра-
вих овощна градина по програма 
САПАРД на 120 дка с трайни насаж-
дения – ябълки и сливи. В послед-
ствие по мярка 221 от Програмата 
за развитие на селските райони, за-
купих още един трактор с прикачен 
инвентар, за около 400 хил. лв. След 
това и комбайн. Свършиха средства-
та по програмите и всичко, което за-
купуваме е за наша сметка. Вземаме 
кредити от банките и после работим 
няколко години за тях. 

През тази година изкупните цени 
на житните са по-ниски от минало-
годишните. Пшеницата и царевица-
та са на 0.25–0.26 лв./кг. Само при 
рапицата цената бе горе-долу добра 
– 0.70 лв./кг. Слънчогледът го реа-
лизирахме на около 0.48–0.50 лв./кг. 
Качеството е същото, както и през 
миналата година, но изкупните цени 
са наполовина.

новъдите от Пловдивска област, 
бяха най-слабо заинтересовани за 
участие в развъдни организации. 
Когато започнах работа по селе-
кционния контрол преди 4 години, 
в България имаше 20 хиляди кра-
ви, чийто собственици членуваха в 
развъдните организации. В момен-
та, те са около 50 хил. животни, а 
общо в страната са 300 хиляди. В 
Добричка и Русенска област, всич-
ки по-сериозни фермери са члено-
ве на развъдните организации, но в 
Пловдивска област не е така.

По отношението на подпома-
гане на породите, бяха направени 
много грешки. Първата беше, че 
бяха записани автохтонни, а в ев-
ропейския регламент е написано 
застрашени породи и е дадено оп-
ределение за тях. Това в говедовъд-
ството е порода, когато са съхране-
ни по-малко от 5 хил. животни, а 
в овцевъдството – по-малко от 10 
хил. животни. От уникалната наша 
порода българско родопско говедо, 
по-малко от хиляда животни, бяха 
под контрола на развъдните асоци-
ации. След четири години, успяхме 
да пробием, както бяхме го и зало-
жили и вкарахме в мярка 214 от 
Програмата за развитие на селски-
те райони, българското родопско 
говедо, българската бяла млечна 
коза, дунавската свиня. 

За следващият програмен пе-
риод 2014–20120 г., защитата на 
уникалните български породи, 
трябва да бъде отделно от всич-
ко останало и да не е обвързано с 
абсолютно нищо. Трябва да бъдат 
запазени животните и да има няка-
къв процент увеличение, който да 
е минимален. Да няма обвързване 

с наличие на земя или с изисква-
нето за земеделски производители. 
Не може да се иска в интензивни 
земеделски райони, да има пасища. 
От къде да се намерят и кому е не-
обходимо? Земеделският министър 
пое ангажимента да бъдат опазе-
ни уникалните български породи. 
Фермите отглеждащи породите  
плевенски и дунавски кон, имат по 
1–2 животни. Те по никакъв начин 
не са заинтересовани да се регис-
трират, като земеделски произво-
дители.

За мен е най-важно,
МЕСТНИТЕ 

АВТОхТОННИ  
ПОРОДИ

да бъдат отделени в следващия про-
грамен период, за да можем да има-
ме достатъчно начини за контрол и 
помощ. 

При комерсиалните породи, 

трябва час по-скоро да започнем 
собствено производство на мъжки 
животни. В момента те липсват в 
България и се внася сперма от раз-
лични държави. Така унищожава-
ме дълголетието, репродуктивната 
способност и намаляваме адаптив-
ната способност на животните. Не 
е лошо да се внася първоначално 
сперма, но трябва да се произвеж-
дат бици, тук, в България. Не може 
самата система да се стабилизира, 
защото постоянно се вкарва няка-
къв хаос в нея. Израел имат най-
високо продуктивната порода Хол-
щайн. При тях средната млечност е 
близо 3 хил. литра годишно от кра-
ва. Те са започнали с 10% собствено 
производство на бици и 90% внос. 
В момента собственото им произ-
водство е 90%, а вносът им е 10%. 
Така трябва да е и при нас, за да 
може всичко да върви добре.

Записа: Ерма хРИСТОВА

(От 1 стр.)
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Реализират нов проект за подобряване 
качеството на образованието и 
обучението в Аграрния университет – 
Пловдив

Ново звено 
– фирма или 
агенция, ще 
управлява 
земеделската 
земя
Бъдещият орган ще отдава 
нивите под наем, ще ги кома-
сира, ще ги продава и купува

Агенция или държавна фирма, може 
да поеме управлението на държавна-
та земеделска земя. Това е поредната 
идея на управляващите. От аграрното 
министерство са потвърдили, че на-
истина се работи по проект за нова 
структура. Тя ще отдава под аренда 
държавни парцели, ще купува и продава 
земи, а в най-крайния вариант – ще об-
работва сама площи и ще взима евро-
субсидии. Държавните земеделски земи 
са общо 2.4 милиона декара.

По неофициална информация, най-
вероятно ще бъде избран вариантът 
за създаване на агенция към агроми-
нистерството, която да се грижи за 
отдаването под наем и продажбата 
на земи от фонда. Предвижда се, тя да 
участва и в проекти за комасация на 
парцели в землищата, където и държа-
вата има собственост. Новото звено 
ще ускори и отдаването на земи под 
наем. В момента, над 40% от държав-
ните парцели са отдадени под аренда, 
други под 10% са предоставени на на-
учни звена и училища за безвъзмездно 
ползване. Така голяма част от парце-
лите, собственост на държавата, или 
пустеят, или се ползват неправомерно 
от фермери, каквито сигнали има от 
години. Ако агенцията или дружество-
то бъдат създадени, те ще поемат и 
търговете за продажба на държавна 
земя срещу компенсационни бонове. 
Първата концепция за централизирано 
разпореждане с държавния поземлен 
фонд, била да се създаде държавно дру-
жество, което да получава евросубси-
дии за земята, която не е отдадена 
под аренда. Предвиждало се тя да се 
обработва от безработни. За целта 
било проучено дали това е допустимо, 
според европейските правила.

Идеята за създаване на орган, който 
да управлява земеделските земи, които 
са частна държавна собственост, не е 
нова. Въпреки че е обсъждана и от каби-
нета „Сакскобургготски“ и от кабине-
та „Станишев“, тя не се е реализирала 
в нито един от възможните варианти 
– нито като дружество, нито като 
агенция. И по двата варианта е рабо-
тел сегашният зам.-министър на зе-
меделието Бюрхан Абазов, който бе на 
същия пост и в двете правителства. 
От големите браншови сдружения в зе-
меделския сектор обясняват, че с тях 
не е обсъждана идеята за създаване на 
орган, който да управлява държавните 
земи. Те смятат, че най-важното е да 
се провеждат периодично търгове за 
отдаване под наем на земи, както и да 
се промени процедурата по провеждане-
то им. В момента те се обявяват от 
областните дирекции, като реално, ако 
един земеделец има интерес към парце-
ли в няколко различни региони, трябва 
да следи във всеки от тях, дали и кога 
има търгове.

Над 2 млрд. евро за България от бюджета 
на Европейския земеделски фонд
Средствата са за развитие на селските райони за периода 2014–2020 г.

„Бюджетът за България от Евро-
пейския земеделски фонд за разви-
тие на селските райони за периода 
2014–2020 г. ще бъде в размер на 
2, 338 млрд. евро“, заяви министъ-
рът на земеделието и храните проф. 

Димитър Греков, след редовното за-
седание на Съвета на Европейския 
съюз по земеделие и рибарство в 
Брюксел, съобщиха от пресцентъра 
на министерството. Министърът из-
тъкна, че тази сума надхвърля очак-
ваните приблизително 2 млрд. евро.

Той съобщи, че съветът се е съ-
гласил максималният процент на 
европейско съфинансиране за слабо-
развити региони, най-отдалечените 
райони да бъде повишен от 75% на 
85%. Това е промяна в положителна 
насока, от която България би могла 
да се възползва, категоричен бе той.

На срещата, министрите фина-
лизираха мандата на съвета, за пре-
говори с Европейския парламент и 
Европейската комисия, по пакета за 
реформа на Общата селскостопан-
ска политика. След продължителен 
дебат, те се съгласиха разпределе-
нието по държави членки на общия 
бюджет за развитие на селските ра-
йони, в размер на 84, 936 млрд. евро 
за следващия програмен период, да 
бъде разписано в приложение към 

основния регламент. Участниците в 
заседанието отхвърлиха направено-
то от Европейския парламент пред-
ложение за намаляване на процента 
на съфинансиране от европейския 
фонд за мерките агроекология, био-
логично земеделие и Натура 2000, от 
75% на 55%.

В рамките на заседанието, ми-
нистър Греков участва и в среща, 
организирана по инициатива на 
Италия, свързана със сектор „Тю-
тюн“. По време на дискусията, ми-
нистърът подчерта значението на 
сектора, за страната ни. Той изрази 
разочарованието си, заради неудо-
влетвореното искане на България, 
в рамките на реформата на ОСП за 
разширяване на списъка за обвър-
зана подкрепа, в резултат на кое-
то няма да можем да подпомагаме 
чувствителни сектори. Държавите, 
които участваха в срещата, се обеди-
ниха около обща декларация, с която 
призовават Европейската комисия, 
да инициира задълбочена дискусия 
за бъдещето на този сектор.

Проектът „Заедно за по-добро 
образование, по-добра работа и 
по-добър живот“, е финансиран 
и се осъществява с помощта на 
Оперативна програма „Разви-
тие на човешките ресурси“, по 
схема за безвъзмездна помощ 
BG051PO001-3.1.07.Това споде-
ли проф.д-р Нели Бенчева –зам.
ректор на Аграрния университет 
– Пловдив, на пресконференция 
за представяне на проекта. При-
оритетното направление, по кое-
то се реализира 
той е „Подобря-
ване качеството 
на образование-
то и обучението, 
в съответствие с 
потребностите на 
пазара на труда, 
за изграждане на 
икономика, осно-
вана на знанието“. 
Съфинансиран е 
от Европейския 
социален фонд 
на Европейския 
съюз и е на стой-
ност около 200 
хил. лв. Негов ръ-
ководител в уни-
верситета е проф. 
Васил Николов.

Основните цели на проекта са 
две, каза зам.-ректорът. Първата е 
модернизиране на системата за об-
разование и обучение, а втората е 
укрепване на връзките между ин-
ституциите, главно в частта им за 
изграждане на стабилни партньор-
ски връзки и взаимоотношения, 
между образователните институ-
ции. В нашия случай, е между Аг-
рарният университет – Пловдив и 

реалният биз-
нес. Целта ни 
е да изградим 
активни и ра-
ботещи взаи-
моотношения, 
чрез използва-
не на учебните 
програми, за 
подобряване на 
качеството на 
учебния про-
цес, допълни 
проф. Бенчева. 
Тенденцията за 
нарастване на 
конкуренцията 

между университетите, за привли-
чане на студенти, налага концен-
трация върху качеството на обра-
зованието, защото то е гаранцията 
за подготовка на висококвалифици-
рани специалисти, които ще могат 
реално да се реализират на пазара 
на труда, сподели тя.

Казаното от проф. Бенчева, бе 
допълнено от ас. Теодора Стое-
ва, която отбеляза, че това е тре-

тият проект по ОП „Развитие на 
човешките ресурси“, във връзка с 
актуализиране на човешките про-
грами във висшето образование, 
в съответствие с изискванията на 
пазара на труда. От осем години, 
в структурата на Аграрния уни-
верситет- Пловдив, функциони-
ра Център за кариерно развитие, 
който е ефективен партньор, меж-
ду студентите, работодателите и 
бизнеса. Целта му е подпомага-
не реализацията на студентите и 
увеличаване на шансовете им за 
наемане на работа и подпомагане 
на работодателите, с най-новите 
иновации и технологии от учеб-
ния процес. Той да е връзката 
между знанието и икономиката. 
Този проект ще е продължение на 
дейността на кариерния център. 
Генералната цел на проекта е по-
добряване на качеството на обра-
зованието и обучението, което е 
приоритет в Аграрния универси-
тет – Пловдив, в съответствие с 
потребностите на пазара на труда.

Записа: Е. Филипова
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Българското жито е с най-ниска  
цена в света

Млекопроиз-
водителите ще 
имат гарантиран 
пазар за 6 месеца

Производителите на мляко ще имат 
гарантиран пазар за стоката си за поне 
шест месеца. Това предвиждат промени 
в Закона за прилагане на Общите органи-
зации на пазарите на земеделски проду-
кти на ЕС, който предстои да бъде гле-
дан на второ четене в парламента.

Според измененията, изкупвачите за-
дължително трябва да сключат договор 
с производителите на мляко. Договори-
те трябва да са за срок поне 6 месеца, 
като този период може да се намали 
единствено с изричното съгласие на 
фермера. Те трябва да се регистрират в 
Разплащателната агенция до две седми-
ци, след сключването им.

Изключение от този режим се прави 
единствено за ферми, които имат разре-
шително да продават директно на крайни 
потребители. Всеки собственик на кра-
ва, който реши да продава без договор, 
ще подлежи на глоба между 500 и 2000 лв. 
Ако някой купува мляко от производител, 
без писмен договор, освен в случаите на 
разрешени директни продажби, може да 
отнесе глоба от 5хил. до 20 хил. лв., гласи 
още законопроектът.

В него е залегнала и идеята, органи-
зациите на производителите да могат 
да договарят цени за продукцията на 
всеки един от членовете си. Ангажи-
мент на земеделския министър ще бъде 
да регистрира браншовите организации, 
които ще имат право да представляват 
животновъдите от сектор „Мляко“.

Около 75 000 земеделски 
производители ще могат  
да кандидатстват за ваучери за горивото догодина

През следващата година около 75 
хил. земеделски производители, ще 
могат да кандидатстват за ваучери за 
гориво, чрез новата държавна схема 
с намалена акцизна ставка за газьол, 
използван при производство на сел-
скостопанска продукция. Схемата се 
финансира от Европейския съюз и е 
на стойност 70 млн. лв., съобщи зам.-
министърът на финансите Людмила 
Петкова, по време на заседанието на 
съвета за тристранно сътрудничест-
во. Тя е част от мерките, насочени 
към стимулиране на инвестицион-
ната активност и заетостта. Друга 
мярка предвижда освобождаване от 
данък печалба на работодателите, 
които осигуряват заетост в общини-
те с висока безработица, но при ус-
ловие, че определена част от наетите 
на работа са местни жители.

Право на ваучер за гориво ще 
имат регистрираните земеделски 
производители, като помощта ще се 
предоставя, както за обработване на 

земеделски земи, така и за отглежда-
не на животни. Разходните норми за 
всеки вид дейност, ще се определят 
от Държавния фонд „Земеделие“, 
обясни Петкова.

Ваучерите ще се отпечатват и раз-
дават на земеделците от фонда, като 
предварително ще бъдат подадени 
декларации за количеството гориво, 
което всеки земеделски производи-
тел ще изразходва за 2014 г.

С промяна в закона за корпо-
ративното подоходно облагане, се 
въвежда допълнително условие за 
работодателите, които са освободе-
ни от данък печалба, заради разкри-
ване на работни места в общините 
с висока безработица. Те ще бъдат 
задължени да наемат като част от 
персонала местни жители. Предлага 
се също разширяване на обхвата на 
общините, в които може да се ползва 
преференцията – това да са общини 
с ниво на безработицата над 25% от 
средното за страната.

В момента българското жито е с 
най-ниска цена в света – 280 лв.т., 
а средната му продажна стойност е 
с 40 на сто по-ниска, спрямо същия 
период на миналата година. Спад в 
цените има навсякъде, но у нас на-
малението е най-голямо, в САЩ сви-
ването е най-малко – 28%, а средното 
намаление е около 30%, уточниха от 
Софийската стокова борса. Основна 
причина за сгромолясването на све-
товните пазари е голямата реколта.

Зърнопроизводителите по све-
та ще приберат в складовете си 709 
млн. т. пшеница, което е с 53,7 млн. 
т. повече. В Евросъюза също има 
голямо изобилие и реколтата е 143 
млн. т. Независимо от голямата кон-
куренция, експортният потенциал на 
страните от ЕС, е 23 млн. т. Страните 
от Черноморския басейн обаче, имат 
готовност да изнесат 36–37 млн. т. 
Нивата, на които се продава пшени-
цата в момента на ССБ, са около 290 
лв./т. На практика това обаче, е съ-
щата стойност, както преди пет годи-
ни. През 2012 г. сделките са сключ-
вани на нива 480 лв./т без ДДС.

Въпреки съмненията на произво-
дителите за картел на пазара на пше-
ница, според директора на борсата 

Васил Симов, 
не може да става 
дума за подобно 
договаряне, за-
щото конкурен-
цията в бранша е 
много голяма. 

Като причина 
за ниската цена 
на родната сто-
ка, от борсата 
посочиха по-ни-
ското качество 
на нашето жито, 
освен това, стра-
ната ни не участ-
ва в египетските 
търгове за зърно, за разлика от Ук-
райна, Казахстан и Русия. Това се от-
нася и за другите държави от Север-
на Африка, които пазаруват солидни 
обеми зърно. За съжаление нашата 
страна не е в техните списъци. Ос-
вен това, цените в Черноморския ба-
сейн, по традиция са с около 10 на 
сто по-ниски, отколкото в Атланти-
ческото крайбрежие. 

На годишна основа, цената на 
брашното, се понижава със 7%. Па-
кетираното брашно тип 500 струва 
0,75 лв. при 0,81 лв., преди година. В 

същото време, независимо от пико-
вете и спадовете в цената на сурови-
ните, цената на хляба е сравнително 
постоянна. През последните пет го-
дини крайният продукт има устой-
чива стойност, но това се дължи на 
факта, че ударът от промените се 
поема от следващите във веригата. 
Хлебопроизводителите са изтънили 
до краен предел цената на насъщ-
ния, заради слабата покупателна 
способност на хората през послед-
ните години. Освен това, легалните 
хлебари са притиснати от сивия сек-
тор, посочи Симов.

Фермерите получават 17%  
от директните плащания през ноември и декември

Земеделските производители ще 
получат авансово около 17 %, от 
преките европейски субсидии на де-
кар през ноември и декември. Това 
съобщи аграрният министър Дими-
тър Греков, по радио „Хоризонт“. 
Общата сума е 1 180 000 000 лева, а 
през двата месеца ще бъдат преведе-
ни по сметките на фермерите общо 
около 200 милиона. Средствата са 
заложени в актуализацията на бю-
джета. 

Ето, какво още каза министърът: 
„За съжаление при присъединява-
нето ни в ЕС, договорено е, тези 
средства да се получават след 15–16 
октомври. Стопанската година при 

нас започва от септември месец 
и голяма част от хората в момента 
са в най-големите си грижи, когато 
сеят есенниците и очакват реколта 
следващата година. Те нямат пари. 
За това решихме и предложихме в 
актуализацията на бюджета, поне 
една малка част от този 1 милиард 
и 180 милиона лева, да се получат 
през ноември или декември. Не мо-
жем в момента като цяло да решим 
този проблем, но имаме убеждение-
то, желанието тези около 200 мили-
она лева, да бъдат дадени малко по-
навреме, до Нова година, естествено 
другите ще бъдат през следващата 
година.“

Облекчаване на 
бюрокрацията при 
европрограмите 
иска вицепремиерът 
Зинаида Златанова

Облекча-
ване на бю-
рокрацията 
при канди-
датстване 
по европрог-
рами, ще 
иска вице-
премиерът 
и министър 
на правосъ-
дието Зина-
ида Злата-
нова. На проведения в Пловдивския панаир 
форум „Новият програмен период: въз-
можности за бизнеса“, тя очерта прио-
ритетите на правителството в тази 
посока. Ще търсим уеднаквяване на до-
кументацията там, където е възможно, 
допълни Златанова. По думите й, трябва 
да се установят ясни срокове и правила, 
включително и за финансовите корекции. 
Според нея, тежката бюрокрация около 
кандидатстването по програмите, е ос-
новен фактор за ниската усвояемост на 
еврофондовете.

През новия програмен период 2014–
2020 г.,отново ще има 7 оперативни 
програми, като повечето са познати на 
бенефициентите, а някои са оптимизи-
рани. Оперативна програма „Иновации и 
конкуретноспособност“ е единствената 
с увеличен бюджет, в размер на около 
50 млн. лева, останалите ще останат 
в почти същите финансови рамки, каза 
още Златанова.

С 300 млн. 
евро повече за 
земеделие ще 
получи България  
през новия програмен 
период

С 300 млн. евро повече за земеделие ще 
получи България, през новия програмен пе-
риод от 2014 до 2020 г. Това съобщи евро-
депутатът от ЕНП Мария Габриел, която 
участва в заседанието на Комисията по 
земеделие в Европейския парламент. Увели-
чението на средствата ще бъде по линия 
на Програмата за развитие на селските 
райони.

Повече средства ще има и за директни-
те плащания към земеделските производи-
тели. Българските и румънските фермери 
обаче няма да получат исканото изравня-
ване на плащанията с останалите страни 
членки на ЕС. Окончателният вариант на 
Общата селскостопанска политика на ЕС, 
ще бъде гласуван до два месеца.

„Добра новина за България е, че имаме 
увеличение по Програмата за селските ра-
йони и то е от 2,078 млрд. на 2,388 млрд. 
евро“, каза Габриел. Тя припомни, че много 
важна е темата за тавана, като последно 
това, което остава е, че ще бъде наложен 
таван от 5% на директните плащания за 
всички суми над 150 хил. евро, като евро-
депутатът го описа като „компромиса, 
който успяха да намерят всички страни 
членки“.

„Последният въпрос, по който все още 
нямаше яснота, е за по-справедливото раз-
пределение между различните страни член-
ки и достигането на средна стойност за 
всички, която да позволи да се преодолеят 
настоящите големи разлики. Всички стра-
ни в ЕС, които получават в момента под 90 
% от средната стойност за съюза, посте-
пенно да виждат увеличени с една трета 
своите директни плащания, за да може по 
този начин разликата с настоящата стой-
ност, да се приближава все повече до обща-
та стойност, която трябва да бъде 90 % 
от средната за ЕС“, каза представителят 
ни в Европейския парламент.



Йордания кани бизнеса от региона  
на Първомай на форум в Аман
Презентация на Хашемитското кралство Йордания направи пред производители и 
медии, почетният посланик на страната н.пр. д-р Хасан ал-Брамауи. Той беше по-
срещнат от кмета на общината Ангел Папазов, общински съветници и служители в 
пленарна зала на общинската администрация

От изказването на н.пр. Хасан ал-
Брамауи, стана ясно, че кралството 
търси сериозни инвеститори и по-
лага големи усилия за развитие на 
икономически връзки със страните 
в Европа, включително и с Бълга-
рия. В дните между 15 и 20 ноември,  
предстои посещение и участие на 
българска делегация в Йорданско- 
български бизнес форум, които ще 
се проведе в Аман. Целта на презен-
тацията беше да представи възмож-
ностите и средата за бизнес в азиат-
ската държава, за да може бизнесът 
в първомайския региона да намери 
подходящо партньорство.

Срещата започна с кратък филм, 
показващ забележителностите на 
Йордания, част от 27-те хиляди ар-
хеологически и исторически обек-
ти, както и светския характер на 
кралството. След това, д-р Брамауи 
разказа за държавното устройство, 
политическото, културното и ико-
номическото развитие на Йордания 
и възможностите за партньорство в 
различните направления.

Йордания е държава с 6-милион-
но население, което живее на тери-
тория от 90 000 кв.км. В нея има 3 
млн. бежанци и още 1 млн. работе-
щи от Сирия, които са предпочели 
да останат в кралството, вместо да 
пътуват от размирната си родина. 
Хашемитско в наименованието на 
държавата идва от името на управля-
ващата династия – Хашемити.

Йордания има достъп до 5 паза-
ра – Сирия, Ирак, Палестина, Израел 
и Саудитска арабия. Кралството се 
счита за оазис в район на размири-
ци. От 1996 г. е приет и е в действие 
Закон за насърчаване на инвестици-
ите. Той включва либерална банкова 

система, възможност за бърза регис-
трация на фирма (до 2 дни). Предим-
ство са и човешките ресурси – 90% 
от населението е грамотно, 17% са 
висшисти.

Йордания е член на различни 
международни търговски организа-
ции, асоцииран член е на Европей-
ския съюз, има договори с много 
европейски държави, а от 2001 г. и 
със САЩ. Заливът Акаба е със спе-
циален статут, с много намалени да-
нъци.

За миналата година стокообменът 
между България и Йордания е 134,40 
млн. долара. Между нашите две дър-
жави има 40-годишно споразуме-
ние. Стратегическите сектори, който 
Йордания развива са информацион-
ните технологии, фармацевтичната 
промишленост, хранително-вкусова-
та промишленост. В Мъртво море се 
развива минна промишленост – там 
се добиват 35 вида минерали. Наред 

с това, се развива и козметиката, а 
йорданската сол е една от най-до-
брите в света.

С привилегия са секторите в ин-
дустрията и туризма. Н.пр. д-р Бра-
мауи направи предложение, Първо-
май да се асоциира с подходящ от 
Йордания град.

От местните фирми „Чугунолее-
не“ вече има сътрудничество с дър-
жавните железници в Йордания. 
Предстоят срещи с тютюнопроизво-
дители и зърнопроизводители. След 
проведената преди месец среща и 
изложба „Произведено в Първомай 
и региона“, има интерес и към про-
дукцията на птицекланиците.

Поканата за участие в бизнес фо-
рума, е получил и кметът на общи-
ната Ангел Папазов, но тя е и към 
всички представители на бизнеса в 
България – предприемачи, търгов-
ски вериги, държавни служители и 
други ключови фигури.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Община „Родопи“ бе спасена  
от кризата с боклука

Велинград 
и Стрелча 
участват в 
проект „Висока 
ефективност“

Общините Велинград и Стрелча 
участват в проект „Висока ефектив-
ност на администрацията в община 
Стрелча и община Велинград“. Бенефи-
циент по проекта е община Стрелча, 
а партньор – велинградската админи-
страция. Проектът е финансиран по 
ОП „Административен капацитет“, съ-
финансирана от Европейския съюз, чрез 
Европейския социален фонд. 

Проектът цели постигане на ефек-
тивно функциониране на администра-
цията, подобряване управлението на 
човешките ресурси, повишаване квали-
фикацията на служителите. Сред цели-
те са и оптимизацията на структури-
те на двете общински администрации 
за постигане на висока ефективност на 
общинските звена и недопускане на дуб-
лиращи се функции.

С участието си в този проект, об-
щина Велинград цели подобряване на 
организацията, работните процеси и 
администрирането на общинските слу-
жители за постигане на висока ефек-
тивност в администрацията. Изпълне-
нието на проекта „Висока ефективност 
на администрацията в община Стрелча 
и община Велинград“, ще доведе до ця-
лостно повишаване качеството на об-
служване на над 50 700 ползватели на 
административни услуги.

Кметът на община „Родопи“ Пла-
мен Спасов, спаси всички села в об-
щината, от сериозна криза със сме-
тосъбирането. Причината е сключен 
договор от предишното управление 
за срок от 15 години, с комуналната 
фирма „КМД“ и неразплатени 1 млн. 
лв. към нея.

„Тези задължения заварих, кога-
то станах кмет, в същото време об-

щината бе със запорирани сметки и 
имаше реална опасност населените 
места да останат с препълнени кофи 
за смет“, коментира кметът.

Повод за коментара му, станаха 
няколко запитвания от жители на 
различни села, за това кога ще запо-
чне подмяната на кофите за боклук 
и изразените от тях мнения, че не 
искат да плащат такса смет, защото 
услугата била некачествена.

„Длъжен съм да поясня, че такса 
смет отива за изплащането на за-
дълженията по асфалтиране на пътя 
до Дедево, който договор е склю-
чен също от бившия кмет Шишков. 
Важно е да отбележа и че ръковод-
ството на общината намери начини, 
въпреки тежкото финансово състоя-
ние, да разплаща задълженията към 
комуналната фирма, за да не спре 
сметосъбирането и сметоизвозване-
то от селата“, каза още  Спасов.

Припомняме, че един от най-фра-
пиращите примери, заради които 
задлъжнява община „Родопи“, е до-
говор за ремонт на пътя до Дедево. 
Бившият кмет на „Родопи“ Йордан 
Шишков възлага на фирма „Интег-
рирани пътни системи“, преасфал-

тиране на 11-километрова отсечка 
до селото, на стойност 4 млн. и 600 
хил. лв. Сега общината трябва да 
плати на фирмата-изпълнител, су-
мата от 7 млн. и 500 хил. лв., в т. ч. 
са лихвите и таксите на частните съ-
дебни изпълнители, които запорират 
сметките на „Родопи“ и стотици де-
кари атрактивна общинска земя.

„Към края на миналата година 
разплатихме задълженията от 1 млн. 
лв., като към днешна дата, остават 
111 хил. лв. Дължим пари на „КМД“ 
и не сме изрядни, заради старите 
задължения натрупани при кмета 
Шишков. За това сега, не може да 
искаме незабавна подмяна на кофите 
за смет. Благодарни сме, че продъл-
жава сметосъбирането и не е внесе-
но искане за запориране на сметките 
от тяхна страна“, каза още кметът 
Спасов.

Сметоизвозването струва на об-
щина „Родопи“, 52 хил. лв. всеки 
месец. Въпреки задълженията към 
„КМД“, за последните няколко ме-
сеца, фирмата е сменила 400 про-
гнили кофи за смет с нови в някои от 
селата на общината.

Кметове в 
Пазарджишко 
искат облекчения 
за общините
Да не се делегират несвой-
ствени дейности на общи-
ните, настоя Тодор Попов

Кметовете на 11-те общини в Пазар-
джишка област, поискаха от депутатите 
съдействие за промени в нормативната 
база, с която работи местната власт и 
законодателни промени, насочени към об-
лекчаване работата на общините. Това 
стана в Деня на диалога между законода-
телната и местната власт, който се про-
веде в общината-домакин – Пазарджик. 

Кметът на общината Тодор Попов, 
поиска да не се делегират несвойствени 
дейности на общините, да не се отнемат 
собствени приходи от местната власт и 
да се даде възможност на общините да об-
жалват актове на изпълнителната власт, 
свързани с местното самоуправление. 
Кметът на община Стрелча Иван Евста-
тиев, поиска връщане на старата струк-
тура на Бюрата по труда и Социалните 
служби, които съществуваха във всяка 
една община.

Целта е да се улеснят хората и от 
малките общини, каза също Евстатиев. 
Кметът на община Батак Петър Паунов, 
поиска таксите за добив на дървесина да 
остават в общините, а не да се превеж-
дат на горските предприятия. Освен това, 
той посочи един проблем на планинските 
общини, който не се решава от години – 
отпускането на повече средства за зимно 
поддържане на пътищата. Не може сред-
ствата да се дават на километър и да са 
еднакви в Пловдив и Батак, посочи Паунов.



Малката базилика  
в Пловдив отвори врати
Стъклен под разкрива едни от най-красивите късноантични об-
разци на многоцветните мозайки

Малката базилика отвори врати 
за нов живот. Каменна настилка и 
стъклен под, разкриващ уникални 
мозайки оформят пода на уникал-
ния раннохристиянски храм. Сгра-
дата има експозиционни функции и 
събраните от посетители средства, 
ще се използват за стопанисването и 
поддържането й.

През стъклото на пода, по което 
може да се ходи, посетителите могат 
да се насладят на многоцветните мо-
зайки с геометрични мотиви, които 
са сред най-красивите късноантични 
образци. Автентичните мозайки са с 
изображения на елен, гълъби и дру-
ги християнски символи, намерени 
са и два ктиторски надписа.

Гълъбът символизира Свети Дух, 
който се явява при кръщенето на 
Исус, при реката Йордан. Еленът е 
душата на християнина, стремяща 
се към вярата и истината. Соломо-
новият възел е стар символ с много 
значения. Може да се тълкува като 
изображение на вечността и вярата. 
Вазата е съдът, в който се събира 
манната небесна, свастиката е дре-
вен космически символ, а меандъ-
рът е смятан за опростена форма на 
лабиринт. Розетката е по-стара от 

християнството-за 
ранните христия-
ни тя символизира 
кръвта на Исус.

Целият двор е 
решен с озеленява-
не. От единия край 
има амфитеатър, 
където също могат 
да се провеждат 
различни културни 
събития. Едно от 
най-интересните 
места в храма е бап-
тистерият. Това е 

правоъгълно помещение, с многоц-
ветна подова мозайка с изображения 
на елен, гълъби и други християнски 
символи, което представлява басейн 
в средата, под формата на кръст, в 
което древните са били кръщавани в 
християнската вяра.

Баптистерият се е намирал извън 
базиликата от северната й страна, 
тъй като некръстените не са можели 
да влизат в храма. Сега той, както 
и други археологически находки от 
същия период на града, са поставе-
ни вътре в храма, за да могат посе-
тителите да придобият по-цялостна 
представа за този исторически пери-
од.

Древноримската църква – Малка-
та базилика от Филипопол, е откри-
та при строителството на съседните 
блокове, преди 25 години. Изгражда-
нето й обаче спира, заради липсата 
на средства. Основният инвеститор 
на Малката базилика е фондация 
„Америка за България“ и те, заедно с 
община Пловдив, финансират обек-
та. Храмът е на площ от 300 км.м. 
Обектът разполага с паркинг за ав-
тобуси и за автомобили. Проектът за 
цялостното й изграждане е на стой-
ност 1,3 млн. лв.

КАЛЕЙДОСКОП
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ХОРОСКОП

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

Постарайте се да организи-
рате и да реализирате ини-
циативите по начин, който 
да ви носи значителни пол-
зи, както на този етап, така и 

в бъдеще. Преследвайте цели според това, 
което очаквате да постигнете – но не на 
всяка цена!
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Не допускайте преумората и 
стресът да нарушават покоя 
ви, дори в минутите на от-
дих. Намерете най-правил-
ната стратегия към възрастен 

член на семейството, особено ако в послед-
но време възгледите ви се разминават.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Сделките и договорите, кои-
то възнамерявате да подпи-
шете с партньор или клиент, 
ще имат положително разви-
тие. Заемете се с придвижва-

нето напред на конкретни делови въпроси, 
по които работите от известно време.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Не проявявайте мнителност, 
спрямо интимната половин-
ка или член на семейството 
си. Имайте в предвид, че по-

добно поведение, може да се стори доста 
подозрително на хората до вас. Стремете се 
да отсъждате правдиво!
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Подбирайте внимателно 
хората, на които се дове-
рявате, по отношение на 
професионалните или лич-
ните си дела. Стремете се 

да подобрите концентрацията си, в случай, 
че страдате, заради липсата на достатъчно 
свободно време за пълноценен отдих.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Популяризирайте идеите и 
плановете, които градите 
за настоящето и бъдещето. 
Единствено се пазете да не 
проявявате крайни емоции 
в любовта. Заемете се с 

осъществяването на тези свои инициативи, 
които имат потенциал.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Опитайте се да отделите 
достатъчно време за всяка-
къв вид практики. Посве-
тете част от времето си на 
срещи с приятели и близки. 
Поддържайте в отлична 

форма здравето си, но също така, обърнете 
внимание на душевната хармония.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Стремете се към умерено 
хранене и към повече дви-
жение! Колкото по-адекват-
ни сте на този етап, толкова 
по-малка е вероятността да 
допуснете грешка, поради 

невнимание, особено в общуването с деца-
та в семейството.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Добре е да проявите песте-
ливост, когато правите по-
купки, които считате за пър-
ва необходимост. Важно е да 
поддържате баланса, защото 

само по този начин, ще се справите с нео-
чакваните разходи.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Пазете се от леките на пръв 
поглед вирусни инфекции, 
вземете необходимите за 
това мерки. Напълно въз-
можно е, част от вас да се 
насочат към голяма покуп-

ка, която от известно време обмисляте да 
направите.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Адекватно преценявайте 
настоящото си положение, 
за да може резултатите за 
вас във всички житейски 
направления, да бъдат по-

добри. Колкото по-добре организирате 
инициативите си, толкова по-завидни ще 
бъдат постигнатите от вас успехи.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Пълноценната почивка ще 
има възстановяващ ефект за 
вас. Пътуванията на близки 
или на далечни разстояния, 
само ще допринесат, да се 

чувствате отлично. Залагайте на пълноцен-
ната храна и на физическото натоварване.

Магическа 
рецепта  
за дълголетие 
на бай Георги

От пловдивското пчеларско друже-
ство „Акация-1899“ разказват, че бай 
Георги Тодоров, председател на друже-
ството, стриктно спазва една магиче-
ска рецепта за дълголетие. Вземате 1 
кг пчелен мед, един кг лимони и 200 гра-
ма пчелен прашец. Лимоновият сок от 
изстисканите плодове, се излива върху 
прашеца, за да може да го разтвори, а 
след това сокът и прашецът се раз-
бъркват в меда. Сместа престоява 24 
часа, след което към нея се добавя 250-
300 грама сусамов тахан и се разбърк-
ва. По желание, могат да се прибавят и 
две пакетчета канела. Сутрин и вечер 
в чаша с хладка вода, се разбърква една 
лъжица от тази смес, плюс една лъжица 
ябълков оцет. Чашата се изпива от 30 
до 60 минути, преди ядене.

Дали имате 
проблем или 
не, трябва да 
го направите!

Годините минават и нашите бъбре-
ците филтрират кръвта като премах-
ват солта, отровите и всяко ненужно, 
което влиза в нашето тяло.

С течение на времето, солта се 
натрупва и трябва да я изхвърлим от 
тялото си.

Как да го направим?
Това е много лесно, първо вземе-

те китка от магданоз (MALLI листа) 
KOTHMIR (DHANIYA)и я измийте и почис-
тете, след което я нарежете на ситно. 
Сложете в тенджера и налейте чиста 
вода. Варете в продължение на десет 
минути и я оставете да изстине. Пре-
цедете и изсипете в бутилка, прибере-
те в хладилник.

Пийте по една чаша на ден и ще за-
бележите, как цялата сол и останалата 
натрупаната отрова излиза от бъбре-
ците при уриниране. Ще забележите 
разлика, която никога не сте изпитвали 
преди.

Магданозът е известен като най-
доброто почистване за бъбреците и е 
естествено!

Над 100 деца на 
велопоход в Първомай

100 деца от община Първомай, 
участваха в традиционния велопо-
ход, посветен на Деня на мобилност-
та. Целта на похода е децата ни да 
се запознаят отблизо с постижени-
ята на клубове от общината, в кои-
то се тренират екстремни спортове, 
обясни кметът Папазов. За целта на 
язовира бяха извършени демонстра-
ции от водомоторния клуб – Първо-
май и водолази от Гражданска за-
щита – Пловдив, които извършиха 
демонстрации по водно спасяване 
и запознаха децата с някои от по-ин-

тересните детайли от тази дейност, 
а доброволци от БЧК извършиха 
демонстрации по оказване на първа 
помощ. Участниците във велопохода 
имаха възможност да се разходят в 
язовира с моторни лодки и скутери, 
за безопасността, на които се по-
грижиха главен инспектор Димитър 
Бришимов, началник на Аварийно-
спасителния отряд към пожарната 
и негови колеги. Преди да тръгнат 
обратно към Първомай, децата полу-
чиха топъл обяд, осигурен от кмета 
Ангел Папазов.
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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

Очаквам много сделки на 
Международния технически 
панаир в Пловдив
бър знак. На-
дявам се тук 
да се направят 
много срещи и 
сделки“, каза 
министърът 
на икономика-
та и енергети-
ката, след като 
разгледа екс-
позициите на 
69-ия Между-
народен тех-
нически пана-
ир в Пловдив. 

„ О т н о в о 
посрещаме бизнес елита за най-зна-
чимата на Балканите среща на тех-
нологичния сектор. Въпреки кри-
зата, на нея се представят над 1030 
компании“, заяви Иван Соколов, 
председател на Съвета на дирек-
торите на Международния панаир 
Пловдив, в приветствието си към 
изложителите. 

Есенният панаир обхваща 87 
бранша на икономиката, в рамките 
на десет специализирани излож-
би: „Акватех“ (за технологии и уп-
равление на водите), Аутотех“ (за 
транспорт и автосервизно оборудва-
не), „Елтех“ (за електроника и елек-
тротехника), „Енеко“ (за енергетика 
и екология), „Инфотех“ (за инфор-
мационни технологии),  „Интермин 
експо“ (за минна промишленост), 
„Машиностроене“, „Стройтех“ (за 
строителни материали, машини и 
технологии), „Химия“ и „Автомо-
билен салон Пловдив“. Експози-
циите са разположени в 9 палати и 
откритите площи край тях. 

За първи път има официално 
участие на Индия, един от най-го-
лемите инвеститори в световен 
мащаб.  20 компании от областта 

на машиностроенето, автосервиз-
ното оборудване, строителството, 
химията и енергетиката, ще търсят 
партньори за бизнес у нас и в ЕС. 
С официални участия са 7 държави: 
Австрия, Аржентина, Гърция, Ин-
дия, Полша, Република Южна Аф-
рика, Словакия. 

Показват се близо 70 новости, от 
които десет световни и десет евро-
пейски.

Съпътстващата програма включ-
ва над 30 делови събития. Те пред-
ставят възможностите за бизнес 
в новия програмен период на ЕС 
2014–2020 г., перспективите на ре-
гионалното развитие и трансгранич-
ното сътрудничество, финансиращи 
инструменти, върхови технологии и 
оборудване. 

Новите продукти на изложите-
лите и интересната делова програма 
привличат десетки хиляди посети-
тели специалисти на Есенния пана-
ир. Те отново имат шанс да спечелят 
традиционната награда, осигурена 
от Международен панаир Пловдив. 
Печелившият талон ще бъде изтег-
лен в последния ден на изложени-
ето. Билетът струва 6 лева, за ин-
валиди, пенсионери и ученици – 4 

лева. Фирми, 
които заявят 
над 20 биле-
та, ползват 
преференци-
ална цена от 
4 лева. 

Палатите 
ще бъдат от-
ворени от 9 
до 18 часа, а 
на 5 октомври 
– до 14 часа.

(От 1 стр.)


