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РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 37 (817) 14.11–20.11.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Еро Фабрицио Фрески – земеделски производител от село
Шишманци, община Раковски:

За мен земеделието в
България е печелившо!
Това казва най-големият
производител на домати в
страната
През тази година обработвам
почти 30 хил. дка земя, която е в
землищата на общините Раковски
и „Марица“. От тях 8 хил. дка. са
мои, а останалите, са под аренда.
Не всичките площи са комасирани. В момента в страната сериозно се дискутира въпросът за мораториума за продажбата на земя на
чужденци. Такъв проблем имаше в
миналото и в Италия. През 1982 г.
беше направена реформа. Тогава се
изкупуваше земя за индустрията и
по този начин нямаше за фермерите, както е сега и в България. Според нея, който обработва земята,
има право да я ползва още 15 години, дори и тя да бъде продадена.
Държавата даваше безлихвени заеми за закупуването й от стопаните.
Цената, на която сега се продава зе-

Фермите
ще могат да
продават…

мята в района на общините Раковски и „Марица“ е 700–800 лв./дка.
Почти съм приключил с прибирането на реколтата. Останали са ми
още около хиляда дка. с ориз. Иначе през тази година площите, които

отглеждам с тази култура са 3500
дка. Сортовете, които използвам са
италианските „Балдо“ и „Крезо“.
Средният добив от оризовата арпа е
около 600–700 кг./дка. Лошото през
тази година са ниските изкупни
цени на земеделската продукция в
България. Друг проблем бе липсата
на достатъчно поливна вода за оризовите полета, което бе причината
да отглеждам по-малко ориз.
Аз съм най-големият доматопроизводител в България за седма
поредна година. Продукцията ми се
изкупува от преработвателни предприятия в Първомай, Пловдив и Пазарджик. През тази година площите, които отглеждах с домати, бяха
6 хил. дка. Изкупната цена бе 0.12
лв./кг. През миналата беше по-висока. В Италия също е по-висока, при
условие, че там субсидиите са много по-високи. Не мога да кажа,че
земеделието е губещо за мен, но
причина за това е, че инвестирах
4 млн. евро, за да мога да започна
производство в България. Въпреки проблемите, продължавам да се
развивам и закупих още два доматокомбайна и вече имам пет. Така
всички култури, които отгглеждам,
ги прибирам механизирано.

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

Давам
под наем!
Земи в чертите на град Пловдив:

 На бул. „Марица“,
до магазин „Била“ – 1700 кв. м.
 На „Пазарджишко шосе“ – Срещу ма
газин „Алати“ – 3 хил. кв. м.
Може да се ползват за офиси, складова
база, складови помещения и други. И на
двата парцела има ток и ВиК.
Тел. за връзка: 0876 22 66 43.

В страната ни има уникални породи
о д ъл ж ав а
и продукти, които не са разработени! Пр
абонаментната

Цена по договаряне, без посредник!

Интервю с Атила Седевчев – съучредители на Българското дружество за опазване на биологичното разнообразие „Семпервива“;
– Г-н Седевчев, какво Ви насочи към спасяването на уникалните български породи?
– Наследствена черта е! Дядовците ни са се занимавали с това
и в къщи все още се пази череп на
виторога коза, който може би е от
около 1940 г. Връзката ни с животните, не е от вчера, а и вече не сме
само ние, защото се обединихме в
асоциация. Заедно с брат ми Сидер,
винаги сме отглеждали питомни
или диви животни. Ние с него сме и
художници и това ни е създало рефлекса да откриваме уникалността.
Първоначално започнахме да се
занимаваме с Каракачански кучета. По същия начин се получи и с
Калоферските дългокосмести кози.
Видяхме нещо, в което имаше уни-

калност, а хората са го приемали,
като част от пейзажа.
– Какво накара млади хора,
като вас, да се занимават със земеделие?
– Повечето започват с идеята
за печалба. Ние искаме да запазим
нещо, което виждаме, че е ценно и
важно. Така е било с всяка една порода. Повече от 20 години се занимаваме с тази дейност. Занимаваме се от естетиката на уникалните
български породи, до тяхната селекция и запазването им. Беше естествено да стигнем и до продуктите от тях. В България, настройката
е да се гледа за субсидиите, които
се дават за тях. Някои хора смятат,
че така ще забогатеят, но у нас това
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кампания за 2014 г.
Каталожни
номера

2155
2156

Абонаментн а т а
кампания
за
български вестници и
списания
п р од ъ л -

жава до 10 декември т. г.
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.

Пловдив 4002, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13; GSM: 0889/ 329 975

14.11–20.11.2013 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
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Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър
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84 млн. лв. са заложени
в националния бюджет
за 2014 г.,

за акциз на
горивата за
земеделските
производители
Това съобщи земеделският
министър Димитър Греков
„
С
премиера
Пламен
Орешарски и мин истъра
на финансите Петър Чобанов, сме
обсъдили
в националния
бюджет
за следващата година, да бъдат заложени 84
млн. лв., за акциз на горивата на земеделските производители“. Това съобщи
министърът на земеделието и храните
проф. Димитър Греков. Министърът
подчерта, че това е един от начините
да се помогне на земеделските производители.
Той посочи, че през декември т.г.
на животновъдите ще бъдат изплатени още 40 млн. лв. и припомни, че
през последния месец по сметките на
фермерите, са преведени близо 45 млн.
лв. „Ние работим в посока животновъдството, да заеме своето важно място в селскостопанската политика на
страната“, посочи той.
Министър Греков уточни, че обратното начисляване на ДДС за сделки
със зърно, ще започне от 1 януари 2014
г. Работи се по съставянето на наредби за връщането на ДДС на производителите в срок до 1 месец.

Азиатски реверанс
за българските вина

Българското вино трябва да заеме полагащото му се място на световните пазари
Българските вина намират все
по-топъл прием на азиатските пазари. Тази добра новина е резултат
от деловата визита на Регионалната
лозаро-винарска камара „Тракия“
– Пловдив в Китай, Хонконг и Виетнам. Повод за нея са спечелените
от камарата проекти, за промоции
на родните вина в трети страни. На
място, наши производители показаха и доказаха, че българската винена индустрия се развива и вдъхнаха
увереност и оптимизъм в бъдещето
на винопроизводството.
За представените български винени образци, които бяха видени и
приети със задоволство от чуждите
фирми, споделя своите впечатления
управителят на ЛВК „Винарска изба
Брестовица“ Красимир Патишанов.
Ето, какво разказа той пред екип на
вестник „Тракийски агровести“:

Имаме сериозен шанс
за пробив на азиатските
пазари

В Банкок през септември т. г.,
участвахме в едно от най-мащабните изложения за храни и напитки в
Югоизточна Азия. Грандиозността
му се измерва с представянето на
много фирми от цял свят. Българският щанд беше на необходимото ниво.
Участието ни на него, като изложители на напитки, бе в изпълнение на
проекта за презентация на български
вина. Той е дело на РЛВК „Тракия“
– Пловдив и цели реклама на български вина в трети страни.
Представени бяха вина от няколко винарски изби. Интересното беше
за нас, че освен от Тайланд, имаше
търговци от Сингапур, Хонконг,
Япония и от редица други страни
от Азия. Присъстваха фирми с име
и авторитет в бранша. Удиви ни фактът, че освен добре развит туризъм,
в Тайланд има и добра винена култура. Българските вина имат шанс
да се продават в тази част на света
и ние сме оптимисти за пробива ни
на техните пазари. В действителност
експерти от цял свят оценяваха и се

изказаха с възхита за нашите вина,
като Мавруд, Рубин, купажи между
Мерло и Рубин, Каберне и Рубин,
Мавруд и Рубин. Специално на изложението „Винарска изба Брестовица“ представи сериите „Брестовица“, „Еригон“ и „Максиминус
Тракс“.

СЪЗДАДОХМЕ
НЕОБХОДИМИТЕ
КОНТАКТИ

и в момента продължаваме с кореспонденцията си с част от фирмите,
които проявиха интерес към нашите продукти. Трябва да отбележа,
че проблем за нас, са изключително
високите мита при тях за алкохолните напитки и търсенето на фирма
вносител за нашите вина, която да
ги дистрибутира в региона. Няма да
е лесно, но в момента, в който успеем, нещата ще се развият. За да
преминем през всички етапи в този
процес, ще мине време, но вече сме
започнали. Има интерес към вината
ни. Има и сериозни шансове за пробив на българското вино в Далечния
изток. Надявам се през следващата
година да направим първия износ.
Вече имаме клиент от Китай, с

който преговаряхме доста време и
сме договорили първите количества,
които са предплатени и изнесени.
Надяваме се до края на годината, да
изнесем над 100 хил. бутилки. Търговците там работят основно с френски вина на отложено плащане, но
в резултат на преговорите с нас, се
съгласиха да платят авансово и очакваме нови поръчки от тях. Истина е,
че „Винарска изба Брестовица“ търгува от няколко години на китайския
пазар, но благодарение на проекта за
презентиране на вина в Китай и Русия, успяхме да увеличим износа си.
Надяваме се на трайно присъствие
на български вина на международните изложения, пазари и презентации, защото нещата, не могат да се
случат с едно единствено появяване.
Хората трябва да видят, че производителят има сериозен интерес към
техния пазар и е надежден, за да
дистрибутират неговите продукти.
При тях пазарът е в начален етап на
развитие и вината могат да се продават на по-добри цени от европейския.
Доволни сме от констатацията,
че „Винарска изба Брестовица“ увеличава от година на година, своето
производство. То е нараснало с 50%
и успяваме да реализираме количествата. Цените, на които изнасяме,
не са високи. По качество можем да
се мерим с френските вина, но не и
по цени. Те са много по-високи, защото имат имидж, който е граден
столетия и са първата винарска страна в света. Въпреки това, българското вино трябва да заеме полагащото
му се място на световните пазари,
като качество и цена. Да възвърнем
загубените, преди повече от 25 години, позиции и да надграждаме
постигнатото. Българското вино има
огромен потенциал, който трябва да
се реализира. Това зависи, не само
от нас винарите, но и от подкрепата
на държавата.
Записаха:
Филип ХРИСТОВ
и Ерма ФИЛИПОВА

Стоилко Апостолов – управител на фондация „Биоселена“:

Обменяме опит с Швейцария
Фондацията
ни беше създадена през 1996 г.
Проектът, който
представяме е за
всички фермери
и е финансиран
от швейцарската
агенция за фермери от района
на Централна и
Западна
Стара
планина. Помагаме им да регистрират обекти за
производство на
животински продукти от местен и
млечен тип. Да ги
предлагат напълно законно на пазара, а не да продават необработена си продукция
на ниски цени. Подготвяме 12 про-

екта. Това са фермери от района на
Карлово, Троян,
Берковица, Своге, Чипровци, Годеч и други.
Наскоро
бяхме на обучение
в
Швейцария,
където водихме
и фермерите по
тези проекти. Посетихме 5 ферми,
в които те видяха,
какъв е начинът
на производство
там. В момента
подготвяме проектите и ще ги
внесем в агенцията по храните. Всичките ферми с
крави са от първа група. Имаме и
много с овце и биволи. Целта ни е

да има разнообразие на продукти.
Помагаме им, до колкото ни позволяват силите. Всичко е много
трудно и нашето законодателство
е написано, като за едрата индустрията, а не за средните и малките
предприятия. В закона за храните
няма и една думичка за малките
производства. Нашата философия
е да помогнем да фермерите, да си
изкарват хляба без субсидии, защото те са до време. За това и не
е много сигурно да се разчита на
тях. Целта ни е да се произвежда
и продава на цени, които ще позволят спокоен живот на работещите
в сектора. Те и в момента са конкурентни, защото продават по-евтино, от колкото е в магазините, което не е нормално, защото техните
продукти са от истинско мляко и
би трябвало да са по-скъпи.
ТАВ
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Доц. д-р Стефан Гандев – директор на Института по овощарство – Пловдив:

Увеличихме 7 пъти производството
на овощен посадъчен материал!
– Г-н Гандев, има ли Институтът по овощарство финансови средства, с които да завърши
спокойно годината?
– Да, парите за заплати до края
на годината са осигурени от Селскостопанска академия. В този труден момент се намериха и средства
за неотложни наши нужди и мероприятия. Направиха се ремонти
на сгради и покриви, чакащи от
години. Ремонтира се общежитието на института. Наскоро ни бяха
осигурени и 7 хил. лв., с които институтът успя да извози и съхрани
по надлежния ред радиоактивните
отпадъци от Радиоизотопната ни
лаборатория, които съхранявахме
от години. Така се гарантира здравословна среда за работещите в института.
– Как ви се отразяват неспиращите протести по улици и площади?
– Никой от нашия колектив не
води спорове и дебати за тях. Едни
колеги им симпатизират, други не.
Нормално е всеки човек да има политически пристрастия, но докато
работим в института, се водим от
конкретните си научни задачи. Не
бива политиката да се преплита с
науката. Така мислят всички колеги, за което им благодаря.
– Как се финансира Институтът по овощарство.
– Финансирането ни е основно
от Селскостопанска академия, която е второстепенен разпоредител
на средства от Министерството на
земеделието и храните, но имаме
и редица международни проекти.
Получаваме средства и от международни проекти, наеми и от продажбата на сортове и технологии.
Както и при останалите институти,
и при нас средствата не са достатъчни. Когато се работи в повече направления, изникват повече
идеи, които се нуждаят от допълнително финансиране. Собствени-

те ни приходи за година са около
500 хил. лв., а са ни необходими
почти двойно. Въпреки това, успяваме да намерим баланс и равновесие между изследователските
проекти. Целта ни е да се осигурят
еднакви средства за всички колеги,
а не едни да доминират за сметка
на други.
– По колко по-сериозни международни проекти работите в
момента?
– По-значимите европейските проекти, по които работим са
‘COST’ и Седма рамкова програма.
Имаме и проекти по двустранно сътрудничество с Китай, Македония
и Украйна. Сумите за тях са между 30–40 хил. лв., което не е много.
Имахме и по-крупни проекти с финансиране над 200 хил. долара. Такъв беше ореховият проект с ФАО.
За съжаление външното финансиране намалява. Очевидно световната икономическа криза оказва
влияние върху науката в цял свят.
Въпреки това, ние търсим подходящи начини за осигуряване на допълнителни средства.
– С какво може да помогне
Институтът по овощарство за
възраждането на Пловдивска и

Пазарджишка области, в които
земеделието е най-пострадало,
след реформите?
– Можем да се ангажираме с
нови технологии и сортове. Имаме
готов научен продукт, който можем
да предоставим на фермерите. Институтът има изградена структура
за научни консултации. Тя също ни
осигурява допълнителни средства.
Лошото е, че не ни търсят достатъчно. Може би не се рекламираме
достатъчно, а и някои земеделските производители смятат, че имат
достатъчно познания и не желаят
консултации. Аз, а и други колеги,
сме консултанти по орехоплодните.
В момента в България има подем
на орехопроизводството. Правят
се много нови градини, но малка
част от тези фермери, се обръщат
към нас за консултация и допускат
груби грешки. Така на практика в
Северна България, се използват
турски сортове орехи, които не са
подходящи за тази част на страната. Те не издържат на по-студените
климатични условия в тази част на
страната, защото идват от Средиземноморието.
– Вашият институт предлага
ли посадъчен материал и имате
ли заявки през тази година?
– Тази година увеличихме производството на посадъчен материал
седем пъти. Очакваното ни производство е над 80 хиляди дръвчета.
Институтът е търсен партньор от
земеделските производители, като
ние сме основният производител
на орехов посадъчен материал в
страната. Още от сега имаме заявки за покупка, така че земеделските
производители, които ще създават
градини трябва в началото на следващата година да сключат договори. Бих искал да отбележа, че на
нашите по-големи клиенти, даваме
безплатни консултации.

Суровини и материали за хранителната индустрия,
q Технологии за храни и напитки,
q

Националните доплащания
за животновъди са намалени
от 97 млн. лв. през 2013 г., на
60 млн. за догодина

Издръжката на Министерството
на земеделието и храните за 2014 г. ще
е 209 381 500 лева. Тя ще е с 31.6 млн.
лв. по-малко, в сравнение с тази година,
като орязването се равнява на 13.1%.
Министър Димитър Греков посочи, че
съкратения бюджет за ведомството,
ще предизвика сериозни затруднения за
осъществяване на планираните действия през следващата година. И даде примери за това, че няма да има 2.5 млн.
лв., за обновяването на ортофотокартата. Недостигът за реконструкцията на хидромелиоративните съоръжения ще е 10 млн. лв. Селскостопанската
академия ще се окаже с дефицит от 5
млн. лв., а за професионалните училища
той ще бъде 1.6 млн. лв. Бюджетът на
Българската агенция по безопасност
на храните ще бъде орязан с 20 млн.
лв. Според министър Греков, МЗХ ще се
нуждае от допълнителни 41 млн. лв.,
които не е ясно, откъде ще се вземат.
За национални доплащания на хектар
земеделска земя за животни и тютюн,
са записани 263 680 000 лв., според подадените заявления през тази година.
Необходимата сума пък е 424 035 006
лева.
Димитър Зоров, който освен млекопреработвател е и голям фермер,
заяви, че бюджетът е катастрофа за
животновъдството. В него за догодина са предвидени 60 млн. лв., които са с
37 млн. по-малко, спрямо тази година.

Интервюто взе:
Филип ХРИСТОВ

ЕК одобри схема,
компенсираща
картофопроиз
водителите

Здраве, качество о безопасност
на храните,
q Икономика и индустриален
мениджмънт.

Европейската комисия одобри схема
за „Помощ за компенсиране разходите
на земеделски производители, свързани
с изпълнение на мерки по „Национална
програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от
сем. Телени червеи“. Целта на помощта
е да се предотврати разпространението на почвени неприятели по картофите на територията на страната ни.
Ще се компенсират разходите на земеделските производители по закупуване
на средства за растителна защита за
предотвратяване разпространението
и унищожаване нашествието на вредителите по култура картофи.
Помощта се предоставя на малки и
средни предприятия – земеделски производители на картофи, чрез предоставяне на субсидирани услуги от лица,
притежаващи разрешение за търговия
на едро или дребно с продукти за растителна защита. Държавната помощ
ще се прилага през 2013 и 2014 г.
Предстои схемата да бъде утвърдена и от Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ за прилагане на
територията на страната.

Конференцията „Храни, технологии и
здраве 2013“ събра в Пловдив 64 учени
от 6 страни
Институтът по изследване и
развитие на храните – Пловдив,
бе домакин на двудневна международна научно-практическа
конференция „Храни, технологии и здраве – 2013“. Това съобщи директорът на научното
звено към Селскостопанската
академия доц. д-р Наньо Нанев. Форумът се проведе на 7-8
ноември т. г.
В програмата на конференцията бяха включени общо 64
доклада, от които 22 са на чуждестранни участници от Руската федерация, Унгария, Полша,
Сърбия и Румъния.
Научните направления, които
се поставиха на форума, бяха:

Бюджетът на
МЗХ за 2014 г.
– орязан

q
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

В страната ни има уникални породи
и продукти, които не са разработени!

(От 1 стр.)

не работи.
– Има ли стратегия за развитието на животновъдството в България?
– Фермерите редовно стачкуват,
но само, за да могат да получат субсидии. Заради тях се стига до парадокса, популациите на някои породи
да се увеличават много и фермерите да се притесняват,че това ще доведе до спирането им и ще загинат.
И популациите на тези породи, се
поддържат умишлено ниски. Това
е много сбъркана стратегия. Никой
не мисли за обвързването на определена порода с продукт. В другите
държави не е така. Породи, които са
били в много лошо състояние, се обвързват с продукт и така се развиват
и двете, заедно с местната общност.
Така се получават световно признати продукти. България има уникални
породи и продукти, но те не се разработват. Примерно зеленото сирене
се представя в Италия от 7–8 години
и там се приема много по-добре, отколкото в България. Държавата също
действа първосигнално, за да реши
проблемите. Липсва стратегия, която да бъде обмислена внимателно.
Конструктивно да се проучи чуждият опит и да се избере нашия път.
– С колко от уникалните български породи животни се занимавате?

Поленът
е естествен
съставен
елемент
на меда

Комисията по земеделие
гласува становището
на евродепутата за изменение на Директива
2001/110/ЕО

– Ограничили сме се с четири.
Иначе до скоро бяха пет. Искахме да
ги увеличаваме, като бройка, но не
издържаме физически и финансово,
за да можем да си свършим работата
качествено. За това сме с Каракачанския кон, Каракачанската коза и Каракачанското куче, които са свързани. Мечтата ни беше да ги съберем в
едно, както сме го виждали на стари
снимки и до момента не се е случвало. В последствие се захванахме
и с Калоферката дългокосместа коза
и направихме най-голямото стадо
с тази порода. Надяваме се да има
и други ентусиасти, които да проя-

вят интерес към нея. През миналата година фермата на двамата братя
в село Власи, което се намира на 9
километра от град Кресна и е с 6 жители, е обявена за „Ноев ковчег“ на
изложението в Торино. Причината
е, че Седефчеви отглеждат стада от
автентичните каракачански овце,
каракачански коне и каракачански кучета, калоферска дългокосместа коза и българска виторога
коза. Те са учредители и на Българското дружество за опазване на биологичното разнообразие Семпервива (Вечно жив – пр. лат.).

Записа: Ерма ХРИСТОВА

Защита на наши сортове искат
от лозаро-винарския бранш

На работна среща в Министерството на земеделието и храните (МЗХ), е
взето решение за създаването на Консултативен съвет по лозарство към
МЗХ. Идеята за провеждането на работна среща на представители на лозарския и винарския сектор, с министъра на земеделието и храните проф.
Димитър Греков, се оформила на
проведена среща в Института по лозарство и винарство (ИЛВ) – Плевен,
където лозари и производители на лозов посадъчен материал са обсъждали
актуалните проблеми в сектора.
Участниците в срещата – лозари,
пипиниери, винари и научни работници от ИЛВ от сектора, са депозирали
своите предложения в МЗХ и са били
поканени на среща, в която са участвали министър Димитър Греков, Евгения Митрова, директор на дирекция
„Растениевъдство“ в МЗХ и Бистра
Павловска, директор на ИАСАС.
Едно от исканията на бранша е за-

Евродепутатът Мария
Габриел:

щита на българските сортове и на
българския генофонд. По думите
на Албена Симеонова, лозар и биопроизводител, българският генофонд
в лозарството изчезва, поради липса
на финансиране за поддържането му.
„Настояваме за национално доплащане за брой произведена лоза, в размер
на 0.60 лв. Става въпрос за български
сортове лози и за сортове, предназначени за биологично производство.
Както и 3-годишен гратисен период,
през който производителите на лозов
посадъчен материал да бъдат включени в европейски програми“, съобщи
Симеонова.
От лозаро-винарският бранш настоява още, за въвеждане на национални доплащания за пипиниери и
лозари. „България е единствената
страна, в която няма национални доплащания за лозари, производители на
лозов посадъчен материал, овощари
и зеленчукопроизводители“, аргу-

ментира се Симеонова. Друг важен
въпрос, който е бил поставен пред
министър Греков, е свързан с таксите за лозов посадъчен материал. От
бранша настояват тези такси да бъдат
през 5-годишен период и то ако има
промяна в сортовата структура или
насажденията.
На срещата е бил поставен въпросът и за процедурата по утвърждаване на нови сортове лози от ИАСАС.
Искането е това да става в научните
институти и опитни станции, където
тези лози са създадени и където има
насаждения от съответния сорт или
клон.
Лозари и малки винопроизводители са поискали още държавни помощи, с които да могат да участват
в специализирани изложения. Много
важен елемент от трудностите, с които се сблъсква сектора, е наемането
на работници. В лозарството работници не могат да се наемат. „Ние сме
единствените в земеделския сектор,
които нямат право да наемат временно работници по социалните програми. Затова поискахме министерствата – земеделското, екологичното и
социалното, да се координират и да
този проблем да бъде решен. Защото
в Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) никъде няма предвидени средства за работници“, допълни
Симеонова.
Да няма задължително членство в
лозаро-винарската камара, настояват
още лозари, пипиниери и винари. От
бранша са убедени, че създаването на
Консултативен съвет по лозарство, ще
даде възможност актуалните проблеми
да бъдат своевременно поставяни и да
се търсят адекватни решения по тях.

Комисията по земеделие
и
развитие на
селските райони на Европейския парламент, прие
становището
на българския
евродепутат
Мария Габриел
от ЕНП/ГЕРБ,
относно предложението за изменение на директивата за меда.
Основната цел на становището
на Мария Габриел, е да разясни предложението на Европейската комисия за
изменение на Директивата за меда,
че поленът е естествен съставен елемент, а не съставка на меда. В становището си Мария Габриел призовава
да се обърне внимание на прякото или
косвено въздействие върху сектора на
пчеларството, при изменение на директивата. Преките ефекти са свързани с
разходите за тестване и етикетиране
на меда, които биха имали допълнителна тежест за пчеларите. Косвените
ефекти са свързани с репутацията на
меда, като натурален продукт и смесването с дебата за генно модифицираните организми.
„Медът се счита за здравословен
естествен продукт. Ако медът бъде
назован „съставка“, потребителите
могат да помислят, че поленът е отделен продукт, който се добавя към
меда (а случаят не е такъв), което
ще накърни репутацията на меда като
натурален продукт. Трябват допълнителни стимули за развитие на пчеларството и търсене на възможности за
намаляване на административната и
техническа тежест“, коментира българският евродепутат.
Приетото в Комисията по земеделие становище ще бъде включено в доклада на водещата Комисия по околна
среда, обществено здраве и безопасност на храните.
Основният дебат, по отношение
Директивата за меда е дефинирането
на полена – като съставна част от
меда или като външна съставка. От
една страна, комисията предлага поленът да се дефинира като естествена
съставна част на меда. От друга страна, е решението на Съда на Европейския
съюз по случая „Баблок“, според което
поленът е външна съставка на меда.
Въпреки че въпросът изглежда технически, дебатът по тази тема е много
чувствителен, тъй като се преплита с
темата за ГМО и етикетирането.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Петя Ставрева – председател на ПП „Обединени земеделци“:

Явор Гечев – зам.-министър на МЗХ:

Наложителна е промяна на статуквото при
Фермите
пазара на земята и родното производство
Крайно време е да се създаде дългосрочна национална стратегия
В дебатите около мораториума
за продажба на
земя на чужденци,
доминират емоциите и популизма, страховете от
„външна инвазия“
или от евросанкции. Обективният
анализ на ситуацията
изисква
разумни предложения, съобразени с реалността у
нас. Решението
на парламента
за продължаване
на мораториума
е в противоречие
с европейските ни ангажименти,
заявява Петя Ставрева – председател
на ПП „Обединени земеделци“.
Какво диктуват българските интереси и защо едва сега, във фокуса на партийните централи, попада
горещата тема за пазара на земята и
нейното стопанисване? Седем години след приемането ни в ЕС проблемите, поради които бе наложен този
мораториум, остават нерешени. Няколко български правителства не си
свършиха работата, по отношение
на необходимите промени в нормативната база, касаеща собствеността
и ползването на земеделските земи.
И докато страстите се разгоряха в

орбитата на „за“
или „против“ мораториума, един
важен въпрос остава без отговор:
Как да направим
така, че българските граждани да
обработват земята
си и да печелят от
нея?
25 години след
началото на промените, в закон од ат е л с т в о т о ,
свързано с поземлените
отношения, има прекалено много лобистки
поправки – те силно облагодетелстват едни и сериозно
ощетяват други граждани. Време е
управляващите да информират българското общество, как продажбата
на родните ниви на чужденци, се
вписва в цялостната визия за развитието на земеделието и на регионите.
Защо допуснахме 90% от евросубсидиите да стигат до 5% от
фермерите у нас? Не трябва да отлагаме дебата за въвеждане на горна
граница на собствеността на земя,
диференцирана по региони. Свръх
окрупняването на земеделските терени в някои области на България
тече паралелно с обезлюдяването

им… Държавата не може да абдикира от ангажиментите си, по отношение на политиката за развитие на
регионите. В противен случай опасността на картата на България да се
появят много „бели петна“ ще става
все по-реална.
В условия на тежки демографски тенденции у нас няма отговорна
и устойчива регионална политика.
През последните години властимащите единствено констатират обезлюдяването на малките населени
места. Вместо да стартираме регионални програми, които да създадат
нови работни места и поминък, всяка
година „закриваме“ села. Официалната статистика е повече от тревожна – в 500 български села живеят
под 10 човека, а около 180 селища
са напълно безлюдни. Българските
села могат да бъдат атрактивни туристически дестинации, но това изисква инвестиции в инфраструктура
чрез средства от еврофондовете и
националния бюджет.
За да бъде атрактивна българската земя, трябва да решим и проблема
с трагичното състоянието на хидромелиорациите. Напояването е важна
предпоставка за рентабилно производство и качество на продукцията.
Пропуснахме да отворим мерките
по Програмата за селските райони,
които касаят напоителните системи,
и то, при условие, че имаме спешна
нужда от средства в тази област.

Драстичен марж
в едровата цена
на брашното
Маржът при едровата цена на брашното в областните градове е драстично
голям. Цената за килограм се движи между 0.59 и 1.08 лева, при средна стойност
за страната 0.84 лв./кг. Най-евтиното
брашно е във Враца, а най-скъпото в Шумен. В Пловдив то се търгува на едро за
0.72 лв., в Стара Загора за 0.76, в Хасково
– 0.71, Кърджали – 0.83, в Смолян – 0.81
лв., а в София – 1.03 лв./кг.
В по-голямата част от областните
центрове, където е отчетено предлагане
на продукта на едро, се наблюдават разнопосочни колебания на цените, спрямо
предходния седмичен период, в границите
от –11,3% (Варна) до +7,6% (Хасково),
като преобладаващата посока е към намаление, сочат данните на Комисията по
стокови борси и тържища.
Средната цена на дребно на брашното
в големите търговски вериги (ГТВ), също
се запазва на нивото от предходната седмица – 1,03 лв./кг. По области, цените на
продукта в големите търговски вериги
варират от 0,95 лв./кг (Видин) до 1,14 лв./
кг (Смолян). В сравнение с предходната
седмица, повишение на цените на брашното се регистрира в големите супермаркети в областите София и Шумен – с 5,3%, а
понижение – единствено в област Добрич
– с 2,9%.
Средно за страната, цената на дребно
на брашното в другите търговски обекти е 1,09 лв./кг, с 0,9% по-ниска, спрямо
предходния седмичен период. В по-малките магазини продукта се търгува на цени
от 1,03 лв./кг (Варна и Търговище) до 1,15
лв./кг (Силистра и Смолян).

Механизаторите от малката земеделска кооперация „Пробуда“ в
село Войсил, използват хубавите ноемврийски дни, за прибиране на
продукцията от полето.

ще могат
да продават
поголеми количества
мляко, директно
на крайни клиенти

Фермите
ще могат да
продават поголеми количества мляко,
директно на
крайни клиенти. Това ще
стане
през
следващия
програмен период, който
започва от
2014 г., каза
зам.-министърът на земеделието Явор
Гечев. Собствениците на 4 до 10 крави,
ще могат да правят големи директни
продажби на мляко на крайни клиенти,
предвиждат промените.
Фермери с над 10 животни, ще могат да правят собствени мандри и да
продават сирене, кашкавал или масло
по своя рецепта. При това, режимът
за отваряне на млекопреработвателна работилница към фермата, ще бъде
облекчен. В същото време, стопаните
ще могат да ползват и европейски средства за фермите си, обясни зам.-министър Гечев.
От ЕС е поискано и удължаване на
срока, в който стопанствата, неотговарящи на европейските изисквания
за чистота на произвежданото мляко,
трябва да приведат дейността си, според стандартите на Брюксел. Новата
дерогация, вероятно ще е за още две
години, съобщи Гечев.
Животновъдите ще могат да ползват и помощ от 3 млн. лв., за да купят
мъжки животни за разплод. В момента
се иска разрешение такива животни да
бъдат купени от страни от ЕС, обяви
Гечев.
Сред другите мерки за по-бърз достъп на фермерите до крайните клиенти, е създаване на регионални борси за
тяхната продукция, в шест планови региона в страната. Ще бъдат отпуснати
пари за сергии, хладилни вани и витрини.

Селата Ягодово и Крумово вече
са напълно газифицирани
Две от селата на община „Родопи“ – Ягодово и Крумово вече са напълно газифицирани. Всички дейности
по процеса са приключени. Предстои в най-скоро време
детските и учебните заведения, също да са с газови котли, за да се спестят средства от гориво.
В Ягодово газта вече е пусната и клиентите могат да
се възползват от нея. В селото са прекарани 4 километра
тръби. В село Крумово синьото гориво ще бъде пуснато
до края на следващата седмица. Газта може да се използва за домакински нужди, както за отопление, така
и за готвене. Предимството е, че няма да има отпадъци
като при въглищата.
„Важно е общината да се газифицира, защото ще се
подобри екологията и ще се избегне твърдото гориво,

което причинява гъст смог над Пловдив и региона през
зимата“, коментират експертите на „Родопи“.
С газта няма неприятна миризма и проблеми, каквито при твърдото гориво. На пролет газификацията продължава в с. Брани поле и с. Белащица.
С природния газ за отопление, няма нужда да се секат,
складират или палят дърва. Няма дим, сажди или искри,
от които да се притесняват домакинствата. Бойлерите на
природен газ загряват водата три пъти по-бързо от електрическите, а се плаща близо два пъти по-малко.
Идеята е да улесним жителите на общината. За това
инвестираме в газифицирането на селата и се радвам, че
в първите две села газификацията приключи успешно,
коментира кметът на „Родопи“ Пламен Спасов.
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всяка община трябва да има структура, Бюджетът
за 2014
която да администрира горските територии
Това предвижда изменение в Закона за горите
залага 2,4
млрд. лева
за общините
Една от промените в Закона за
горите предвижда до края на 2014
г., всяка община да има структура
или звено, която да администрира горските територии – общинска
собственост. Това заяви зам.-министърът на земеделието и храните д-р
инж. Валентина Маринова, на среща
с изпълнителния директор на Националното сдружение на общините
в Република България, д-р Гинка Чавдарова в МЗХ.
Зам.-министърът обясни, че тази
промяна се прави, защото общините
са вторият най-голям собственик на
гори, след държавата. „Считаме, че
предложеното изменение ще стимулира общините към предприемане
на мерки за по-отговорното стопа-

нисване на общинските гори. Това
същевременно ще увеличи възможностите на местното население, да
се снабдява с дървесина на по-ниски
цени“, добави тя.
Маринова изтъкна важността от
сертифицирането на горските територии. „Всички ползватели ще имат
полза от сертифицирането, както на
държавните гори, така и на общинските, като ползите ще бъдат осезаеми в дългосрочен аспект, включително и за дървопреработвателната
индустрия“.
На срещата бяха дискутирани и
въпроси, свързани с транспорта на
дървесина, самозалесените земеделски земи, опазването на горските територии и контрола в горите.

След 50 години:

Две градини от община Съединение
като нови
Успешно преминаха инспекциите
от надзора, който проверява ремонтите в детска градина „Светлина“ в
село Царимир и ЦДГ „Осми март“ в
Съединение. Сградите бяха ремонтирани за първи път, от 50 години
насам.
Това стана, след като администрацията разработи проект по фонд
„Козлодуй“. На детските градини са
направени саниране, топлоизолация,
ремонт на покривите, инсталиране
на соларни панели и основни ремонти на парните инсталации. Монтирано е енергоспестяващо осветление.
Ремонт в детските заведения, не е
правен от самото им построяване,
през 60-те години на миналия век.
„Правим всичко възможно, за да
намалим разходите за отопление, а
децата да се чувстват комфортно в
заведенията“, съобщи кметът на об-

В Юнаците
искат пари
за нов мост

Селото очаква 540 хил. лева,
за да изгради новата връзка
над река Тополница
В най-скоро време жителите на
пазарджишкото село Юнаците, ще
се сдобият с мост над река Тополница, обяви кметът Стоян Кузев.
За изграждане на новото съоръжение,
кметството кандидатства за финансиране от Междуведомствената комисия
за бедствия и аварии, откъдето трябва
да отпуснат средствата.
Мостът ще бъде поставен на мястото на съществуващия брод, който през
август 2005 г., беше отнесен от големите наводнения. Тогава водите на реката
преляха и разрушиха съоръжението, по
което хората минаваха, за да обработват земеделските си площи.
Сега жителите на селото обикалят по
20 км, за да стигнат до нивите си, които
са на 300–400 м. от реката. Сумата, която е предвидена за изграждането на нов
мост над река Тополница, е 540 хил. лв.

щина Съединение Георги Руменов.
Той присъства на тържество в
градината в Царимир. Сградата
беше осветена и от местния свещеник. 23-годишният Васко Лалов и

22-годишният Димитър Механджийски са положили доброволен труд и
са направили интересни графити в
детското заведение, които изобразяват различни анимационни герои.

Газификацията
на Карлово вече е факт

В мрежата се включват общински сгради и 14 битови абоната
Газоразпределителната мрежа на
Карлово, вече има
издаден Акт 16. Разрешителното за пускане в експлоатация,
беше издадено със
заповед на Дирекция за национален
строителен контрол
(ДНСК) и назначената Държавна приемателна комисия за
приемане на „Газоразпределителната
мрежа“ на гр. Карлово.
През този отоплителен сезон 11
общински обекта са готови да минат
на газ, отчитат от общината. Това
са училища, детски градини, сградата на общинската администрация
и болницата. До момента, 14 битови абоната са заявили желание и са
включени в мрежата за газифициране.

Разходите по изграждане на необходимите съоръжения до границите
на частните имоти,
ще се поемат от
„Карлово газ“ ООД.
Р а з п р ед е л и т е л н и
газопроводи са изградени по улиците:
„Ген. Карцов“, „Ген.
Заимов“, „Васил Караиванов“, „Христо Ботев“, „Теофан
Райнов“, а газопроводни отклонения
има по ул. „Ген. Гурко“, до предприятие за преработка
на мляко „ЕМ ДЖЕЙ ДЕРИЗ“ и до
Площадка за батерии с газови бутилки.
Газифицирането на Карлово стартира през 2007 г., когато бе създадено публично-частното дружество
„Карлово газ“ ООД, в което участие
има община Карлово.

Министерството на финансите представи проекта за Закон на държавния
бюджет за следващата
година

Общините през 2014 г. ще раз
полагат с едва 80 млн. лева повече
средства, в сравнение с тази година,
става ясно от публикувания от Ми
нистерството на финансите (МФ)
проект за Закон на държавния бю
джет на Република България за 2014 г.
Увеличението на средствата от
държавния бюджет за местните власти е двойно по-малко, от това за
2013 г. Проектът на МФ за следващата година, предвижда субсидиите за
общините да са 2,38 млрд. лева. През
2013 г. местните власти разполагаха
с 2,3 млрд. лева, а през 2012 г. – 2,16
млрд. лева. Парите за следващата година остават почти без промяна, въпреки уверенията на премиера Пламен
Орешарски, че местната власт ще е
акцент в бюджета за следващата година.
Едни от общините, които се предвижда да получат най-голямо увеличение на средствата, спрямо предходния
бюджет, са Банско (7,58), Благоевград
(9.03%), Айтос (8,20%), Ново село
(11,52%), Бяла Слатина (10,74), Севлиево (7,44%), Божурище (10,6), Долна
баня (19,47%), Мирково (8,24%), Маджарово (10,28). Най-голям скок има в
субсидията на община Лозница – 20%.
По-малко пари се предвиждат за
Приморско (–2,29), Рила (–7,01%), Летница (–1,23%), Борово (–2.11%). Минимално намаление има и в субсидиите
на Брацигово, Искър, Бяла, Нова Загора,
Етрополе, Опака, Гълъбово, Каспичан.
Според прогнозата реалният растеж на икономиката на страната за
2014 ще е 1.8%, което би повишило
брутния вътрешен продукт (БВП) до
81.582 млрд. лв. Очакваната през следващата година инфлация (хармонизиран индекс) е 1.8%. Очакваните приходи са 30.89 млрд. лв., или 37.9% от
БВП. Увеличението е с 501.2 млн. лв.,
в сравнение с 2013 г. Данъчни постъпления са заложени да са 17.34 млрд.
лв., а неданъчните – 1.72 млрд. лв.
Приходите от данък върху добавената стойност (ДДС) ще са 8.28 млрд.
лв., а от акцизи се очакват 4.38 млрд.
лв. Очакваните постъпления в хазната
от данъци върху доходите на физически лица са 2.63 млрд. лв.
Заложените разходи 32.36 млрд.
лв., или 39.7% от БВП, при ограничение от 40% от БВП. Ръстът на харчовете ще е 380.1 млн. лв., спрямо
2013 г. Заложеният дефицит е 1.8%
от БВП или 1.47 млрд. лв. в номинално
изражение.
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КАЛЕЙДОСКОП

ХОРОСКОП

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Постарайте се да не пренебрегвате потребността си да
бъдете близо до хората, на
които държите. С благодарност приемайте подкрепата,
която ви оказва колега или приятел. Не влизайте в излишни спорове с хора, които не
могат да разберат подбудите ви.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Не се залавяйте с инициативи, за които ви липсват
познания. Отделете достатъчно време за най-малките
членове на семейството си.
Не поемайте ангажименти към членовете
на семейството, ако не сте сигурни, че ще
ги изпълните.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Ще преодолявате с лекота
всяко затруднение, пред което се изправяте по пътя си.
Моментът е благоприятен за
изграждане на стратегия и
за планиране на предстоящо
пътуване по работа или за удоволствие.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Обмислете ясна стратегия
в деловата сфера, за да знаете как да реагирате, ако се
изправите пред неочаквани
предизвикателства. Заложете на оригиналните идеи, за да спечелите
доверието на по-голям кръг от хора.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Моментът ще се окаже ключов за много от
вас, особено и ако сте разполагали с достатъчно време
да реагирате по определен
въпрос. Не позволявайте да
бъдете притиснати до стената заради създалите се обстоятелства в
личен план!
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Следвайте умерено темпо
на работа и се постарайте да
не се тревожите за дела, чието развитие не зависи само
от действията, които вие ще
предприемете. Следвайте
интуицията си, защото тя няма да ви подведе нито в делово, нито в лично отношение.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Постарайте се да организирате
осъществяването
на тези свои инициативи,
които по никакъв начин не
търпят отлагане във времето. Добре е да не преживявате тежко претърпяна загуба, а да
намерите смисъл в новото, случващо се в
живота ви!
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Направете необходимото, за
да стигнете до единомислие
по важни за вас и за интимната ви половинка въпроси.
Напълно възможно е част от
вас да научат за скорошната
поява на наследник в семейството.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Избягвайте да започвате работа по инициативи, които
биха могли да утежнят и
без това сложното ви положение, особено ако става
въпрос за пари. В случай че се открие възможност, то на всяка цена отложете осъществяването на някои големи покупки.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
На работното си място поставете начало на инициатива, в която има потенциал да
ви донесе пари и престиж.
В работата си залагайте на
знанията и опита, които сте
натрупали през годините!
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Много от вас ще предпочетат да сложат ударението
върху семейните си отношения. Постарайте се да
прекарвате колкото се може повече време
с членовете на семейството. Не пренебрегвайте и собствените си потребности.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Постарайте се да обмислите бъдещата си стратегия
на действие на работното
място. Опитайте се да съчетаете реализацията на инициативите си и ангажиментите, които сте
поели спрямо възрастните или най-малките
членове на семейството.

Учените откриха нещо
удивително за зелето!

Зеленчукът притежава качества, които го превръщат в
универсално средство, защитаващо човека от радиацията, при лечение на рак

Вечно пренебрегваното, найобикновеното ястие, на което често
се цупим или подминаваме с пренебрежение, може да се окаже ключов
фактор за лечение на едни от найстрашните болести на века, е констатацията на американски учени.
Става въпрос за обикновеното
любимо на всички българи зеле. То
притежава качества, които го превръщат в универсално средство, защитаващо човека от радиацията, при
лечение на рак. Парче зеле може
да предотврати дори страничните

ефекти, като гадене след химиотерапия. Зелето има свойства, които
поглъщат вредните въздействия от
терапията и човек е предпазен.
В класацията то е първо, следвано от карфиол и брюкселско зеле,
сочат изследванията на американски
учени. Те са направили опити с гризачи и останали удивени от резултатите. Зелето предпазило мишките от
смъртоносни дози радиация. Същото би могло да се случи и с хората.
Зеленчукът съдържа съединението 3′-дииндолилметан, което е
безопасно за хората. Неговото име
е спрягано, като превантивна противоракова терапия.
Така че единственият извод, който можем да си направим, е да хапваме повече зеле – както на салата,
готвено, така и пресно, а и кисело.
Всеизвестен факт е, че зелето е
богато на витамин С и дори термично и обработено по всякакъв начин,
то запазва тези витамини.
Освен всичко друго, зелето е пълно с фибри и влакнини, което го прави продукт, прочистващ стомашночревният тракт. Купа зелева салата
ще ни засити за часове, тъй като се
смила бавно в стомаха. Така че зелето може да служи и при хора, които
искат да отслабнат.

На младото
вино са посветени специални
празници
във
винените региони – наричат ги
дни
(празник)
фестивал на младото вино. През
месец ноември
на много места
по света се организират, под
различни форми дегустации
на младо вино,
включително и
на най-младото вино, което се нарича
„ново“.
За производителите и любителите
на младото вино, неговото „ставане“
е празник. Вкусът му е още плодов,
отпивате и чувствате енергията на лозето, слънчевите лъчи на есента, росата на утрините, жуженето на пчелите.
Младото вино сякаш е щракнало на
картинка деня на гроздобера, картинка с вкус.
Силата на младото вино е поразителна, към него трябва да се подхожда
културно. Затова и празниците, които
са му посветени, се съпътстват от културни събития, гурме изживявания и
споделяне на знания, тънкости и новости около производството на вино.
Винопроизводителите, в рамките на Европейския съюз дават сериозен принос за това – 164 милиона
хектолитра. Търсенето на вино също
нараства. Конкуренцията е голяма и
затова на първо място, ние като бъл-

гари бихме могли да популяризираме
българските вина и тяхното отлично
качество.
Реколта 2013 за българските винопроизводители е изключително
добра – прекрасна възможност за дегустация на младите вина ще имат
всички, които ще посетят „Дефиле на
младото вино“ от 22 до 24 ноември в
Стария град Пловдив. В автентичната атмосфера на старите богаташки
къщи и дворове, с наситена културна
и образователна програма, производителите на младо вино ще предложат, а любителите и познавачите ще
опитат тяхната нова продукция.
Младо вино, повече събития, повече настроение, положителни изживявания, уникална обстановка, срещи с
приятели - по време на „Дефилето на
младото вино“ в Стария Пловдив, от
22 до 24 ноември 2013 г., със съпътстваща културна програма от 18 до 24
ноември.

В Пловдив стартира
петото „Дефиле
на младото вино“

Ремонтират още
4 детски градини
в Пловдив
Община Пловдив подготвя четири обекта, чиито ремонти ще бъдат
финансирани с остатъците от фонд
„Козлудуй“, стана ясно на пресконференция на кмета Иван Тотев. Тези средства са икономии от обществени поръчки.
„Имаме реализирани икономии за 1
600 000 лв. В ранната пролет ще започнем с ЛОТ 6, който е в тези икономии“,
коментира Тотев.
Обектите в този ЛОТ все още се
уточняват, но най-вероятно ще бъдат
включени 4 детски градини.

Храната,
като причина
за депресия
С отминаването на летните дни и началото на усойната и влажна есен, при много
чувствителни натури започва сезонната депресия. Но винаги ли само времето е виновно за
нашата трайна депресия. Често дори, когато
времето е хубаво, имаме депресия. Причината
може да бъде, колкото и странно да звучи, в
храните, които ядем. Има храни, които провокират депресия, въпреки че те не са толкова
много – това са захарта, подсладителите, кафето и червеното месо в големи количества.
Ако пиете много кафе, по 3–4 чаши на ден,
а дори и повече, развивате зависимост от кофеина, който е вид допинг. Ако човек се лиши
от този допинг, при него се появява чувство
на слабост. Вие ще се чувствате нещастни и
със слаба воля и това вече е кафена депресия.
Изводът е един – не пийте повече от две чаши
кафе на ден и правете паузи в приемането на
напитката.
А историята на сладкишите е следната:
при лошо настроение хората търсят утеха
в сладкишите, но излишъкът на захар води до
умора и повишаване на депресията.
Ако ядете много червени меса – агнешко,
говеждо, свинско, не разполагате с време за
пълно храносмилане. В червата започва процес
на разграждане и образуване на токсини, които
ще се абсорбират в кръвния поток и ще повлияят на нервната система. Резултатът е умора,
раздразнителност, и като цяло депресия.
Депресията се предизвиква, не от храните,
а от хранителните режими. Например, ако сте
на диета и се храните с едни и същи храни, често дори не много вкусни. Това драстично намалява емоционалния фон, води до сънливост
и умора. Изберете диета с храни, които ви
харесват. Не е нужно да се принуждавате да
ядете овесена каша или елда, нищо добро няма
да излезе от това. На фона на страданието от
глад, необичаната храна е в състояние да причини психологически травми.
Хората ограничават консумацията на много продукти, без които депресия се увеличава,
например, ако се ограничи консумацията на
растителни масла и мазна морска риба. Без
достатъчно магнезий в организма, фолиева
киселина и витамин В6, с които са пълни зеленчуците, плодовете и подправките, нивото на
серотонин в мозъка намалява, а това е много
важно вещество за доброто настроение. За
това ползвайте диети, които са щадящи, бавни и постепенно намаляват теглото. Но с употребата на различни храни е възможно и да се
води борба с депресията. Яжте сирене, пилешко
и пуешко, пълнозърнест хляб, макаронени изделия. Те съдържат вещества, предшественици
на хормона на радостта. Цветовете червено,
оранжево, жълто са в състояние да се справят
с депресията. Нека на вашата маса има много
портокали, мандарини, моркови, тиква, чушки,
ананас и царевица. Тези храни са с малко калории
и няма да се притеснявате за фигурата си. Да
не забравяме и храните, съдържащи магнезий и
витамин В6. Те са много полезни за намаляване на възбудимостта и нормализиране на съня.
Това са ядките, бананите, пъпешите и листните зеленчуци, а също е полезно да пиете вода,
която съдържа магнезий.
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ЕС заделя резерв от 2.8
милиарда евро за кризи
в земеделието

Европейският парламент гласува условията и бюджета
за селското стопанство на 18 ноември
Разходите ще представляват около една трета от
портфейла на съюза

За пръв път в рамките на ЕС ще
бъде създаден резерв за кризи в земеделието, през следващия програмен период 2014–2020 г. Това се
вижда от доклада на Джовани Ла
Вия, който ще предшества гласуването на първо четене на предложението за регламент на Европейския
парламент и на съвета, относно финансирането, управлението и мониторинга на Общата селскостопанска
политика от Европейския парламент
на 18 ноември т.г.
Резервът за кризи в селскостопанския сектор ще е в размер на 2.8
млрд. евро, като ежегодните вноски
към него ще са по 400 млн. евро. Той
е предназначен за предоставяне на
допълнителна подкрепа за сектора, в
случай на значими кризисни ситуации, които засягат селскостопанското производство или дистрибуция,
чрез прилагане в началото на всяка
година на намаление на директните
плащания с механизма за финансова
дисциплина.
Общата селскостопанска политика през 2014–2020 г. е насочена към
поддържане на поносими цени на
храните, жизнени селски региони и
процъфтяващи общности на производители. Това са основните цели,
които си поставя обновената европейска политика за селското стопанство. Промените в законодателството следва да бъдат окончателно
одобрени от Европейския парламент
на 20 ноември.

Дисциплината и контролът върху
ползваните средства ще са изключително затегнати, се вижда от доклада.
Разходите за селското стопанство
представляват около една трета от
дългосрочния бюджет на ЕС и затова преговорите относно реформата на европейската политика в тази
област вървяха успоредно на дискусиите относно финансовата рамка за
периода 2014–2020 г. Окончателното
гласуване в Парламента, относно
седемгодишния бюджет също ще се
проведе, по време на пленарното заседание през ноември.
Парламентът, съветът и комисията сключиха политическо споразумение за бъдещето на селскостопанската политика на ЕС на 26 юни 2013 г.
Комисията по земеделие подкрепиха
договореностите на 30 септември.
Фрагмент от доклада на Ла
Вия:
Държавите членки следва да
могат да включат в своите програми за развитие на селските райони
тематични подпрограми за задоволяване на специфичните нужди
в районите с особено значение за
тях. Тематичните подпрограми
следва да се отнасят, наред с другото, до младите земеделски стопани, малките стопанства, планинските райони, изграждането на
къси вериги на доставки, жените
в селските райони, смекчаването и
адаптирането към последиците от
изменението на климата, както и
до биологичното разнообразие. Тематичните подпрограми следва да
се използват също за създаване на
възможности за вземане на мерки за преструктуриране на селскостопанските сектори, които имат
сериозно въздействие върху развитието на селските райони. Като
средство за увеличаване на ефикасните интервенции на определени
тематични подпрограми, на държавите членки следва да се разреши да
предоставят по-високи ставки на
помощта за някои дейности в обхвата на тези програми.
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