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Пловдив  Година XIX  Брой 34 (814) 17–23.10.2013 г.  Цена 0,50 лв.
60 години Университет по хранителни технологии – Пловдив

360 научни разработки
от 18 държави за юбилея
на университета

Единственото по рода си у нас и
на Балканите, висше учебно заведение работи в партньорски взаимоотношения с над 40 чуждестранни

университета, заявиха от ръководството, в навечерието на
60-годишнината
на
ВУЗ-а.
Целият мениджмънт на пивоварната
в Ханой е обезпечен с
кадри на УХТ, посочи
любопитен факт ректорът проф. Динков
360 научни разработки от 18 държави
в Европа и Азия ще
бъдат представени, по
време на юбилейната
научна конференция
„Хранителна
наука,
техника и технологии
2013“, която ще се
проведе в Университета по хранителни технологии на
18 и 19 октомври. Авторитетната
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Георги Жеков – съсобственик на фирма „Цима 99“ ООД – гр. Раковски:

Искаме да възвърнем позабравения
вкус на българските конфитюри!
Излязохме на пазара с нова
лимитирана серия конфитюри
с четири вкуса. Някои от тях са
традиционни, като сливовия мус.
Той е с изключително сполучлив
вкус, който е позабравен и е с
много високо качество. Целта ни
е да популяризираме традиционния вкус, който е позабравен или
намразен у нас, поради лошите
производствени практики през
последните години. Друг нов
продукт за нашия пазар е конфитюр от ябълки с ванилия. Произвеждаме го от първокачествени ябълки, които са смесени с
натурална канела. Конфитюрът
има страхотни вкусови качества.
Ягоди с ванилия, също е много
хубав конфитюр, с цели плодове. Четвъртият е от портокали,
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Фирма вносител,

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

За българските
вестници и
списания
започна на 1
октомври и
ще продължи до 10 декември т. г.
Това е времето, в което може
да се абонирате за вестник „Тракийски агровести“. Изданието
съществува вече 20 години, благодарение на хората, които са
ангажирани с производството,
преработката и търговията със
земеделска продукция. Абонаментът за него се извършва чрез
редакцията на вестника или
във всички пощенски станции
в страната. Каталожните му номера са 2155 и 2156. Цената за
едногодишен абонамент е 30 лв.
за физически и 40 лв. за юридически лица.
Две са основните теми, които
са обект на изданието- проблемите на българското земеделие
и работата на държавните структури- кметства, общински и областни администрации в Южна
България.

На
пета
страница

Кметът
на община
Калояново

„МП – Агро 2012“ – ООД

Издава „Тракия вест“ ООД

Абонаментна
кампания 2014

Над 80
български
фирми
показаха…

който е натурален, без допълнителни примеси. Както вече казах,
серията е лимитирана и е от вкусове, които биха допаднали на
клиентите ни. Всички продукти
с марката „Цима 99“, са изпитани и доказали се във времето.
Фирма ни е от новосъздадените
по времето на прехода, които се
опитват да възвърнат доверието
в българските стоки. През миналата година отбелязахме 20-годишнината от основаването си.
Изложението в Кьолн – Германия е най-голямото за храни в
света, което се провежда на всеки две години. В него участват
изложители от целия свят. Тази
година Българската Изпълнителна агенция за насърчаване на
(На стр. 3)

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

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

17–23.10.2013 г.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Издател:
„Тракия вест“ ООД
4002 Пловдив
ул. Волга“ №4,
тел.: 032/64 38 13
GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg
ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП:
Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

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

Банкова сметка:
„Тракия вест“ ООД
IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:
UNCRBGSF

Евродепутатът
Мария Габриел
зад искането
на пчеларите
да се третират като
малки фермери

Евродепутатът Мария Габриел обяви в
Сливен, че стои зад искането на пчеларите
да се третират като малки земеделски производители. Така те ще могат да получават
между 500 и 1250 евро годишно. Въпросът
бил поставен пред нея на Международния
фестивал на меда в Несебър. Финансиране в
такъв размер би позволило на българските
пчелари да подпомогнат производството
си, да подменят пчелните кошери, да бъдат
по-конкурентоспособни и да популяризират по-успешно качествата на българския
мед. Това заяви Габриел на кръглата маса с
тема „Европейското финансиране за периода
2014–2020“ в Сливен.
Мария Габриел, която е член на Комисията по земеделие в Европейския парламент,
презентира основните моменти от новата
Обща селскостопанска политика за следващия седемгодишен период и важните за българските земеделци решения.
На 30 септември в Комисията по земеделие гласувахме резултатите от преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета по последните
точки от новата Обща селскостопанска
политика на ЕС. Защитихме много важна
за България разпоредба по отношение на
преходната 2014 г. – обвързаното с производството подпомагане да бъде до 13%, ако
страните-членки са прилагали СЕПП до 31
декември 2014 г. България попада именно в
тази категория, което ще даде възможност
за подпомагане на чувствителни сектори
като зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството, информира
евродепутатът.
Габриел подчерта и друг важен момент
– приетата по-голяма гъвкавост между
стълбовете на ОСП за преходната 2014 г.
Страните-членки ще имат възможност да
прехвърлят 15% от директните плащания
към програмите за селските райони, както и
15% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания. Група
страни, сред които и България, ще могат да
прехвърлят до 25% от средствата за развитие на селските райони към директните
плащания, което е в полза на българските
земеделци.

Данъчното облекчение за земеделците
– и през 2014 г.
Инвеститорите в повече
общини с безработица, която е с 25% над средната, ще
плащат по-ниски налози
Проектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО),
предвижда действието на данъчното облекчение, представляващо
държавна помощ за земеделски
производители, да бъде удължено
и за 2014 г. Това означава да бъде
приложено преотстъпване на корпоративен данък, който се дължи
за 2014 г. Прилагането и на това
данъчно облекчение ще бъде възможно, след постановяване на положително решение от Европейската комисия. Законопроектът бе
одобрен на редовното заседание на
Министерския съвет.
Промените в ЗКПО ще направят
общините, в които безработицата
е с 25% по-висока от средната за
страната, по-привлекателни за инвеститорите. До момента данъчни облекчения ползваха фирми
от производствения сектор, които

развиваха дейност в общини, чиято безработица надхвърля с 35%
средната в България. Новият законопроект за изменение и допълнение на ЗКПО, значително ще
разшири обхвата на териториите с
данъчни преференции.
Едновременно с тази промяна
се въвеждат нови условия за фирмите. Те трябва да поддържат през

целия данъчен период, не по-малко
от 10 работни места, като най-малко 50% от работниците, да са заети
пряко в извършваната производствена дейност.
Освен това, 30% от персонала
трябва да бъде от лица с постоянен
адрес в общини, в които безработицата е с 25% по-висока, от средната за страната.

Тютюнопроизводителите ще
получат част от субсидиите си,

в размер на 11,5 млн. лв., още през тази година
11,5 млн. лв. са осигурените средства за тютюнопроизводителите за 2013 г., чрез актуализацията на държавния бюджет

Средствата ще бъдат изплатени
до няколко седмици от ДФЗ-РА,
след приключване на всички за-

дължителни проверки, заяви зам.министър Бюрхан Абазов на среща
с Националната асоциация на тю-

тюнопроизводителите 2010. Това
стана след одобрението на Европейската комисия за отпускане на
национални доплащания за 2013 г.
за България и приетото решение на
Министерския съвет, за размера на
подпомагане по схемите за национални доплащания.
Подпомагането на тютюнопроизводителите ще става, въз основа
на средногодишното количество
изкупен качествен тютюн (1–3
клас), по сортови групи през референтен период 2007–2009 г., а размерът на помощта ще се определя
на килограм.
С осигурените 11,5 млн. лв. ще
бъде допълнено подпомагането на
килограм тютюн до размерът на
субсидията, получен от тютюнопроизводителите през 2011 г.
МЗХ заложи средства за подпомагане на тютюнопроизводителите в Бюджет 2014 г.

Започна тазгодишната кампания
по изкупуване на тютюна
Дъщерното дружество на „Лийв Табако А. Михайлидис“ в България, започна подготовката за изкупуването
на тазгодишната тютюнева реколта. Кампанията найвероятно няма да започне по-рано от началото на ноември, каза Димитър Манчев, ръководител на фирмата за
регион Кърджали. На голяма част от производителите
вече са раздадени кашоните, в които ще редят тютюна.
Фирмата се е отказала напълно от чуловете. В кашони
е по-лесно и по-бързо. Трима души могат да подготвят
един тон за два-три дни, докато при пасталирането и ба-

лирането отива един месец. По думите на регионалния
ръководител, тазгодишната реколта е с 25–30% повече,
от миналогодишната. Фирмата изкупува тютюн, само
от сортова група „Басми“. Има доста сключени договори в района на Пазарджик, Казанлък, Доспат, Свиленград, Кърджали и Хасково. Реколтата ще се прима по
кметства. На някои места времето вече е подходящо за
домашна манипулация. Но хората не бързат, очаква се
масово да започнат през втората половина на октомври,
след религиозния празник Курбан байрам.
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Незнайно „вино на майстора“
завладява сивия сектор у нас
Около 150 хил. т. грозде у нас се
преработват нелегално във вино и
ракия. Това каза проф. Пламен Моллов, ръководител на Катедра консервиране и хладилна технология в
Университета по хранителни технологии (УХТ) в Пловдив и председател на Националната лозаро-винарска камара (НЛВК).
Според него, това са незнайни алкохолни продукти, наречени „ракия
на майстора“ или „вино на майстора“ и са част от огромния сив сектор.
Към него експертът причисли кооперативните пазари, където се реализират нерегламентираните продажби на алкохолни питиета, както и в
системите „ол инклузив“.
Проф. Моллов уточни, че за сивия сектор се съди по косвени показатели. У нас има 75 хил. ха лозя, от
които се прибират средно по 500 кг
грозде. Общо това прави приблизително 350 хил. т., от които само 200
хил. влизат във винарските изби за
преработка. Останалите 150 хил. т.,
не е ясно, къде точно отиват, защото
само 10% от това количество, се преработват в домашни условия, обясни
експертът.
А това означава, че се произвеждат 30–40 млн. л. ракия от грозде и

като се добавят още 10 млн. л. плодова, загубите от акцизи са за 200
млн. лв., пресметна Моллов.
Както много пъти съм казвал,
контролът върху качеството и безопасността на напитките и храните
не се гарантира със заклинания, а
се осъществява от компетентни специалисти, каквито подготвя УХТ в
Пловдив, който чества своя 60-годишен юбилей, добави той.

Тазгодишната кампания по беритба на гроздето вече е приключила, макар работещите в бранша да
не били съвсем подготвени да я посрещнат, тъй като се оказала доста
богата. От 10 години насам ежегодно
у нас се произвеждат 100 млн. литра
вино, но засадените площи са намалели два пъти. Според проф. Моллов, тази тенденция ще се запази и
в следващите няколко години, защото китайците все още предпочитали
напитки от Франция, Италия и дори
Австралия. „Макар в България да е
традиция вино да се произвежда от
времето на траките, страната ни се
счита за млад производител, въвел
изискванията на ЕС след 2007 г. Напоследък се появиха доста винарски
изби, но те са от семеен тип и нямат
шанс да пробият на международните
пазари, тъй като не правят необходимите количества, за да задоволят
големи пазари“, обясни той. В легалния винарски сектор, всички дейности са строго регламентирани и от
както България е член на Европейския съюз, всичко, което се прави с
едно зърно грозде, за да се превърне
то в капка вино или ракия, се контролира и описва в дневници, подчерта
професорът.

Трябва да спрем
да говорим, колко
пари се усвояват, а
да следим, какво се
постига с тези средства, заяви евродепутатът Ивайло
Калфин, на дискусия за отражението
на еврофондовете
върху българската
икономика.
След
седем
години в ЕС, се
оказва, че хората
в
Северозападна
България живеят
по-зле, отколкото
преди страната ни
да влезе в съюза,
стана ясно на конференцията. На форума присъстваха депутати от европейския и националния парламент,
представители на правителството,
икономисти и експерти.
По линия на политиката за сближаване през периода 2014–2020 г., за
страната ни са предвидени 7 млрд.
евро, с които трябва да се решат много сериозни проблеми. Българският
БВП е едва 45% от средния в съюза,
45 на сто от българите са заплашени
от бедност, четири от петте най-бедни
региони в ЕС са български, а 99,8% от
фирмите у нас са микро предприятия,
които трудно могат да си позволят
инвестиции и модерни производства.
Седем милиарда евро за 7 години, не
са много и за да има промяна в тези
показатели до 2020 г., е необходима
пълна мобилизация на държавата и
обществото, коментира Калфин. Той
призова за пълна прозрачност на преговорите, които в момента държавата

води с Европейската комисия, по
условията за харченето на еврофондовете.
От следващия
бюджетен
период, който започва
от 2014 г., Европейската комисия
също по-отблизо
ще следи ефектите
от
инвестициите
по линия на политиката за сближаване и за тази цел,
за първи ще бъдат
подписвани Споразумения за партньорство с всяка от
страните членки. В тези документи
националните правителства поемат
ангажимент да изпълняват определени политики, подчинени на постигането на целите на стратегия Европа
2020. Неизпълнението на споразуменията, може да доведе до замразяване
или отнемане на средства. В споразумението на България, приоритетите
са конкурентоспособност на малкия
и средния бизнес, инвестиции в иновации и нови технологии, разширяване на достъпа до информационни
и комуникационни технологии, енергийна и ресурсна ефективност, свързаност на инфраструктурата с акцент
върху жп мрежата. От бюджета за текущия програмен период, страната ни
може да загуби 300 млн. евро от средствата, предвидени за околна среда,
конкурентоспособност и развитие на
селските региони, но администрацията прави всичко възможно, това да не
се случи, добави още Калфин.

Евродепутатът Ивайло Калфин:
Искаме да
Трябва да спрем просто да
възвърнем
еврофондовете
позабравения усвояваме
Фокусът трябва да се премести върху ползите от изразходването на средствата от ЕС
вкус на
българските
конфитюри!

(От 1 стр.)
малките и средните предприятия,
беше организирала щанд на изложението, с родни фирми. Нашата фирма „Цима 99“, присъства
за четвърти пореден път на него.
Участваме всяка година на различни изложения в нашата област.
Това е начинът, да имаме по-широка международна популярност.
Извън България, сме абсолютно
неизвестни, но при последователност и постоянство, може да се
постигнат добри резултати и да
се утвърдим, като фирма със сериозно име. Основното ни производство са конфитюрите, които и
презентираме.
През последните 20 години,
България е тотално катастрофирала, в областта на преработката на
плодове и зеленчуци. Това производство се възражда постепенно и
бавно. За съжаление много трудно
ще си върнем големите пазари в Русия, които страната ни е имала и са
безвъзвратно загубени. Правят се
бегли опити в тази посока, но трудно ще си възвърнем имиджа, който
имахме. Статистиката е красноречива. Износът през осемдесетте години на миналия век, е бил в пъти
по-голям, от колкото днес.
ТАВ

Европейската
комисия одобри
отпускането на
националните
доплащания за
2013 г.

Европейската комисия (ЕК) одобри
отпускането на националните доплащания за 2013 г. за България, съобщиха
от пресцентъра на Министерството
на земеделието и храните. Одобрените схеми за национални доплащания са
за земеделска земя, тютюн, говеда,
биволи, крави с бозаещи телета, овцемайки и кози-майки. От своя страна,
Министерския съвет одобри конкретния размер на подпомагането по схемите.
Средствата на площ се определят в
размер на 32 млн. лв. От подпомагането с национални доплащания за хектар
земеделска земя, се изключват площите, заети с винени сортове лозя, тютюн и постоянно затревените площи.
Средствата за тютюна са в размер на 11,5 млн. лв., осигурени, чрез актуализацията на държавния бюджет за
2013 г. Подпомагането на тютюнопроизводителите ще става, въз основа на
средногодишното количество изкупен
качествен тютюн (1–3 клас), по сортови групи през референтен период
2007–2009 г. Размерът на помощта
ще се определя на килограм изкупен
тютюн.
На животновъдите ще бъдат изплатени средства по схемите за национални доплащания за животни.
Те ще получат субсидиите си на два
транша. Първият транш ще бъде изплатен през настоящия месец, а вторият в началото на 2014 г. Животновъдите с говеда и биволи трябва да са
отглеждали поне 10 животни към 28
февруари 2009 г., а фермерите с крави
с бозаещи телета – най-малко 5 крави с телета и да не са притежавали
индивидуална млечна квота. За подпомагането на овцете-майки и козитемайки изискването към стопаните,
е да са отглеждали поне 50 животни.
По схемите в животновъдството се
определят средства, които имат за
цел запазване нивата на подпомагане
на единица допустимо животно, изплатени за миналата година, при съобразяване с одобрените от ЕК тавани.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Българската сортова листа се обогати с
Китайски
два нови сорта безсеменно десертно грозде инвестиции
„Зорница“ и „Тангра“ са създадени в опитното лозе на Института по
земеделие и семезнание – Русе

Българската сортова листа се
обогати с два нови сорта безсеменно десертно грозде – „Зорница“ и
„Тангра“. Създадени в опитното
лозе на Института по земеделие и
семезнание (ИЗС) „Образцов чифлик“ – Русе, те бяха представени от
гл. ас. д-р Галина Дякова, по време
на Открития ден на лозата. И двете
селекции са устойчиви на екстремни
студове, под минус 18–20°С, и проявяват много добра възстановителна
способност.
Сортът „Зорница“ е създаден,
чрез хибридизация на сортовете „Русенско едро“ и „Кинг руби“. Кръстоската е направена през 1986 г. от
проф. Иван Тодоров, а морфологич-

ното, агробиологичното и технологичното проучване, е извършено, в
сътрудничество с д-р Галина Дякова
и лозарският колектив на института.
За създаването на нов сорт грозде
понякога са нужни 18–20 години,
поясни д-р Дякова.
„Зорница“ спечели награда на
Четвъртото национално изложение
„Изобретения, технологии и иновации 2012“, организирано от Съюза
на изобретателите в България. Това
е типичен десертен безсеменен сорт,
който зрее през втората половина на
септември, обясни д-р Дякова. Гроздът е голям, тежи около 400 гр.,
изравнен е, зърното е едро – около
5 гр., а на цвят е червено-сиво. Кон-

систенцията на плода е хрупкава,
вкусът е хармоничен, със специфичен приятен плодов оттенък. Добивите от сорт „Зорница“ са около 16
т от хектар. Захарността в гроздето
достига до 22–23%. То е подходящо
за консумация в прясно състояние,
както и за преработка в стафиди и
компоти, обясни д-р Дякова.
Сортът „Тангра“, който е късен,
носи всички характеристики на типичния десертен безсеменен сорт.
Гроздът е голям, изравнен, със средно тегло също като „Зорница“ – около 400 гр. Зърното е голямо – около
5.5 гр., на цвят е червено-черно, с
хрупкава консистенция, вкусът е неутрален и хармоничен.
Добивите от „Тангра“ са около
18 т. от хектар. В консумативна зрялост, гроздето съдържа 18% захари.
Подходящо е за консумация в прясно състояние и за производство на
висококачествени компоти. И двата
сорта се съхраняват много добре в
хладилник и може да се предлагат
на пазара и през зимата.
Институтът има създадени маточни насаждения за калеми от новите
сортове и има готовност за тяхното
разпространение, чрез лицензионни
договори с производители на лозов
посадъчен материал, които вече проявяват интерес към новата селекция,
каза още д-р Дякова.
ТАВ

360 научни разработки от 18 държави
за юбилея на университета
(От 1 стр.)

международна проява е част от тържествата по повод 60-годишнината
на висшето учебно заведение, съобщи на пресконференция за медиите
ректорът д.т.н проф. Кольо Динков.
Участието си във форума са потвърдили 5-ма ректори на чуждестранни
университети. Само от Киевския
университет по хранителни технологии доклади ще представят 19
преподаватели. Научни разработки ще бъдат представени от Русия,
Украйна, Беларус, Германия, Франция, Македония, Гърция, Турция,
Казахстан, Витнам, Белгия, Холандия, Полша, Чехия, Сърбия, Косово
и Албания. От българска страна, в
рамките на конференцията, с доклади ще се включат 23 висши училища
и научни организации. Тематичните
доклади, разпределени в 10 направления, обхващат актуални теми, като
Технология, контрол и качество на
храните и нпитките, Биотехнологии,
нанотехнологии и екология, Автоматизация на процесите в хранителновкусовата и биотехнологичната промишленост и др.
Над 160 гости ще присъстват на
тържествения концерт на УХТ на 17
октомври от 17.00 ч в Градския дом
на културата, съобщи проф. Динков. Програмата на УХТ за юбилея
включва още Ден на отворените врати, в който висшето учебно заведение ще посрещне преподаватели и
потенциалните си бъдещи студенти
– ученици от училищата в Пловдивска област. В Деня на випуските сре-

в проект –
за трактори,
за фуражи, за
кисело мляко

Смесена комисия между китайски
експерти и специалисти от МЗХ, ще
разработи в детайли конкретни възможности, за сътрудничество между
двете държави, в сферата на земеделието. За това се разбраха аграрният
министър Димитър Греков и посланикът на Китай в България Вей Дзинхуа.
В бъдещата комисия ще бъдат включени и представители на браншовите
организации, за да има добра комуникация с производителите.
Сред проектите, които ще се разработят, са изграждането на предприятие за производство на кисело мляко
и експортът на вино, биопродукти,
храни за деца, етерично-маслени култури, месо и минерална вода. Имаме
вече заявен интерес за сглобяване на
трактори и за изграждане на фуражен
завод, посочи министър Греков. Ако
досега разговорите с Китай са били
по-скоро общи, то оттук нататък
те продължават с конкретика, което
е важна стъпка за осъществяване на
поставените цели между двете държави, заяви още той.
Министърът на МЗХ и посланикът
на Китай, обсъдиха още тютюнопроизводството и износът на ферментирал и неферментирал тютюн, като
нова насока на съвместната работа
между двете страни.

Добра е
реколтата
от фасул и
картофи в
с.Смилян
ща в УХТ ще си дадат възпитаниците на ВУЗ-а през всичките изминали
години.
Университетът по хранителни
технологии поддържа партньорски
отношения с над 40 чуждестранни
университета, като с три от тях – Казахстан, Украйна и Русия, има подписани договори за съвместно обучение и издаване на двойни дипломи,
посочи зам.-ректорът по международната и информационна дейност
проф. Николай Менков. През тези
60 години 42 516 български специалисти са обучени в Университета
по хранителни технологии, 1202 са
чуждестранните граждани, учили в
него. Целият мениджмънт на пивоварната във виетнамската столица
Ханой, е обезпечен от кадри на уни-

верситета ни, посочи ректорът проф.
Динков. В Монголия на престижни
мениджърски постове пък, работели
24 възпитаници на УХТ.
На пресконференцията в УХТ, по
повод 60-годишнината на ВУЗ-а, бе
подписана и първата по рода си Спогодба за сътрудничество, в сферата
на образованието. Подписи под нея
положиха ректорът на УХТ проф.
д.т.н. проф. Кольо Динков и изпълнителният директор на Хранителния
холдинг „Белла България“ г-жа Елза
Маркова.
Университетът ще продължи традицията си на партнирането между
преподавателите и обучението с реалния бизнес, посочи след подписаната спогодба с „Белла България“
проф. Динков.

Добра е реколтата от фасул и
картофи в смолянското село Смилян.
Това каза кметът на населеното място Събка Миткова. Времето оказа
благоприятно влияние на реколтите.
Смилянският фасул е много повече от
миналата година, а картофите са поздрави и по-едри, уточни Миткова. Във
връзка със злоупотребите на пазара
със смилянския фасул, от Потребителната земеделска кооперация в селото са
въвели етикети за продукцията, с които да го различават от имитиращите
го продукти. На тях е изписано името
на производителя и телефон за връзка,
чрез който потребителите могат да
изразят мнението си за продукта.
В селото вече е започнала подготовка за Празника на боба. По традиция
той се провежда последната събота
от месец ноември. „Тази година ще е на
30 и ще бъде много по-хубав и по-различен от други години“, допълни Миткова.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Над 80 български фирми показаха
Ветеринари и
качествени храни родно производство животновъди
от Първомай
на форум в Кьолн
Над 80 български предприятия
показаха качествени храни, произведени у нас, по време на бизнес
форума „Българската хранително-вкусова промишленост – традиции, качество и възможности за
партньорство“, които се проведе в
Кьолн, Германия. „България има
капацитета да заеме достойното си
място в Европа, като източник на
качествени и здравословни хранителни продукти. Доказателството
за това е участието на над 80 български производители на най-голямата и престижна изложба в света,
в областта на хранително-вкусовата промишленост“, заяви зам.-министърът на земеделието и храните
Бюрхан Абазов, по време на бизнес-форума.
На тазгодишното изложение за
първи път страната ни представя
здравословни хранителни продукти, като мед, билки и подправки
от сертифицирани производители.
Българските пчелни продукти са
известни по цял свят и са еталон за
безкомпромисно качество. В новия
програмен период 2014–2020 г.,
именно по-малките отрасли, като
билкарството и пчеларството, ще
са сред основните приоритети за
страната ни, каза Абазов.
По думите му, за България е

се обединиха
срещу
договори
на БАБХ

Те ще внесат в МЗХ обща
декларация и ще изискат
нова работна група с тяхно
участие, която да промени
условията в документа

важно, не само да се утвърдим на
вече извоюваните пазари, но и активно да търсим нови възможности, както с производството, така и
чрез преработвателната промишленост. Целта ни е, освен да изнасяме
суровини, да реализираме на външните пазари и преработена продукция, която е с много по-висока добавена стойност. През последните
няколко години, земеделието и хранителният сектор са отраслите на
българската икономика, които имат
съществен принос за подобряване

на външнотърговския баланс, заяви
още зам.-министърът.
Откакто България членува в ЕС,
износът на земеделски продукти и
салдото при търговията със селскостопански стоки бележат сериозен
растеж.
По време на форума, представителите на български браншови организации, фирми и чуждестранни
гости обсъдиха новите тенденции в
производството и предлагането на
здравословни хранителни продукти и вино.

Екип на УХТ – Пловдив установи:

За 8 седмици тученицата рязко
снижава кръвната захар

Учени от Университета по хранителни технологии в Пловдив,
доказаха, че българското растение
тученица, може да се ползва като
профилактично средство срещу
диабет от втори тип, артрит, рак,
сърдечно-съдови заболявания, главоболие, кашлица и помага дори
при изгаряния. Екипът от експерти,
в който участват и студенти, под
ръководството на декана на Стопанския факултет проф. Йорданка
Алексиева, са установили с лабораторни проучвания полезните свойства на растението.
Тученицата е богата на хранителни вещества, известна е още от
древността у нас повече като плевел, отколкото като съставна част

на ястията. Съдържа омега-3 мастни киселини – α-линоленова киселина, витамините В, С, А, Е, има
високо каротеноидно съдържание,
включитнелно бета каротен. Освен
това е богата на калций, калий, фолати, литий, мелатонин, а заради
високото съдържание на магнезий,
повече от всяко друго листно растение, тученицата е полезна за укрепване на сърцето, за превенция на
аритмия и засилване на имунната
система и така влияе благоприятно
на пациенти с онкологични заболявания. Тя може да бъде и средство
за успокояване на мигрената и мускулното напрежение.
Учените установили, че екстракт от тученица, влияе благопри-

ятно върху дейността на белите
дробове. Лимитирани клинични
изпитвания доказват, че 5% воден
екстракт на тученица, в количество
0.25 мл./kг живо тегло, действа
бронхоразширяващо, а 5 г. смлени семена 2 пъти на ден за 8 седмици, подобрявават състоянието,
при диабет тип 2. 235 мг. етанолов
екстракт на тученица на ден, се използва при кожни лишеи.
Подходящи за консумация са,
както листата, така и стеблата на
тученицата, най-добре сурови, под
формата на салати, самостоятелно
или в комбинация с други зеленчуци или плодове. От нея могат да
се приготвят салати, супи, основни
ястия с или без месо, различни тестени изделия, като баници, пити и
др. Рецепти, използващи тученица,
са особено популярни в села в Родопите.
Проучването се прави в годината, в която УХТ чества 60-годишния
си юбилей. То е по проект, финансиран по Седма рамкова програма
на ЕС, в който участват 13 страни,
BASEFood „Устойчиво използване
на биологично-активни вещества
в традиционни ястия на страни от
Черноморския басейн“, каза проф.
Йорданка Алексиева. В рамките на
проекта бяха изследвани региони в
страната и записани традиционни
български ястия, използващи растителни продукти, богати на биологично-активни компоненти.

С обща декларация срещу договори, подготвени от Българската
агенция по безопасност на храните,
излизат животновъди и ветеринарни лекари. За това се разбраха техни
представители на регионална среща
в Първомай, инициирана от д-р Иван
Вангелов. Декларацията ще бъде връчена на аграрния министър Димитър
Греков.
Срещата бе провокирана от предложените утвърдени договори от
Българската агенция по безопасност
на храните и сегашното ръководство
на Българския ветеринарен съюз. Тези
договори, освен „спуснати“ със закъснение, се оказват неизгодни за двете
страни. При формулирането им, не е
участвал нито един представител на
браншови организации от животновъдния сектор. Имайки предвид, че
фермерите ще понесат тежки правни
отговорности, ветеринарите пожелаха да ги запознаят като страна по
Закона за ветеринарно-медицинската
дейност.
Присъстващите на срещата
животновъди бяха категорични, че
предложените договори не ги удовлетворяват. Чрез тях например им
се отнема правото на избор на ветеринарен лекар. Освен това има точки,
които изобщо не касаят обслужването на животните – например декларирането, че не се извършва стопанска дейност. Животновъдите ще
са принудени да декларират неверни
данни.
Присъстващите ще поискат от
министерството да бъде сформирана работна група. Тя трябва да изработи нов типов договор за обслужване, който да удовлетворява двете
страни.
Ветеринарите бяха представени
от д-р Вяра Гришина – председател
на Областната ветеринарна колегия
– Пловдив, д-р Георги Георгиев – официален ветеринарен лекар на община
Първомай и частно практикуващите
лекари от общината. На срещата освен тях, присъстваха и представители на различни браншови организации
– Пенко Налбантов от Сдружението
на млекопроизводителите „Тракия
милк“ – Пловдив, Бойко Синапов от
Националната овцевъдна асоциация,
Дарина Шишкова – зам. председател
на Организацията на автохтонните
породи „Старият Балкан“ и фермери
от региона.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Кметът на община Калояново иска
по-голяма гъвкавост за общините,
при работа по проекти
За по-голяма гъвкавост, при работа на общините по проекти, с цел
подобряване качеството при изпълнението им, настоя кметът на община Калояново Александър Абрашев.
Той изрази мнението си, по време
на информациония семинар „ДА
продължим ЗАЕДНО“, организиран
и проведен от Областния информационен център – Пловдив.
В общините има добре подготвени специалисти, на които през
следващия програмен период трябва
да им се дадат възможности, да извършат повече дейности по общинските проекти. Така те биха могли
да получават по-високо възнаграждение за работата си, коментира още
Абрашев. Според него, Калояново е
една от малките общини със 100%
успешно реализирани проекти по
оперативна програма „Регионално
развитие“. Само с един милион лева
общината успя да санира училища и
детски градини, стана ясно по време
на форума.
Събитието в Калояново събра 15
кмета на малките населени места от
общината, представители на читалища, широката общественост, образователни институции и заведения,
местната власт и регионални медии.

По време на семинара бяха разяснени приоритетите в работата на
екипа на ОИЦ – Пловдив до края на
годината, и представена мрежата от
28 информационни центъра в страната, както и резултатите от общите
й инициативи – „Първите 7 години
на България в Европейския съюз“,
„Научени уроци“ и Конкурс на Министерския съвет за общо лого и
слоган на програмите за 2014-2020 г.
Акцентите в политиката на сближаване през следващия програмен
период, Споразумението за парт-

Карлово реализира 19 проекта по оперативни програми на ЕС, съобщи кметът
на общината Емил Кабаиванов. Един от
големите проекти, които получават 100%
финансиране по оперативните програми, е
този за изграждане на център за настаняване от семеен тип. Той трябва да е готов
до началото на следващата година.
3 810 740 лв. осигурява ЕС за проекта
„Подобряване на ранната диагностика, качеството и достъпа до лечение в община
Карлово, чрез модернизация на МБАЛ „Д-р
Киро Попов – Карлово“ ЕООД“, който е завършен на 95%. Участието на общината е
в размер на 87 хиляди лева.
До края на октомври трябва да приключат и дейностите по проект „Изграждане
на инфраструктурата за предотвратяване
на наводнения и за защита на речните брегове от ерозия на река Тунджа в град Калофер, община Карлово“, чиято стойност е
944 712,02 лв. Осигурени са и средства от
еврофондовете за създаване на туристически комплекс „Старинно Карлово“.
С пари по европроект ще бъде санирана
и сградата на общината в Карлово. Средствата са в размер на 360 хил. лв. и са
отпуснати от фонд „Козлодуй“. Очаква се
изпълнението на проекта да приключи през
ноември, а с това да се намалят отоплителните разходи на общината с 50 000 лв.
Доизградена и модернизирана по проект ще бъде Градската пречиствателна
станция за отпадни води. Средствата по
оперативни програми ще позволят Карлово
да се сдобие и със зелена и достъпна градска среда, енергийно улично осветление и
обновени улици. През настоящия отоплителен сезон ще бъдат газифицирани всички
училища в Карлово, сградата на общината,
болницата, както и детските градини с изключение на ОДЗ „Зорница“ и ЦДГ „Слънце“.

Споразумение за сътрудничество
подписаха премиерът Пламен Орешарски и председателят на Управителния съвет на Националното сдружение на общините Тодор Попов.
В пътна карта за 2014 г. и 2015 г.
ще влязат ключови мерки за реална
децентрализация, както и стратегия,
с която те да се реализират. Необходими са 3–4 прости мерки, които ще
задвижат процеси в местното самоуправление, които не могат повече да
се отлагат, коментира председателят
на НСОРБ Гинка Чавдарова.
В споразумението е записано и условието да се направи анализ и оценка на общинските отговорности, за
които държавата не осигурява финансов ресурс, чрез цялостен преглед на
законодателството. „На 18 октомври
ще имаме среща в Министерството на
финансите, за да обсъдим проектобюджета за 2014 г. в частта, която касае
общините“, допълни Чавдарова.
По повод европроектите, по които
работят местните управи, НСОРБ ще
настоява, когато има неблагополучия,
те да се споделят с управляващите
органи на оперативните програми.
Чавдарова даде като пример, случаи,
в които Европейската сметна палата
не открива грешки в даден проект, а
родните експерти налагат санкции на
кметствата. Тя подчерта, че процедурата по кандидатстване трябва да се
опрости, тъй като България била с
едни от най-сложните правила по одобряване в целия съюз.
Изпълнителната власт и законодателите трябва да престанат да вземат
решения, отнасящи се за местното
самоуправление, без участието на общините, категорични са от Национал-

Панагюрище иска
16 млн. лв. за
нова водопроводна
мрежа
Кметът Никола Белишки
изпрати писмо до правителството

ньорство и оперативните програми
през новия програмен период 2014–
2020 г, също бяха сред разискваните
теми на семинара. В края, експерти
от ОИЦ – Пловдив проведоха на
място индивидуални срещи с всички
заинтересовани.
С това информационно събитие,
Областния информационен център –
Пловдив, продължава работата си по
втората за 2013 г. мащабна информационна кампания, която се провежда
на територията на 18 общини в Пловдивска област.

Премиерът Орешарски
Карлово
работи по 19 подписа споразумение с
европроекта кметовете

ното сдружение на общините.
Планираните от правителството
съкращения от 10% на държавната администрация от 1 януари 2014 г., няма
да се правят механично. В различните министерства се очаква различен
процент на намаляване на персонала,
стана ясно от изказване на премиера
Пламен Орешарски, на среща с представителите на местните власти в
Търговище.
„В проектобюджета за следващата година предвиждаме икономия на
текущата издръжка, което предполага
и оптимизиране на административни
структури. Това в никакъв случай не
означава механично 10%“, каза министър-председателят.
Пламен Орешарски припомни,
че страната ни е в преговори с Европейската банка за възстановяване
и развитие (ЕБВР), която е основен
спонсор на фонд ФЛАГ. „Ще осигурим допълнителни 35 млн. евро,
които ще бъдат изцяло на разположение на фонда за новия програмен
период“, обяви Пламен Орешарски.

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки, депозира писмено искане
до правителството, което е свързано
с решаване на дългогодишния проблем
с водоснабдяването на населението на
общината.
В документа е представена хронологията на събитията от последните
пет години и предприетите действия
за поддържане и частична реконструкция на амортизирания и достигнал предела на своя експлоатационен период
Маришки водопровод, от който основно се захранва общината.
Описани са и мерките, които трябва незабавно да бъдат предприети,
съвместно от държавата и общината,
за решаване на този жизненоважен проблем.
За решаване на неотложните проблеми, свързани с водоснабдяването на
община Панагюрище, кметът е посочил
като необходимо, осигуряването на финансиране за възлагане на строителномонтажни работи на обща стойност
16 060 000 лева.
Това включва подмяна на тръбите
на магистралния водопровод и реконструкция на прилежащите съоръжения
с дължина 22 600 л.м., подмяна на помпени агрегати, реконструкция и модернизация на резервоарите, сградите,
електрическата и КИП и А система на
помпените станции.

Училището
в Марково
става
защитено

Предложението на кмета на община „Родопи“,
бе прието от местния
парламент
Училището в село Марково, известно като пловдивския Бевърли
хилс, става защитено. Предложението е на кмета на община „Родопи“
Пламен Спасов и бе гласувано от
местния парламент с пълно единодушие. Причината за нестандартната
идея е, че децата в него са под 60 и
опасността да бъде закрито е реална.
Единственият начин да бъде спасено е да влезе в списъка на защитените училища, коментираха съветниците. Според постановление
на Министерския съвет, общината
трябва да осигури достъпа на всяко
дете до образование и в тази връзка
управата е направила тези постъпки,
коментира кметът.
По думите му, ако бъде закрито
школото, децата в Марково може да
останат извън класните стаи, защото най-близкото е в с. Първенец, но
то е пълно на сто процента.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Вековен чинар
от Белащица
се класира
за финала на
конкурса „Дърво
с корен 2013 г.“

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Колкото по-систематично
действате в професионалната сфера, толкова повъзможно е да постигнете
реални успехи. Моментът е
благоприятен за осъществяване на пътувания и командировки.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Следвайте
естествения
развой на събитията в
професионалната сфера и
действайте съобразно обстоятелствата, в които попадате. Имайте предвид, че опитът, който сте
натрупали в миналото, ще бъде изключително полезен за вас.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
По-адекватно реагирайте в
създалите се обстоятелства,
за да постигнете по-добри
резултати. Добре е да се насочите към усвояване на допълнителни квалификации,
с които ще подобрите чувствително ефективността на работното си място.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Стремете се да организирате
достатъчно добре работата
си, за да приключвате навреме с ангажиментите си и да
посветите остатъка от времето си на по-приятни занимания. Следвайте интуицията си в любовта!
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Опитайте се да направите някои нововъведения,
засягащи възрастните или
най-малките членове на семейството. Не е препоръчително да проявявате колебание, особено ако
искате да се радвате на стабилност.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Обсъждайте открито съществуващите проблеми,
защото само по този начин
ще съумеете да преодолеете
затрудненията. Добре е да
бъдете пестеливи на обещания, освен ако не сте сигурни на сто процента, че ще ги изпълните!
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Опитайте се да предвидите
някои предстоящи задължения от материален характер. Заложете на личните
си инстинкти в общуването
с интимната си половинка.
Не се опитвайте да заобикаляте трудностите.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Организирайте изпълнението на инициативи, които ще
ви носят значителни ползи.
В случай че някой близък
посочи грешките ви, не
приемайте това агресивно –
точно така съвсем скоро бихте могли да си
спестите множество главоболия.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Поддържайте баланса между приходите и разходите
си. Планирайте предстоящо
свое пътуване с педантичност, защото само така ще
успеете да се справите с трудностите, които
биха могли възникнат около него.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Освободете съзнанието си
от проблемите на ежедневието и се отдайте на пълноценен отдих. Опитайте се
да предвидите някои свои
скорошни разходи. Пазете
се да не поемате неоправдани рискове.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Колкото по-целенасочено
действате в професионалната сфера, толкова по-добри ще бъдат резултатите
ви. Организирайте дейността си, за да осъществявате намеренията си, дори и да не
разполагате с широката подкрепа на хората, които ви заобикалят.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Отпуснете се и се отдайте на пълноценен отдих. В
случай че се налага да се
заемете с изпълнението на
свой ангажимент, то се постарайте да приключите с него максимално
бързо, за да ви остане време за по-приятни
занимания.

Седмица на младото
вино в Пловдив
Цяла седмица ще продължи тази
година Дефилето на младото вино в
Пловдив. Фестивалът ще се проведе
от 18 до 24 ноември. Регистрацията
на винопроизводителите продължава до 11 ноември, като организаторите очакват към 40% ръст, в
сравнение с миналата година, когато
участваха 25 фирми от бранша.
Основната идея на фестивала е
производителите на вино, да представят в неповторимата атмосфера
на старите къщи, своите млади вина,

а дефилето да се превърне в атрактивно събитие за туристите и гостите на Стария град.
И тази година дефилето ще има
богата съпътстваща културна програма с концерти, изложби, филмови прожекции и др., които ще са със
свободен вход за посетители. През
цялата седмица на централни места
в града, ще се организират културни
събития, на свързана с виното тематика.
ТАВ

Източен чинар на 1100 години от
пловдивското село Белащица, е един
от десетте финалисти на конкурса
„Дърво с корен 2013 г.“. Организаторите от фондация „ЕкоОбщност“
призовават всички радетели за опазване на националните природни богатства, да гласуват за своя фаворит, за победител в конкурса.
Срокът е 2 ноември т.г. По традиция, дървото-победител ще бъде
обгрижено с необходимите за подобряване на състоянието му мерки,
тъй като то ще представи догодина България на международния конкурс „Европейско дърво на годината
2014 г.“.
На интернет страницата на фондацията www.bepf-bg.org, можете да
видите информация за финалистите
и техни снимки, да направите избора
си и да гласувате.

КУлИНАРИЯ

Дюлята – лековитият символ Овчарски
на плодородието и любовта гювечета

Дюлята е една от най-древните култури, отглеждани от човека. В древността тя е била приемана като символ
на плодородието и любовта. И тъй като
е време, в което плодовете й започнаха
да узряват, сега е моментът да си спомним за нейните изключително полезни
качества.
От стари времена народната медицина използва, не само плодовете, но и
семената и листата й, като зрелите дюли
се употребяват най-вече в свеж вид, а
листата и семената се изсушават и се
съхраняват в плътно затворен съд.
Жълтият и ароматен плод съдържа
много органични киселини, въглехидрати, целулоза, дъбилни вещества, а също
и витамините А, С, В1, В2, РР и различни микро- и макроелементи, като желязо, калий, калций, фосфор, натрий и др.
Още древният лекар Авицена, е препоръчвал дюлята, като отлично средство
при разстройство в храносмилането и
подобряването тена на лицето. Той препоръчвал комбинация от сок от дюли,
оцет и мед за възбуждане на апетита,
укрепване на стомаха и при слаб черен
дроб.
Плодовете са известни със своето
противовъзпалително и смекчително
действие, което се дължи на високото
съдържание на слузни вещества и танини. С тях може да се лекува хронична
диария, кървящи хемороиди и маточни
кръвоизливи. Полезни са и при редица сърдечно-съдови заболявания, при
бронхиална астма, при гадене и главоболие, а също и като температуропонижаващо средство.
Листата на растението пък, се използват за лечение на високо кръвно налягане, стомашни болки и чернодробни
заболявания.
С отвара от семената се прави гаргара на гърлото при ангина. Тя може да се
използва и за промивки на очите. Освен
това, семената се препоръчват, при пресипнал глас, колит, ентерит, кръвохрачене и други проблеми. Външно те се употребяват за бани, при напукана кожа, за
компреси при изгаряния, протрита кожа,

натъртвания и др.
Кората на плода не бива да се изхвърля, защото също е много полезна. Тя е
много добро средство, при заболявания
на черния дроб, а сварена може да ни
помогне, при проблеми с венците, като
се прилага жабурене с отварата от нея.
Дори и мъхът не бива да се пренебрегва, защото той е чудесно средство при
кръвоизливи.
Освен за лечение, дюлята намира
широко приложение и в козметиката. Тя
прекрасно премахва лошия дъх от устата, а лосион от нея, може да ни отърве
от бръчките.
За приготвянето му, корите от 2 дюли,
се заливат с ракия или спирт. След две
седмици, течността се прецежда и към
нея се добавя същото количество розова вода. С напоен в този лосион тампон,
се натриват лицето и шията, които след
това се намазват с подхранващ крем.
Също така с настъргана на ситно ренде
дюля и нанесена като маска върху лицето за 15 минути, може да се премахнат и
досадните лунички.
Трябва да се има предвид, че тъй
като плодовете оказват затягащ ефект,
не бива да се консумират при запек. Дюлите са противопоказни и при алергия,
от която страдат хора с непоносимост
към нейния мъх. Специалистите предупреждават, че не е желателно семената й
да се смилат, тъй като във вътрешността им се намира веществото амигдалин,
което в стомаха се превръща в синилна
киселина.

Необходими продукти: 500 гр.
смляно месо, 2 к.ч. растително масло,
1 глава кромид лук, 5 домата (пресни
или консерва), 5 яйца, 150 гр. сирене, 50
гр. кашкавал, 5 люти чушлета, черен
пипер, чубрица и сол на вкус.
Начин на приготвяне – в загрятото
растително масло се прибавят последователно и се задушават, при непрекъснато разбъркване лукът, нарязан на
ситно, месото и обелените и ситно нарязани домати. Посоляват се и се подправят на вкус с черен пипер и чубрица.
Разпределят се в гювечета, поръсват се с надробеното сирене (ако е
много солено, се обезсолява) и се заливат със смес от разбитите яйца и
настърганият кашкавал.
Ястието се запича във фурна и веднага се поднася заедно с гювечетата,
като по желание се поръсва с дребно
нарязан магданоз.

Огретен с
картофи и сирене

Необходими продукти – 500 г. картофи, 30 г. масло, 150 г. сирене, 200 мл.
прясно мляко, 2 бр. яйца и сол.
Начин на приготвяне – Картофите
се измиват и сваряват, след като са
готови се обелват и нарязват на филийки и се нарежда ред картофи в добре
намазнена тава. Натрошеното сирене
се разстила върху картофите и отново се нарежда ред картофи. Разбиват
се яйцата, млякото и солта и със сместа се заливат картофите и сиренето.
Отгоре се поставят парченца масло и
ястието се пече във фурна за около 30
минути на 200°С.

17–23.10.2013 г.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Социален и екологически
ефект върху биологичните
стопанства

Интервю с доц. Стела
Тодорова – катедра „Икономика“ в АУ – Пловдив

– Г-жо Тодорова, какво е социално фермерство и какво е многофункционално селско стопанство?
– Ще започна отговорът си с втората част на въпроса – какво е многофункционално селско стопанство, тъй
като социалното фермерство, е една
от неговите функции. Мултифункционалността или многофункционалното
селско стопанство, са термини, използвани за обозначаване като цяло,
че селското стопанство може да произвежда различни нестокови продукти
в допълнение към храната. В рамките
на многофункционалното селско стопанство, различните функции могат да
бъдат разпределени в пет категории:
бяла – осигуряването с храна; синя –
управлението на водата от фермерите;
червена – производството на енергия
от фермата и жълта функция, която
има социален фокус или това е социалното фермерство.
Социалното фермерство е едно
поле на многофункционалното земеделие, което включва: грижа за здравето
на хората и изцеление, интегриране на
образователни и терапевтични цели и
предприемане на роля за рехабилитация и социална реинтеграция.
– Как социалното фермерство
може да се прилага в България и готови ли сме за него?
– Социалното фермерство в България, е в изключително начален стадий
на своето развитие. По-скоро се предприемат отделни инициативи, свързани с реализацията на проекти, финансирани по различни програми. Такъв
е случаят със създаването на учебната
биоферма „Слънчева градина“, която е инициатива на Фондация за биологично земеделие „Биоселена“, в
партньорство с Аграрния университет
– гр. Пловдив, Столичният център за
работа с деца и Норвежкото Кралство
дружество за развитие – Норгес Вел.
Учебните програми включват теми от
биологичното и устойчиво земеделие,
основни знания за здравословните
продукти и устойчивия начин на производство и живот. Биоземеделието
предлага множество възможности за
хората да участват в ежедневието на
една ферма. То може да се разглежда,
като основа за развитието на социалното земеделие. Към края на 2010 г.
в България, по данни на МЗХ, върху
площ от 26548 хектара се използват
биологични методи за производство.
Така че ние имаме основата за неговото
развитие, но липсват, както достатъчно
брой проекти, с които хората да бъдат
обучени, така и държавна политика.
– Какъв положителен принос
може да донесе той на обществото
ни?
– Социалното земеделие има за
цел, да се интегрират различни слоеве на обществото, като например
хората с физически увреждания или
затруднения в обучението, на трайно
безработни, наркомани, на социално
слаби, хора с психични заболявания,
правонарушители, деца и млади хора
с поведенчески проблеми и хора в
напреднала възраст. Има и училища
и детска градина с ферми. Предоставяне, включване и по-добро качество
на живот на хората в неравностойно
положение, са всички аспекти на положителния принос, който социалното
земеделие може да даде на обществото
ни.
– Разкажете ни за проекта MAIE,
който Вие ръководите за България.
Какво цели той да постигне на мест-

на почва?
– Проектът MAIE „Мултифункционално селско стопанство в Европа –
социален и екологически ефект върху
биологичните стопанства“, се финансира от програмата Леонардо да Винчи
– програма за професионално образование и обучение в Европа. Участници от различни сектори – образование,
земеделие, защита на потребителите и
връзки с обществеността работим за
постигане на следните цели – Повишаване информираността на участниците
от различни институции, организации
и бизнеса, по отношение на важността
и потенциала на социалното земеделие, подпомагане на мрежи и кооперации в селските райони, разработване
на материали за обучение на земеделски производители, в съответствие с
Европейската система за трансфер на
кредити в професионалното образование и обучение, ECVET, подобряване
структурите на селските райони, чрез
алтернативни модели на заетост и източници на приходи от многофункционално земеделие.
– Как се отнасят земеделските производители към целите на Вашия проект?
– Земеделските производители в
България се отнасят с интерес и желание да го прилагат в своите стопанства,
но за тази цел трябва да има държавна
политика или достатъчно големи проекти, в които самите фермери да бъдат
включени. Например, голяма част от
тях проявяваха интерес и готовност да
участват в лятното училище за обучение, което беше проведено тази година
в Португалия от 21 до 28 септември.
– Какви стъпки планирате по
проекта?
– Изграждане на мрежа от производители, запознати с идеите, задачите
и целите на социалното фермерство в
България, както и на Национален център (виртуален и физически), който да
е в помощ на фермерите, желаещи да
осъществяват социални дейности.
– С какво бихте мотивирали българските производители да преминат към социално земеделие, като
по-устойчива формула на бизнес?
– Аз бих им казала, че социалното
фермерство, свързано с биоземеделие, е една добра възможност за техния бизнес. Нещо повече. Съществува
мярка 311 „Разнообразяване към неселскостопански дейности“ от ПРСР,
от където те могат да ползват средства
за многофункционално земеделие.
– За хората, които се интересуват
от Вашия проект, как могат да Ви
намерят?
Работя като доцент в катедра
„Икономика“ в Аграрния университет – Пловдив. Могат винаги да ми
пишат на E-mail: stelatodorovа au@
hotmail.com. По-подробна информация за проекта е налична на: www.
maie-info.eu. Искам да добавя, че в
края на октомври в Аграрния университет, ще бъде проведена конференция, свързана със социалното
фермерство, която ще бъде достъпна за всеки интересуващ се от него.
Информация за нея може да бъде
намерена, след 15 октомври в сайта на АУ – Пловдив. Желаещите да
участват, могат да ми пишат и на
електронната поща.

„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

