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„МП – Агро 2012“ – ООД
Фирма вносител,

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 33 (813) 10–16.10.2013 г.  Цена 0,50 лв.

В Пловдив се проведе национална
конференция за аграрно
преструктуриране

Пловдив е регион, в който
могат да се концентрират много
сериозни сили и потенциал, благодарение на добре развитата
мрежа от висши учебни заведения. Това каза проф. Кръстьо Петков, председател на УС на Съюза
на икономистите в България, при

откриването на национална конференция в Пловдив, посветена на
аграрното преструктуриране.
Според проф. Петков, регионалните индустриални и аграрни стратегии, би трябвало да
представляват гръбнака на една
успешна конкурентоспособна ре-

гионална икономика. Би трябвало
да се набляга на реализация на
идеи и бизнес стратегии, които
не зависят непременно от централните правителства, добави
той. Според проф. Кръстьо Петков, ние следваме концепцията,
стратегията, а вече и практиките
на ЕС. Според него, Европа все
повече трябва да бъде „Европа на
регионите“.
В националната конференция
се включиха представители на
браншови съюзи, държавната и
областната администрация, научната общност, работодателски и
синдикални организации от Южен
централен район. Те обсъдиха
тактики за развитие на аграрните
и индустриални стратегии в Пловдивския регион. Презентираха
се проекти за изграждане на земеделско тържище и на регионален
център за международна търговия в Пловдив. Бяха представени
и успешни бизнес инициативи от
Смолянска, Хасковска и други области.

Искаме да се мерим
с най-големите фирми

Перилният препарат „Изи“ на фирма „Веко“ ЕООД – Троян, със златен медал от
Международния есенен панаир – Пловдив
Фирмата ни се занимава с производството на перилни препарати
от две години. През тази, прахът за
пране с марка „Изи“, беше удостоен със златен медал от Международния панаир – Пловдив, сподели
Хари Велев собственик на фирма
„Веко“ ЕООД – гр. Троян. В България за първи път роден перилен
препарат, получава толкова високо
отличие. Успяхме да създам продукт по най-модерна технология,
за което бяхме и наградени, казва
собственикът на фирмата. В световен мащаб, прахът за пране

СЕ ПРОИЗВЕЖДА
ПО ДВА НАЧИНА.

При първият се смесват всички компоненти, при определени

(На стр. 2)

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

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

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

„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

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Продажба и сервиз
на банкова
техника
За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670
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Близо 1,2 млрд.
лв. европари
ще получат
зърнопроизводителите
Европейски субсидии в размер на 1 118
000 000 лв., ще получат зърнопроизводителите до 31 януари 2014 г. За това се
споразумяха ръководството на Националната асоциация на зърнопроизводителите
(НАЗ) и правителството на тричасова
среща с премиера Пламен Орешарски в
Министерския съвет.
Министърът на земеделието Димитър Греков обясни пред журналисти, че
всички европейски и национални доплащания за зърнопроизводителите ще бъдат
извършени до края на януари 2014 г. За
онези, които имат неточности, плащанията ще се извършват до 30 април. Националните доплащания ще са по 2 лв./дка,
което общо е около 60 млн. лв.
Това е отстъпка от наша страна, но
е в полза на земеделските производители,
заяви Греков. Той посочи, че е било поставено началото на правила за изплащане на
субсидиите.
Под споразумението с правителството, стоят подписите на министъра на
земеделието Димитър Греков, зам.-министъра на финансите Людмила Петкова
и председателя на НАЗ Ангел Вукодинов.
Досега европейските субсидии се изплащаха в периода декември – юни. „С
оглед на възможностите на бюджета,
тези 200 млн. лв., които се предлагаха
за декември, са под 20% от целия пакет
плащания. Смятаме, че няма да имат осезаем ефект върху земеделската дейност
и земеделските производители. За това
предпочетохме да се плати максимално
възможният размер през януари. Тогава
ще се набляга на новата дейност, която
започва да кипи през февруари, март“,
обясни Вукодинов. „Очаквахме по-съществен процент, но разбирайки параметрите
на бюджета, предпочетохме да се договорим за януари. Европейските средства се
връщат в 45-дневен срок от европейския
бюджет и по този начин няма да има преминаване от едната в другата година“,
каза още той.

Искаме да се мерим
с най-големите фирми
(От 1 стр.)

пропорции, споделя Велев. Другият
е класическият, който се използва
от най-големите фирми, при който
се използват разпрашителни кули.
Те са мястото, в което се забъркват
всички компоненти, после минават
през съответния реактор, където се
стриват добре. След това, минават
през помпа, която вкарва смеската в разпрашителната кула, в която
от една страна влиза топъл въздух
и водата изчезва. Така, към дъното
и се устремяват милиарди частици,
които са еднакви по съдържание. По
същият начин се правят и кафето и
сухото мляко. Този метод позволява
всички гранули да са напълно еднакви и обемни. 200 грама от тях,
могат да запълнят еднолитров съд.
В България ние сме единствената
фирма, която произвежда перилните
препарати по този метод. Водещите
западни фирми, също произвеждат
така, но ги разреждат със сулфати,
сол и други подобни пълнежи, с които гонят килограми. По този начин,
фирмите вносителки увеличават
многократно печалбите си. За това и
качеството им е различно, в зависимост от това, дали ще ги купиш от
България или Германия. По-качествената продукция остава за Западна
Европа, а с по-ниското качество се
продава в Източна Европа. Аз предлагам в България качеството, което
се предлага на запад. С това и успяхме да спечелим златния медал на
тазгодишния есенен панаир.
За мен е важно, когато българинът си купува перилен препарат, да е наясно с качеството му.
С гордост мога да заявя, че прахът
за пране, който произвеждаме е найдобрият, който някога е произвеждан

в България, казва производителят.
Само ние използваме тази технология. Фабриката ми в град Троян е
образцова. В нея работят 86 човека.
Ако в момента взема оборотен кредит, ще разширя производството и
ще увелича екипа на 150 човека. Ако
не получа кредит, ще ги намаля до
50 човека.
В България проблемът на бизнеса е в липсата на достъпен евтин
ресурс, споделя фабрикантът. Няма
свежи пари, с които да рекламираме
продукта си и да участваме в панаири. Всеки изкаран лев, веднага се
дава на доставчици, а крайният продукт се предоставя на разсрочено
плащане. Трудно ни е, но оцеляваме.
Но с оцеляване, икономиката на
страната, няма да се възстанови.
Както върви, ми се струва, че
скоро и Международният пловдивски панаир ще фалира. Трябва да
се променят условията и цените за
участие в него, за да бъде по-достъ-

пен, особено за родните фирми. Условията за участие са много тежки, а
интернетът води до отлив на клиенти, защото в него веднага можеш да
разбереш, къде, какво се продава и
произвежда. По-добро от живия контакт няма, за да може да се види и
пипне продукта, но всичко трябва да
е на съответната цена. За това и според мен, изложителите на панаира от
година на година, се топят.
Златният медал, с който си тръгваме от есенния панаир в Пловдив,
е една добра предпоставка, за участие в панаири и изложения в други
държави, за да получим и международно признание, допълва г-н Велев.
Искам продуктът ми да се познава и
да се мери с големите фирми. Нашите продукти, с марката „Изи”, вече се
предлагат в хиляда търговски обекта
в цялата страна и смятам, че са известни и предпочитани от нашите
потребители.

Записа: Ерма ФИЛИПОВА

Иван Дачев – председател на потребителната кооперация в село Цалапица:

Стремим се
да сме конкурентни на пазара
Имаме три магазина в село Цалапица, което е едно от най-големите
в община „Родопи“. Решихме, че е
най-добре да ги отдадем на РКС –
Пловдив, под наем за стопанисване,
защото реализирахме големи загуби от тях. Районният кооперативен
съюз им направи много сериозни ремонти и в момента те работят, като
част от голямата верига „КООП – Заедно на пазара“.
Заехме се с производството на тоалетна хартия, която
предлагаме в няколко
варианта – рециклирана и бяла, кухненска хартия и салфетки. Произвеждаме ги
в цеха на потребителната кооперация.
Дали е печеливша дейността ни?
Има много сериозна
конкуренция в този
бранш, но въпреки
това, успяваме да
оцеляваме и да вървим напред. С помощта на РКС и ЦКС съществуваме. Аз, като
председател на потребителната кооперация, също работя в цеха, заедно

с още шест човека.
Той беше открит през
2010 г. и продължаваме да търсим нови
пазари, за продукцията ни. Машината,
която закупихме е от
най-обикновените.
Въпреки това, имаме
разнообразие и успяваме да сме в крак с
пазара, за да можем
да сме конкурентни и да работим.
Ние сме единствената потребителна

кооперация, която произвежда тоалетна, кухненска хартия и салфетки със собствена машина. Има още,
какво да желаем. Трябва да се увеличи още пазарът за нашите продукти
и персоналът, който работи при нас,
за да уплътним капацитета. Новото
при нас е, че започнахме производството и на трипластова тоалетна
хартия. Това беше едно от много условия, за да можем да сме в крак, с
конкуренцията и с всички изисквания на пазара.

ТАВ
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Данаил Данаилов – председател на ЗК „Радиново“ – с. Радиново, община „Марица“:

Комасираме земята,
за да я обработваме по-лесно!
Земеделската ни кооперация бработва четири хиляди декара, в землището на село Радиново, което е
около девет хиляди декара. Освен
нас, останалата земя се обработва
от другата земеделска кооперация в
селото и един арендатор. С тях сме
направили комасация по между си,
за да не си пречим, а и да я обработваме по-лесно. Около 2700 дка бяха
с житни култури, от които 500 дка с
ечемик и 2200 дка с пшеница. Всичко вече е ожънато и прибрано. Поради ниските изкупни цени през тази
година, задържаме продукцията и не
сме продали нищо. Цените се покачват бавно. Взели сме заем от фирми,
които ни помагат и ще можем да задържим до нова година, а не да продаваме на безценица. Раздаваме рента на нашите член-кооператори по 60
кг. пшеница, 3 л. олио и 3 кг. ориз за
всеки декар обработваема земя. Отглеждаме и около 200 дка с царевица
и 415 дка с ориз. Той е от четири италиански сорта – „Камело“, „Пума“,
„Роналдо“ и „Линчи“. Започнахме
прибирането им. Имаме договор с
оризарните, които ще го изкупят. Не
очаквам добри добиви, защото новият плевел – белият дараджан и при
нас, създаде много проблеми и не
можахме да го унищожим, въпреки

Помощи по 58
и 250 лв./дка за
производители
на памук и
домати
Почти 1000 ха домати са били засегнати от доматения молец (tuta
absoluta), стана ясно от подадените
заявления за подпомагане на борбата
срещу вредителя във фонд „Земеделие“.
130 малки и средни предприятия кандидатстват за субсидия по схемата,
съобщиха от фонда. Едно от условията за одобрение беше производителите да отглеждат поне 0,1 ха (1 декар)
зеленчуци (полско или оранжерийно производство). Сключването на договори
ще е до 15 октомври, а средствата
ще бъдат изплатени на одобрените
бенефициенти до 29 ноември 2013 г.
Държавната помощ компенсира част
от разходите за растителна защита,
феромонови уловки за улавяне на молеца, агенти за биологичен контрол, както и инсектициди за химичен контрол.
Помощта е до 2500 лева на хектaр (250
лв./дка).
Памукопроизводителите подадоха 6
заявления за общо 32,5 ха в област Хасково. Те ще получат до 580 лева на хeктар (58 лв./дка) по de minimis за купени
семена, продукти за растителна защита и торове. Помощта ще бъде изплатена до 25 октомври 2013 г. Схемата
de minimis позволява на един земеделски
производител да получи до 7 500 евро
за период от три данъчни години (2011
г. – 2013 г.).

техника за прибирането й. Опитахме
през 2009 г., но получихме добив от
150 кг./дка., а още толкова остана на
полето.
Подготвени сме за новата стопанска година. Семената за житото са
почистени и готови. Имаме фирма,
която ни дава гориво на разсрочено
плащане. Единственото ни задължение е към „Напоителни системи“,
но за него имаме срок до края на
октомври. Ако не се вдигнат изкупните цени на продукцията, ще приключим стопанската година на нула.
Съвсем различно беше през миналата година, когато платихме и данък
печалба на държавата.

използваните препарати. Ще сме доволни, ако успеем да получим поне
по 500 кг./дка оризова арпа, за да можем да си покрием разходите и да не
сме на загуба. Останалата ни земя е
с люцерна, за която имаме клиенти
от Смолянско, Доспат и Велинград.
Все още се търси, като култура, но
това, което чуваме, че намаляват
животните в балкана. След годинадве, може да няма търсене. Рапица
не сеем, защото нямаме подходяща

Трябва сериозно да се помисли, как да се развие българското
земеделие. Не може да продължава аномалията всичко, което
ядем, да е вносно. Кланиците,
които в миналото работеха само
с българска суровина, сега внасят. В Радиново имаше във всяка къща по няколко животни, а
днес има само двама души, които
отглеждат овце. Преди години,
цялата продукция на кооперациите в селото, отиваше за местно
изхранване на животните, а сега
много рядко някой купува зърно
и то е за гълъби или кокошки.

Бойко Синапов – председател на Националната асоциация на животновъдите в България:

Ако от 16 до 20 октомври
не
се
изплатят
70%
от субсидиите на глава животно, ще вземем мерки
Ако управляващите не изпълнят
ангажимента си, и
от 16 до 20 октомври не изплатят
70% от субсидиите
на глава животно,
ще вземем мерки.
Това каза Бойко
Синапов, председател на Националната асоциация
на животновъдите.
„Ако това не се
случи, на 21 или 22
октомври ще дадем
пресконференция
и впоследствие ще
предприемем посериозни мерки.
Твърдо сме решени – да защитим интересите си докрай, защото така не
може повече. Надявам се управляващите да не направят грешката – да не
изпълнят това, което са поели като
ангажимент, защото ще стане много
лошо, и за нас като браншовици, и
за тях като управляващи. Дълбоко се
надявам, да изпълнят ангажимента
си, за да няма ексцесии, защото ние
няма да имаме друг избор, освен да
излезем и да защитим интересите
си“, обясни Синапов.
По отношение на кредите за животновъдите, Синапов обясни, че
тяхното искане е свързано с кредитите, които са за запазване и изхранване на българското животновъдство. „Ние взехме тези кредити, за
да спасим животните. Изпълнихме

ангажимента си и
животните все още
са запазени, това
че нашите управляващи не намериха формулата,
как да се развива
българското животновъдство и губим средства, а те
нищо не правят по
този въпрос, ние
нямаме
никаква
вина. Трябва да се
намери формула,
чрез която българският животновъд
да се освободи от
тази тежест. Найлошото нещо е, че
се трупат и лихви – ние сме взели
тези кредити за запазване на животните, чрез Държавен фонд „Земеделие“, а в момента те ни таксуват все
едно сме ги взели от банки. Нашият
ангажимент, спрямо тези кредити е
изпълнен – ние сме запазили животните“, посочи той.
По думите му – има много варианти, чрез които животновъдите могат да се възползват по европейски
програми, както е в други страни.
„Животновъдите кандидатстват по
програми и тези средства се удържат
за сметка на кредитите. По този начин се излиза от ситуацията, но нашите чиновници са свикнали да не
работят, да не нотифицират и да губим средства от Европейския съюз“,
каза още Бойко Синапов.

Основна цел на
МЗХ в сектор
„Животновъдство“,
е да се засили
пазарното ориентиране
на малките ферми
Това заяви зам.-министър
Явор Гечев, на международния животновъден
салон в Клермон-Феран,
Франция

Основна цел на Министерството на
земеделието и храните в сектор „Животновъдство“, е да се увеличат животните в по-малките ферми, което
ще доведе до засилване на пазарното
им ориентиране. Това заяви зам.-министър Явор Гечев, на международния
животновъден салон, провел се в Клермон-Феран, Франция, съобщиха от пресцентъра на МЗХ. Зам.-министър Гечев
обсъди възможности за сътрудничество в животновъдството с Филип
Аме – директор на отдел „Международни отношения“ на Националния институт по животновъдство на Франция.
Явор Гечев сподели, че България има отлични възможности за развитие, тъй
като в страната ни има много пасища,
които не се използват пълноценно. Освен това, разполагаме и със сериозни
традиции в животновъдството.
Основен проблем в развитието на
сектора, е намирането на финансиране
и в това отношение сериозен партньор
като Франция, може само да ни помогне, сподели зам.-министърът.
Филип Аме увери, че Националният институт по животновъдство
на Франция, е готов да съдейства на
България, със съвети и със сътрудничество, по съвместни проекти. Доказателство за сериозното намерение
на френската страна, е плануваното
официално посещение в България в началото на 2014 г.
Зам.-министър Гечев информира
френските представители, че България
има отлично развит и запазен генофонд, което се дължи на добрата научна работа в страна ни. Той сподели и
един проблем в тази насока, а имено,
че достиженията на научната дейност
трудно достигат до фермерите. Това
е още една насока, в която френският
опит може да се окаже от полза за държавата ни.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Ралица Тотева – управител на фирма Еко Проект ООД, гр. Габрово:

Многослойните полиетиленови тръби
са хит на пазара
Заводът ни бе създаден през 2004
г. През следващата година ще имаме
юбилей и ще отбележим 10-годишнината си. Персоналът ни е от 50
човека, което е малко, но имаме големи възможности. Основната част
от нашето производство са направата на полиетиленови тръби. Те са за
най-различно приложение – пренос
на питейна вода и газ; канализация,
отводняване и дренаж; защита на оптичен кабел и тръби за общо приложение. Експлоатационният им срок
е над 100 години. Произвеждаме и
шахти за отводняване. На Международния есенен панаир – Пловдив
през тази година показваме многослойни полиетиленови тръби. При
тях външният и вътрешният слой са
от полиетилен арси, който е изключително издръжлив на пукнатини,
надрасквания и всякакви външни
интервенции. Има голямо търсене за
тях на пазара, през последните години, защото спестяват много разходи
на строителните компании. Не успяхме да кандидатстваме с този наш
продукт за златен медал на Международния панаир – Пловдив, защото
изпуснахме срока, но смятам, че щя-

хме да се класираме.
Освен нас, има само още една
българска фирма, която произвежда
полиетиленови тръби в България, а
за многослойните, сме единствени
в страната. В самото начало стартирахме с две линии за тръби, с малки
диаметри от фи 20 до фи 75. В момента, имаме шест работещи инсталации, с диаметър на произвежданите изделия фи 1200. Смея да кажа,
че се развиваме успешно, защото

поддържаме и атрактивни цени, за
да бъдем конкурентни на пазара. Използваме само качествени суровини,
които внасяме, защото в България не
се синтезира полиетилен. Тепърва у
нас се появиха фирми, които преработват полиетилен. Имахме вече и
запитвания от клиенти за тръби за
протекция на оптични кабели, изработени изключително и само от вторични суровини, за да бъде по-ниска
цената им.

Христо Бозуков – председател на Селскостопанската академия:

Общото събрание на учените вече
ще избира шефа на ССА
Новият ръководен орган на Селскостопанска академия, ще се избира от общо събрание на учените, а
не, както беше до сега от министърпредседателя. За председателят, ръководството и директорите на институтите, се въвежда и мандатност. Те
не могат да са на този пост, повече
от два мандата по четири години. Аз
исках да направим смесена избирателна система, т. е. общото събрание
на учените в институтите, да номинират двама души, които са събрали
най-много гласове и те да се състезават помежду си, като всеки от тях
представи програма, която се оценява от комисия в академията. Не съм
се отказал от тази идея, но смятам да
я реализирам по-нататък във времето. В момента всеки може да кандидатства с програма и по документи.
На 8–9 октомври ще пуснем конкурси за десет института, които имат
временно изпълняващ длъжността
директор. В пловдивския регион

това са ИРГР – Садово и Институтът
по тютюна и тютюневите изделия в
село Марково.
Друга промяна е свързана с финансовата автономия на Селско-

стопанската академия. Академията
трябва да има самостоятелна сметка,
в която да постъпва, както определената субсидия от държавата, така
и средствата, получени от научната
дейност, поясни още г-н Бозуков. За
тази година бюджетът ни е 17 млн.
лв.За следващата, се предвижда той
да е 24 млн. лв., което е двойно. Има
предвидена и промяна в устройствения правилник на Министерството
на земеделието и храните. Предвидено е намаление на състава на ССА
с 200 души, но свободните места в
цялата система са 267. Това означава, че по места, директорите ще си
решават. Може и да се съкрати от
наличния персонал, защото трябва
да има свободни длъжности за хабилитиране. Законът за академичния
състав изисква да има свободен щат,
за да може да се направи конкурс
за професори, доценти или главни
асистенти.

УХТ отличен със Златен печат

ТАВ

за Европейски мениджмънт и Златна монета „Писменост“
Съветът на европейската научна и културна общност отличи Университета по хранителни технологии в Пловдив,
със Златен печат за европейски мениджмънт и Златна монета
„Писменост“, на тържествена церемония в галерията на София прес. Призовете бяха връчени на ректора на единственото по рода си у нас и на Балканите, висше учебно заведение
проф. Кольо Динков, за принос към развитието на българската
наука, култура и иновативна икономика, за завоюван висок
престиж и обществено признание. Заедно с това, УХТ бе номиниран за почетен член на Съвета на европейската научна и
културна общност. Високите отличия бяха присъдени, в навечерието на 60-годишния юбилей, който университетът отбелязва в седмицата между 14 и 18 октомври.
Номинациите за наградите се правят от 180 известни български учени и творци с международно признание, които притежават златни отличия от Съвета на европейската научна и
културна общност, както и от кметовете на 156 български гра-

дове и села, носители на отличие за уникално европейско селище, заради древна история и култура. Със Златния печат за
Европейски мениджмънт, Университетът по хранителни технологии може да подпечатва всички свои важни документи,
при кореспонденцията си с институциите у нас и страните от
Европейския съюз.
Златната монета „Писменост“ е изработена, в чест на годината на писмеността 2013, с 24-каратово двустранно златно
покритие в Монетния двор на България.
Годината на писмеността – 2013, е по повод 1150-годишнината от началото на Великоморавската мисия на Кирил и
Методий, 530-годишнината от първата отпечатана книга на
глаголица във Венеция и на 1120-годишнината от свикването на Преславския събор, който взима решение, българският
език да замени гръцкия в богослужението и така става официален език на българската държава, посочват от Съвета на
европейската научна и културна общност.

32 хил. т. винени
сортове грозде
са прибрани в
Пловдивско
Близо 32 000 тона е събраната продукция от винените сортове грозде в
Пловдивско. Това съобщи Валентина
Гънчевска, експерт в Областната дирекция „Земеделие“. На този етап стопаните са прибрали продукцията от
почти 49 000 дка. с лозя, от общо 66
000 дка.
Средният добив е 655 кг./дка. До
края на гроздобера при винените сортове, остава да бъде прибрана реколтата от по-малко от 30% от лозята
в региона.
„Тази година реколтата е по-добра
от миналогодишната, както при винените, така и при десертните сортове
грозде“, каза още Гънчевска.
По думите й, гроздоберът върви
с добри темпове, а при десертните лозя, вече е на приключване. От
общо 11 600 декара десертни лозя в
Пловдивско, вече са реколтирани над
10 500 дка. Средният добив е 588
дка., а прибраната продукция близо
6 200 т.

Министерството
на земеделието
и храните полага
усилия да запази
редките местни
породи животни
Министерството на земеделието
и храните (МЗХ), полага усилия да запази редките местни породи животни
и един от механизмите за това, е по
линията на държавните помощи, чрез
предоставяне на средства на развъдните асоциации за отглеждане и поддържане на автохонните популации. Освен,
че са носители на ценни генетични качества, те са устойчиви на болести
и на климатичните условия, това заяви зам.-министър Бюрхан Абазов, на
среща с Хайнц Остерло, президент на
Германската асоциация за търговия
с говеда и месо, в рамките на „Ануга“
2013, съобщиха от пресцентъра на
МЗХ. Генетичните особености на старите български породи животни, имат
важна роля за развитието на животновъдството. Нашето предложение е
експорт на автохонни породи, които да
бъдат отглеждани и включвани в селекционната дейност, както и за засилване на двустранното сътрудничество, в областта на търговията с живи
животни и месо, обясни Остерло.
Зам.-министър Бюрхан Абазов беше
част от официалната делегация за откриване на Международния панаир „Ануга“ 2013, който се проведе от 5 до 9
октомври 2013 г. в Кьолн, Германия.
Той посети двата национални щанда, на
които 37 български фирми презентират богатата гама на своите продукти от различните направления: месни
и рибни продукти, шоколадови и захарни
изделия, консерви, мляко и млечни продукти и безалкохолни напитки.

пета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Българският сусам е по-качествен и
високодобивен от вносния
Българският сусам е високодобивен и по-качествен от вносния – семената му са със значително по-мек
и хармоничен вкус, в сравнение с
този, който влиза у нас от Индия и
Арабския свят. Предимствата му се
обуславят, както от сортовите характеристики, така и от природно
климатичните условия у нас. Три
уникални сорта български сусам са
създадени през последните години в
Института по растителни генетични
ресурси „Константин Малков“ в Садово, съобщи гл. ас. д-р Станислав
Стаматов – специалист по маслодайната култура. По думите на учения,
едно от най-важните предимства на
нашата селекция, от агрономична
гледна точка, е че кутийките със семена, са устойчиви на разцепване.
Причината е, че в структурата
на плодните кутийки има плацента,
която задържа семената. Това ги прави подходящи за механизирано прибиране. Днес, 99% от сусама, който
се отглежда по света се прибира ръчно, защото кутийките се разпукват
при узряване и семената опадват на
полето.
Последните два сорта сусам, признати през 2009 г. от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, са „Виктория“
и „София“. „София“ е най-високодобивният – реколтата достига до 300
кг. от дка. „Виктория“ и „Милена“
дават добиви около 150– 200 кг. от
дка.
По данни на ФАО, добивът на
сусам, в страните традиционни производителки от сортовете, които се
прибират ръчно, са средно около 67

кг. от дка. Институтът в Садово
поддържа общо
шест сорта от
тази култура.
Сусамът
е
познат като найстарото маслодайно растение,
чиито семена се
използват за храна от човека. В
азиатската и индийската кухня
отдават огромно
значение на сусама за запазване на здравето и
дълголетието. Като суровина се използва за производството на сусамов
тахан, сусамова халва, сусамово масло, сусамки или за поръсване на питки, гевреци и козунаци. Сусамовите
продукти представляват висококалорична и диетична храна. Семената
на българските сортове сусам съдържат от 52 до 55% мазнини, 18–27%
протеин и 18–20% въглехидрати. По
тези показатели, те превъзхождат
значително вносният сусам. Сусамовото масло се използва в кулинарията, козметиката и медицината, а
таханът като здравословна храна и
лекарство, при анемично болни, болни със стомашна язва и колити. Успешно се прилага за възстановяване,
след счупвания на кости и като профилактика на остеопорозата, заради
високото си съдържание на лесноусвоим от организма калций.
Сусамът е изключително подходящ за отглеждане, при променящи-

те се условия на климата, изтъкна
гл. ас. д-р Стаматов. Приспособява
се успешно към условията на околната среда, развива се и дава отлична
реколта в сухи райони, благодарение
на дълбоко проникващата си коренова система. Устойчив е на високите
въздушни температури, в сравнение
с другите полски култури. Показва
висока толерантност към болести,
неприятели и към почви с високо рН.
Маслодайното растение има и редица икономически предимства, които го правят атрактивно за отглеждане. То може да се засее на мястото на
провалени полски посеви, чрез него
фермерите да компенсират загубите.
Отглеждането и прибирането на реколтата не изисква специализирана
техника – извършва се със същото
оборудване, което се ползва, при останалите полски култури. Сусамът
предлага и висока възвращаемост на
вложените средства, обясни в заключение гл. ас. д-р Стаматов.

1040 фермери Ст абилни цени
с одобрени
при пшеницат а
субсидии за
отчитат експертите на
сеитбооборот Международния съвет по зърното
1040 заявления за подпомагане по
направление „Въвеждане на сеитбообращение за опазване на земите и водите“
от мярка 214 са одобрени, съобщават
от фонд „Земеделие“. От всичките кандидати, 153 ще бъдат проверени допълнително.
Към настоящия момент на адресите за кореспонденция, посочени в заявленията за подпомагане, се изпращат
уведомителни писма до всички кандидати по мярката.
Фонд „Земеделие“ напомня на кандидатите по направлението, че заедно със
заявлението за подпомагане през втората година (2014 г. – за одобрените за
първи път през 2013 г.) трябва да бъде
представен и анализ на почвени проби
за декларираните парцели. На базата
на този анализ, следва да е разработен
план за балансирано торене, който да е
заверен от дипломиран агроном. С цел
облекчаване на земеделските стопани,
не е задължително почвените проби да
се извършват от акредитирани лаборатории, като заверката от агроном, се
приема за достатъчна. Резултатите
от почвените проби и планът за балансирано торене, трябва да бъдат представени във вид на таблици, които да
съдържат някои задължителни данни.

вес само с около 6 млн. тона. С това,
според IGC, крайните запаси могат
да достигнат до 180 млн. т.
След краткотраен спад, експортните цени на пшеницата отново се
повишиха. Особено силен ръст на
цените беше регистриран в края на
месеца в Европа и САЩ.

Богата реколта от царевица и спад в цените

Голяма реколта, силен експорт и
стабилни цени при пшеницата, отчитат експертите на Международния
съвет по зърното (IGC) в последния
си доклад. През настоящата икономическа година се прогнозира увеличение на глобалната реколта от
зърно, с нови 2 млн. т. до 693 млн. т.
За сравнение с миналата година по
същото време, сега се очаква реколтата от зърно да е с 6% по-висока.
Причините за корекцията на оценката на общите добиви остават същите – добрите резултати в страните от
Черноморския регион, ЕС и Канада.
По отношение на потреблението,
оценката е намалена, което означава, че производството ще има пре-

По отношение на общите добиви
от царевица в света, експертите от
IGC понижиха оценката си с 2 млн.
тона до 943 млн. тона. Освен това се
очаква добивите от царевица в САЩ
да останат рекордни. В сравнение с
миналата година, когато реколтата
от царевица в света е възлизала на
863 млн. тона, сегашната се очаква
да е с 80 млн. т. повече.
Крайните запаси се прогнозира,
че ще достигнат най-високото си
ниво от 26 години насам. Промяната по отношение на снабдяването с
царевица на международните пазари
доведе до нов спад в експортните
цени при тази култура. За периода
от края на август до края на септември те са се понижили с нови 10%. В
сравнение с ноември 2012 г., когато
беше регистриран последния пик в
цената на царевицата, спадът в момента е с 35%.

Земеделските
стопани ще
се обучават
в енергийна
ефективност
Учените от Земеделския институт –
Стара Загора, ще обучават фермерите,
как да използват растителните и животинските отпадъци, оползотворявайки ги
в производство на биоенергия. Това съобщи директорът на научното звено към
Селскостопанска академия доц. д-р Стайка
Лалева. Обучението ще се реализира по проект „Биогазът като алтернативен източник на енергия в селските райони“ (RUBIGA),
финансиран по програма „Леонардо Да Винчи – Трансфер на иновации“.
Стойността на проекта е 250 000
евро, от които страната ни получава 40
000 евро, а продължителността му е 24
месеца. Негов координатор е Националният
институт за изследване производството
на животинска продукция – Краков, Полша.
Партньори са Земеделският институт –
Стара Загора, Словашкият университет,
неправителствена организация от Румъния и консултантска фирма от Кипър.
В Европа са разработени няколко различни нива на инсталации за биогаз в
селските райони, обясни доц. Лалева. В
Западна Европа, растителните и животинските отпадъци от години се използват
за производство на биоенергия, докато в
източните страни технологиите тепърва
навлизат. Например, в Полша има засилен
интерес към изграждането на биогазови
инсталации в стопанствата. Правителството на страната, от бившия социалистически блок, е разработило стратегия
„Полската енергийна политика до 2030 г. „В
нея е разписано, че до 2020 г. всяка община
ще създаде инсталация за биогаз.
Във връзка с навлизането на енергоспестяващите технологии у нас, е необходимо да се подкрепи образователната
дейност за разпространяване на знания в
тази област, заяви доц. Лалева. По думите
й, обучението по проекта ще даде шанс на
земеделските производители да увеличат
печалбите си, да се подобри връзката между аграрния сектор и бизнеса, както и да
се намали безработицата и миграцията в
селата.

Около 30% от
фондовете за
агросектора
ще са за
„зелени“ мерки
Най-малко 30% от фондовете за
агросектора ще са за „зелени“ мерки, е
решила Комисията по земеделие в Европарламента, която гласува реформата
на Общата селскостопанска политика
след 2013 г.
Стана ясно, че се въвежда допълнителна помощ от 25% за първите пет
години за млади фермери. Като „зелени“
се определят агроекологичните мерки за
подкрепа на биологичното земеделие или
проектите, полезни за околната среда.
Официалното приемане на реформата
от ЕС, трябва да стане до края на годината. Преди дни стана ясно, че България
ще получи 2,338 млрд. евро от Европейския земеделски фонд, за развитие на
селските райони за периода 2014–2020 г.
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Индустриални зони в железопътен Тръгна воден
проект за над
ринг край Пловдив
Нов железопътен ринг ще свързва в радиус от 50 км селищата около Пловдив и индустриалните зони
в общините „Марица“, Раковски и
Куклен. По този начин, ще се осигури връзка между местата, в които
живеят над 115 хиляди жители на
областта, и местоработата им. Това
обясни зам.-кметът на община „Марица“ Стефан Цанков на провелия
се дискусионен форум „Недвижими
имоти – строителство, услуги и проблеми на пазарната среда“, организиран от Националното сдружение
Недвижими имоти, в рамките на
Международния есенен технически
панаир.
Идеята за жп ринга на управата на „Марица“, след обсъждане, е
била подкрепена от Комбината за
цветни метали и строителна компания „Сиенит Пловдив“. Проучванията на инициаторите за изграждането на жп връзката, установили, че
Оперативна програма „Транспорт“,
би могла да финансира проекта.
Единственият възможен бенефициент на средствата от него обаче е
Националната компания „Железопътна инфраструктура“. В момента
водим разговори с ръководството
на НКЖИ, за целесъобразността на
ринга, каза Цанков. Той увери, че общините ще подпомогнат железопътната компания с цялостна разработка на проекта.
Седем общини – Пловдив, Първомай, Асеновград, Куклен, „Марица“
и „Родопи“, вече са подписали споразумение. Очаква се община Раковски, да се присъедини към идейния

Паметник на
Евлоги и Христо
Георгиеви откриха
в Карлово

Изграждането на монумента е
по инициатива на родолюбиви
жители
Паметник на радетелите Евлоги и Христо Георгиеви, издигнаха в родния им град
Карлово. Официалната церемония се проведе от почетната рота на 61-ва Стрямска
механизирана бригада и духовия оркестър.
Инициативата за издигане на монумента
на най-големите дарители в историята на
България е на родолюбиви жители. Средствата са събрани с дарителска кампания,
организирана и осъществена от Ротари
клуб – Карлово, уточняват от пресцентъра към местната администрация.
Паметникът отриха кметът на община Карлово – д-р Емил Кабаиванов и президентът на Ротари клуб Карлово – Здравко
Костадинов. Слово произнесе и ректорът
на СУ „Св. Климент Охридски“ проф. Иван
Илчев. Церемонията уважиха народни представители, управителят на БНБ Иван
Искров, професорите Иван Стоянов, Иван
Глушков и Андрей Пантев, председателят
на Общинския съвет – Карлово Стойо Карагенски, граждани и други.
Ритуалът по откриване на паметника
завърши с поднасяне на венци и цветя и
празнични илюминации. В постамента му
са изписани думите на Евлоги Георгиев
„Само надеждата ми, че ще мога и аз да
участвам в преуспяването и величието на
отечеството ми, ме прави да умра спокойно“, които ще останат завинаги в паметта на неговите съграждани.

40 млн. лв. в
Стара Загора

проект, за да гарантира регулярен
транспорт на работещите в индустриалната зона край с. Стряма.
„Предприятията в зоните се нуждаят от 115 000 работници и срещат трудности в набирането им. В
същото време, в общините около
Пловдив, безработицата е по-висока
от средната за страната“, заяви Цанков. Той посочи, че новият ринг ще
направи възможно превозването на
работниците от местоживеенето до
местоработата им в рамките на един
час. Освен това, той ще улесни и
инвеститорите в превоза на товари.
Той смята, че жп рингът може да е
напълно завършен през 2020 г. Строителството е планирано да започне в
средата на 2016 г.
Стартирало е изграждането на
интермодален терминал в с. Златитрап – обект с национално значение,

който очаквам да увеличи инвестиционната инициатива на бизнеса,
каза главният архитект на община
„Родопи“ Атанас Недевски. Той направи втората презентация, по време
на форума, в която представи възможностите за вложения в строителството на територията на общината.
Над 33 хиляди са жителите там в
нея, с официална регистрация, които през топлите месеци стават 133
хиляди, защото значителна част от
пловдивчани почиват в Родопската
яка.
При нас масово се строи, въпреки
кризата, издали сме 470 строителни разрешения, от които над 400 са
за жилища, посочи арх. Недевски.
Дори рестрикциите на новото законодателство, не отказват хората, които масово сменят предназначението
на земеделските земи.

Министър-председателят Пламен Орешарски:

Местната власт ще е
акцент на Бюджет 2014

Дискутирани са били специфични проблеми, за които ще се
търси решение, в рамките на следващия програмен период

Местната власт ще е един от акцентите, при бюджетирането на
следващата година, заяви министърпредседателят Пламен Орешарски в
Пазарджик, където бе на посещение.
Там той се срещна с областния управител Иван Йорданов и кметове
от Пазарджишките общини. Премиерът разговаря и с градоначалника
на областния град. Дискутирани са
били специфични проблеми, за които ще се търси решение, в рамките
на следващия програмен период
2014–2020 г. Пред премиера са били
поставени въпросите за изграждане

на надлеза по пътя Варвара – Велинград и за приключване ремонта на
пътя Пещера – Батак.
Пазарджишките кметове са разговаряли с Орешарски и за реализацията на проекта от язовир „Луда Яна“,
който ще реши водните проблеми на
община Панагюрище и още три общини. Обсъдена е била и рехабилитация на АМ „Тракия“ – между пътен
възел Церово и Гелеменово, както и
изграждането на регионалното депо
за твърди битови отпадъци, което е
най-наболелият въпрос.
Орешарски посочи, че срещите
са били полезни, защото на тях са
били дискутирани проблемите на
отделните населени места в региона.
„Запознахме кметовете с общата
политика на правителството, по отношение на местната власт. Имаме
разговор с НСОРБ за прецизиране и
ревизиране на местните и централните функции, а също и на приходите.“
Министър-председателят коментира, че обсъжданите теми са валидни за цялата страна. На срещата присъства и министърът на транспорта
Даниел Папазов, депутати от „Коалиция за България“ и ДПС в Пазарджишкия регион, и евродепутатът
Илиана Йотова.

Стартира най-мащабният европроект в региона на Стара Загора – за
изграждане, рехабилитация и модернизиране на близо 30 км. В и К-мрежа, в
няколко квартала на областния град.
Кметът на общината Живко Тодоров,
вече подписа първия акт за интегрирания воден проект, съобщиха от общинския пресцентър.
Същинската дейност ще стартира с изпълнението на главен колектор
по ул. „Княз Борис I“, отливен канал и
дъждопреливник, изграждане на В и Кмрежа в кв. „АПК“, канализация на кв.
„Кольо Ганчев“ – запад“ и канализация в
с. Богомилово.
Новата водна инфраструктура, ще
подобри бита на приблизително 32 хил.
старозагорци. Освен, че решава изцяло
В и К-проблемите, тя ще създаде и условия за нови инвестиции и ще повиши
благосъстоянието на населението, посочват от общината.
Проектът, който е за малко над
40,3 млн. лв., се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от
държавния бюджет , чрез оперативна
програма „Околна среда 2007–2013 г.“.
Срокът за завършване на всички строително-монтажни работи е 10 месеца,
но не по-късно от края на септември
идната година.

Кандидатът на
ПП ГЕРБ Христо
Габеров спечели
балотажа
в Царимир
След оспорвана борба, кандидатът на ПП ГЕРБ Пловдив област
Христо Габеров, спечели балотажа
за кмет в село Царимир, община
Съединение.
До повторните избори се стигна, след като миналата седмица,
никой от тримата кандидати за
кметския стол – Христо Габеров
от ПП ГЕРБ, Георги Механджийски
от Нова алтернатива и Елка Гуарино от БСП, не успя да постигне категоричен резултат. Тогава Габеров не успя да прескочи бариерата
от 50%. На балотажа, след изключително оспорвана борба, Габеров
взе 400 от 664 гласа и извоюва
очаквана победа.

0900 12900
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КАЛЕЙДОСКОП

Археолози разплитат
Вредни
ли
са
Какво ви очаква тайните на храма на Зевс
обичаните
през седмицата
край Старосел
от всички
компоти
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Не бягайте от щастието си
в личен план, дори и да се
страхувате от трайно обвързване в любовта. Определете изключително точно
целите си и съставете план, благодарение,
на който ще ги постигнете с лекота.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Стремете се да не поемате
излишни рискове, с които да
поставите под въпрос материалната и деловата си стабилност. Имайте в предвид,
че до голяма степен е желателно да правите
компромиси, особено в любовта.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Опитайте се да изпълните
навреме текущите си ангажименти, особено ако за тях
ви е поставен краен срок.
Отделете достатъчно часове,
които да посветите на себе
си и на пълноценния си отдих.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Не допускайте дребните
разногласия в отношенията с любимия да ескалират.
Следвайте шестото си чувство, особено ако сте изправени пред необходимостта да преодолеете конкретни проблеми и затруднения, при общуването си с
интимната половинка.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Не проявявайте пренебрежително отношение към
усилията, които приятел и
партньор е положил, за да
ви помогне в предприетите
от вас инициативи. Активността ви ще направи възможна реализацията на идея, по
която работите напоследък.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Важно е да съставите стриктен план за работа, благодарение, на който ще постигнете значителна стабилност в
професионалната сфера. Не
се състезавайте с хора, които
заемат по-високи постове, защото рискувате
да попаднете в неизгодна ситуация.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Вглеждайте се в малките
подробности – това може
да ви помогне да избегнете
проблеми или да се справите с редица затруднения.
Изключително важно е да
се ориентирате правилно в ситуацията, в
която попадате в професионалната сфера.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Избягвайте да проявявате
силни и крайни емоции в
отношенията си с близък,
приятел, познат или роднина. В случай, че не действате по правилния начин, има
изключително голяма вероятност, проблемите да ви връхлетят, като бумеранг!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Ръководете се от инстинктите си, които няма да ви подведат по пътя към целта в
професионалната сфера. Не
попадайте в плен на засилената си емоционалност, особено, когато
става въпрос за пари или за служебни взаимоотношения.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Поддържайте се в отлична
форма и ще се изненадате, колко по-лесно ви е да
се справяте с текущите си
отговорности на работното място. Моментът ще се
окаже ключов за част от вас, във връзка с
договори в професионалната сфера.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Съобразявайте се със съществуващите на работното ви място обстоятелства
и на всяка цена се пазете да
не попаднете, под чиято и да било зависимост. Моментът е благоприятен да общувате и да създавате нови контакти.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Пътувайте и се забавлявайте, както намерите за добре.
Част от вас ще решат да се
заемат с някои свои отговорности, които не търпят
отлагане във времето, за да може през първия делничен ден да се посветите на поприятни занимания.

Възобновяват проучванията в землището на селото

Археолози ще продължат да разплитат тайните на светилището на Зевс,
което бе отрито през юли край Старосел. От 20 септември се възобновяват
проучванията в землището на селото,
съобщи зам.-директорът на Националния исторически музей (НИМ) доц. д-р
Иван Христов. Той е и ръководител на
изследванията на връх Кози грамади.
След като специалистите попаднаха
на редица ценни находки – цели и оброчни мраморни плочки, с изображенията на Зевс и Хера, стотици монети и
други, от Министерството на културата
отпуснат допълнително средства, за да
могат да бъдат разплетени тайните край
Старосел.
Другата причина за продължаването
на проучванията е опасността от има-

нярски набези на върха.
В тази връзка са взети
и допълнителни мерки
от органите на реда за
наблюдението и охраната на обекта. Проучванията ще продължат
до края на октомври.
Обектът на връх Кози
грамади, представлява
голямо култово средище в тракийските земи,
чиято история започва
през втората фаза на
старожелязната епоха
(VIII–VI в. пр. Хр.) и завършва в началото на V век сл. Хр. Доц.
д-р Иван Христов твърди, че светилището, където е открит и едноделен правоъгълен храм, е 27-мо по ред открито за
тракийските земи, но е най-голямото до
този момент. Обхваща близо 2 декара,
допълва той.
Писмени извори доказват, че траките
са почитали Зевс. Особено засилен е бил
култът в земите западно от Филипопол
(Пловдив).
Според български учени, божествените персони Зевс и Хера, се настаняват на мястото на анонимна тракийска
двойка божества от предримската епоха,
и именно на това се дължи изключителната им популярност, във вековете
на римско владичество на тракийските
земи, дори до началото на V век сл. Хр.

Гроздето от древността е използвано като храна, лекарство, лек за отмора
и забавление. Широкият му спектър на
действие, го прави най-популярното
лекарство в народната медицина. Установено е, че в гроздето се съдържат
много органични киселини като ябълкова, винена, лимонена, кехлибарена
и фосфорна, които са полезни за стимулирането на обмяната на веществата. Консумацията на грозде и прясно
изцеден гроздов сок, се препоръчва,
при безапетитие, при стомашно-чревни възпаления, чернодробни и жлъчни
възпаления, при запек и хемороиди.
Гроздето очиства, алкализира и минерализира организма.
Според народната медицина, гроздето помага, при ранна форма на туберкулоза, очни и ушни болести, заболявания на далака и на черния дроб,
невротично сърцебиене, възпаление на
венците, скорбут и нарушена обмяна
на веществата. Смята се, че има много добро действие и при мигрена и артритни заболявания.
Съдържанието на захар е много поголямо, отколкото при другите плодове
– над 25%. Захарите в гроздето – глюкоза и фруктоза, навлизат направо в
кръвта и се усвояват бързо от организма и това подпомага сърцето и черния
дроб. Благодарение на тези му качества, гроздето е много подходяща храна
за злояди деца, за спортисти и за хора с
големи физически натоварвания.
Гроздето е богато и на витамини –
C, B и провитамин A, които укрепват
нервната система, стените на кръвоносните съдове, костите, ноктите и
имат благотворно влияние за зрението.
Наличието на много калий подкрепя
сърдечния мускул, отделя излишните
течности, затова гроздето и сокът му
се препоръчват, при високо кръвно налягане, прекарани инфаркти, атерос-

клероза, артрити, подагра, камъни в
бъбреците или в жлъчката. Магнезият,
калцият, фосфорът, желязото, помагат
за лечение на рахит, за изграждане на
младите кости и зъби, предпазват от
анемия. Багрилните вещества в гроздето имат съдоразширяващ ефект, което
предпазва от инфаркт.
Препоръчва се прясно изцеден
гроздов сок, да се пие по половин литър сутрин, обед и вечер и лечението
да продължи поне 2–3 месеца. Ако ще
се яде прясно грозде с лечебна цел,
препоръчва се поне по 1,5 килограма
на ден.
Въпреки че гроздето е изключително хранително, то може да се използва
и за диета и разтоварване на организма. Определяте ден от седмицата или
няколко последователни дни, в които
консумирате само грозде и така хем изчиствате организма от ненужни вещества и токсини, хем не гладувате.
Когато се консумира грозде и гроздов сок, добре е да се избягват храни
като месо, зеле, салами, яйца, сирене
и бира. Семките на гроздето дразнят
възпалено гърло и в такива моменти не
се препоръчва консумацията им. Сушеното грозде – стафидите са също храна
и лекарство. Единствените противопоказания за употребата на по-големи количества са затлъстяването, захарният
диабет, язвата на стомаха или на дванадесетопръстника.

Гроздето е най-популярното
лекарство в народната
медицина

По-голямата част от нас, сме израснали похапвайки сладко или домашен
конфитюр през студените зимни вечери. Другото изкушение, което все още
обичаме и консумираме са компотите.
Макар че вече все по-рядко се произвеждат, компотите все още са обичани и употребявани. До колко са полезни
е въпрос, който можем да зададем за
всяка друга напитка или храна.
Пресни плодове
Все повече се оглеждаме всичко, което консумираме да е „био“ като си мислим, че след като има такъв етикет,
значи си купуваме качество. Можем
да срещнем най-разнообразни мнения
за компотите – били вредни, защото
имало много захар, от тях се дебелеело,
били храна за гладни студенти, отишли
да учат някъде другаде.
Вредно и полезно в случая носят, не
само двете си основни значения. Вредата за един не винаги е вреда за друг,
особено ако говорим за храна. Що се
отнася до въпроса дали дебелеем от
компоти, то трябва да изясним, че не
дебелеем от някоя храна, а от това, че
сме прекалили с нея.
Не може да наричаме консервираните плодове вредни. Дали са подходящи
за децата не е въпрос с един отговор.
Естествено, че е по-добре да има пресни плодове. Но нали не мислите, че пресните плодове, които купуваме в студената зима например и които изглеждат
току-що откъснати, са напълно натурални?
Приготвяне на компоти
А по въпроса за кого са храна – ако
компотите са ви вкусни и имате навик
от малки да похапвате от тях от време на време, продължавайте да го правите. Същото е и ако не ви харесват,
но не бива да ги окачествяваме като
вредни или полезни. В крайна сметка
всичко е полезно, стига да не прекалявате с количеството му.
Но помислете и за това – кое е подобре да купите, натурален сок в картонена кутия или да отворите един
компот и детето да изпие сиропа? Ако
в компота има захар, то в останалите
продукти на пазара има консерванти
и различни други съставки, които са
вредни за вас и децата ви. Ако смятате, че има много захар в компота – разредете го с вода или при направата им,
слагайте по-малко количество. Освен
сока, плодовете могат да се разбиват
и детето ви да пие истински натурален
нектар, който може да не му донесе витамини, но няма да му навреди.
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БИЗНЕССТРАНИЦА
ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ
ПО АГРОБИЗНЕС И РАЗВИТИЕ НА РЕГИОНИТЕ
СЪЗДАДЕНО ПРЕЗ 1992 г.,ОБУЧАВА 7200 СТУДЕНТИ
АКРЕДИТИРАНО ВИСШЕ УЧИЛИЩЕ

БАКАЛАВЪРСКИ ПРОГРАМИ

10 причини да следваме във ВУАРР: Признават се оценките от матурите
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

●Икономика на туризма
●Стопанско управление
●Финанси
●Аграрна икономика
●Управление на агробизнеса
●Управление на
информационните системи

МАГИСТЪРСКИ ПРОГРАМИ
Прием по документи
6. Осигуряване на работа
*Счетоводство и одит
7. Подпомагане бизнеса на нашите
*Стопанско управление
възпитаници
*Управление на проекти
*Управление
на селските райони
8. Стимулиране кариерното
*Управление
на общини
израстване
*Икономика и управление
9. Национална и международна
на агробизнеса
акредитация
*Икономика и управление
10. Над 100 пъти е нараснал броят
на туризма
*Маркетинг и реклама
на студентите за 20 години
*Финанси и банково дело
ТАКСАТА ОТ 490 ЛЕВА Е ТВЪРДА
*Артмениджмънт
*АдминистративноДО КРАЯ НА СЛЕДВАНЕТО!
информационен мениджмънт
www.uard.bg
*Управление на
тел.032/ 960 360
комуникационните системи
5. Стипендии

Проф. Светла Бъчварова – председател на парламентарната коисия по земеделие:

Мярка 112 „Млад
фермер“ ще стартира
през ноември

До края на годината всички земеделски производители, които се
подпомагат от националния бюджет и тези, които очакват средства по агроекологичните мерки,
ще си получат парите за 2013 г.,
това каза на пресконференция в
Пловдив проф. Светла Бъчварова,
председател на парламентарната
комисия по земеделие.
Още от 15 октомври животновъдите ще получат авансово 60
милиона лева национални доплащания, а през януари ще получат
още 40% от сумите, които се получават от националния бюджет.
Около 300 милиона лева ще бъзат
разплатени по Ос 2 – това са всички средства за 2013 г., които земеделките стопани трябва да получат по европейските фондове.
Средствата са по мерките, в сектор „Агроекология“ и „Необлагодетелствани региони“, допълни
председателят на парламентарната комисия по земеделие.
Мярка 112 „Млад фермер“ ще
стартира през ноември, като по
нея през тази година ще се финансират 200 фермера, но прием ще
има отново и през май 2014 г., каза

още Бъчварова. За да не се създава допълнително напрежение, тъй
като голяма част от кандидатстващите, изпълнили условието за 14
месеца регистрация през май ще
са ги преминали, предвиждаме
удължаване на този срок на 18 месеца и така ще дадем възможност
на тези, които през тази година не
успеят да участват да го направят
през следващата, допълни тя.
Предстоят редица законови
промени, които ще облагодетелстват земеделците и ще подпомогнат сектора. Поехме ангажимент и в Бюджет 2014, ще бъде
възстановяван акцизът на горивата. От 2014 ще бъдат заложени
средства за това, като са необходими около 70 млн. лв. по тази
нотифицирана държавна помощ.
За това са необходими и промени
в два закона – за акциза и данъчните складове и за подпомагане
на земеделските производители.
Планират се и промени в Закона за ветеринарно-медицинската
дейност, които да намалят разходите на животновъдите. Предстои и приемането на Закона за
растенията. Според проф. Бъчварова, в почти всички закони, които определят облика на сектор
„Земеделие“, се налагат спешни
промени и те ще бъдат направени
до края на годината.
Целта е България да не търпи
финансови санкции, заради закъснение при съгласуването на
някои закони с Директивите на
ЕС, да се разплатим в кратки срокове с бенефициентите и да покажем, че през тази година усвояемостта на европейски средства в
сектора, е по-добра. Независимо,
че от следващата година ще разполагаме с 250 млн. лв. по-малко
в сектора, нашата цел е да бъдат
подпомогнати 43 мерки в селското стопанство и в развитието на
селските райони, каза още проф.
Бъчварова.

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

„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

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ
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

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

„Родопи“, край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

