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Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 39 (819) 28.11–04.12.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Младото вино превзе Старинен
Пловдив
10 000 бяха посетителите опитали младите вина, на петото
„Дефиле на младото
вино 2013“, провело се
от 22 до 24 ноември в
град Пловдив. Те бяха
от България, Франция,
Германия, Италия, Испания, Израел и други
държави.
С концерт на ансамбъл
„Тракия“ започна тазгодишното дефиле. Богът
на виното, лозарството и
веселието Дионис, поведе шествието по главната улица. Млади хора с
красиви народни носии
и ученици от училището
по сценични кадри, преобразени като млади тракийци, се
включиха в тържествената разходка до Лапидариума в Стария град.
Там Теодосий Спасов откри
програмата с невероятни музикални изпълнения. Сред официалните
гости бяха кметът на град Пловдив
Иван Тотев, зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев,

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

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
народният представител от ГЕРБ
Менда Стоянова и др., които поздравиха всички граждани и гости
на града.
Г-н Гечев имаше честта да налее първата кана с червено вино
от избата, която е спечелила миналогодишното „Дефиле на младото
вино“. Наздравица бе вдигната на
сцената, с пожелание за успешна и

плодовита реколта. Градоначалникът пък пожела здраве и берекет и
„Нека броят на участниците да се
увеличава, с всяка изминала година!“
След пожеланията на управниците, всички гости в Стария град
опитаха от хубавото вино. Последва обиколка по къщите, в които ви-

(На стр. 5)

България сериозно навлиза
на азиатския винен пазар

Най-разпространеният български сорт грозде остава маврудът
От това лято, България сериозно навлиза на азиатския пазар на
вино, изпълнителният директор на
Изпълнителната агенция по лозата
и виното Красимир Коев.
Един от водещите винопроизводители в страната, подписа
договор за 5 млн. долара за износ
на българско вино. В момента се
провежда най-големият азиатски
панаир в Шанхай, където присъствието ни е много силно. Очакваме
конкретни новини за сключените
там договори, но по предварителни
данни, те са за доста големи количества, допълва той. По думите му,
вече има и сериозен износ на вино
в Северна Корея, увеличават се и
количествата за Виетнам.
Около 50% от износа на вино

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

отива за Русия. А сега, от както на
молдовците им спряха износа за
руския пазар, всички руски търговци, които досега търгуваха с Молдова, се насочиха към България. Те
не отидоха в Унгария, в Италия, в
Испания, а дойдоха именно тук.
Какво означава това – че делът на
българското вино на руския пазар,
пак ще е много висок“, коментира
Коев.
У нас хората, които се занимават
с лозя и с винопроизводство, печелят все повече. Нараства броят на
сериозните компании и бизнесмени, в т. ч. чуждестранни, които инвестират в грозде и винопроизводство в България. Имаме много нови
изби. Така че стоим сравнително

(На стр. 2)

„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 магазин „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.

Цена по договаряне, без посредник!

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

28.11–04.12.2013 г.

втора страница

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

Източни
бизнес
партньори
преговарят за
нашето вино
С препоръки за по-добър баланс
между външен вид, качество и цена,
стартира бизнес форум, организиран от Регионалната лозаро-винарска
камара „Тракия“. Търговци от Китай,
Сингапур, Виетнам и Тайланд пристигнаха в Пловдив, за да се запознаят
с българските вина и възможностите за винен туризъм у нас. Идеята
на организаторите е да се промотира българското вино, на едни от
най-бързо развиващите се пазари,
каквито са страните от Далечния
изток. На срещата, беше направена
презентация на проекта „Пътят на
виното“, които разработва България,
като атрактивна дестинация за винен туризъм.
Целта на проекта е да се запознаят гостите, с производителите
на вино в България и историческите
корени на винопроизводството по нашите земи и възможностите, които
страната ни предлага, освен за винен
туризъм и за исторически, културен,
религиозен, спа и уелнес туризъм.
Гостите изказаха задоволството
си от българските вина, но направиха
препоръка към винопроизводителите,
да наблегнат на рекламирането на
традиционни за страната сортове и
на уникалните качества на българите
вина, както и на съчетанието им с
националните ястия.
Интересът на Китай, който се
очертава като един от най-големите
консуматори на винения пазар в света, с над 3,9 милиарда л. вино изпити
за 2011 г. и 12% повече за изминалата
година, избира България, като потенциално добър партньор. Нашите вина
вече са познати в много китайски
провинции и в голяма част от дистрибуторската мрежа.

Коста Арабаджийски – земеделски производител от Граф Игнатиево, община „Марица“:

Дребните производители сме на един хал!
След като се пенсионирах като военен, реших да се захвана със земеделие. От десетина години се занимавам с производството на плодове,
като всяка година увеличавах броя
на трайните насаждения. В началото, овощната ми градина беше смесена и в нея имаше ябълки, круши,
дюли, праскови и кайсии. По всички
правила бе невъзможна за обработка. Започнах да махам тези видове
овошки, които не виреят. Кайсията
не е за нашия регион, защото обича
топло или студено. Тъй като около
селото е по-студено районът не е
подходящ и за праскови. Дюлята е
хубав плод, но никой не го използва,
за преработка в днешно време. Крушата също не е подходяща, защото
традиционните препарати за нея
бяха спрени, а тези, които се предлагат са много скъпи.
Градината от около десетина декара остана с ябълки от сортовете
„Айдаред“, „Джона голд“, „Грени
Смит“, Златна и червена превъзходна, „Фуджи“, „Стар кримсон“ и други. За съжаление, градушката, която
падна през това лято очука реколтата. Парите, които взех за продукцията си, дадох за нова кола.
Питате ме, как виждам земедели-

ето у нас?
Целта на управляващите е да докарат българските земеделски производители до фалит, за да могат да
изкупят земята, без пари. Визирам
всички, които са били на власт, през
последните 20 години. За да накараш някой да си продаде земята, той
трябва да се отчужди от нея. Това
може да стане, само ако тя не му
носи доходи, а само разходи. Всичките по-дребни производители в

страната, сме поставени в това положение. Аз лично имам 10 дка ябълкова градина, за която съм взел по 23
лв./дка европейска субсидия, по схемата за плащане на единица площ и
по 3 лв./дка., които бяха национални доплащания за миналата година.
За тази, получих и по 5–6 лв./дка по
програма „Де минимис“, което си е
чист цинизъм. Това са 56 лв. за деветте декара и половина, които обработвам.
Отделен проблем са големите вериги магазини, които в Западна Европа са в периферията на градовете,
за да могат дребните магазини да
работят. У нас, не е така и те определят цената на стоките. Който може
купува!
Никой не може да помогне на нашето земеделие. Новият земеделски
министър, може да има голямо желание, но е политически зависим и
за това, няма да успее. Друг голям
проблем в България е, че младите
бягат навън. За голяма част от тях,
тук няма реализация, а там те успяват да се развиват и да живеят добре.
Това показва, че у нас не се дава достатъчно шанс на младите хора, да
вървят напред и да просперират.
ТАВ екип

за подпомагане на лозаро-винарския сектор
2014–2018 г.
са заложени
четири мерки за подпомагане, съобщава той.
Предвидените за сектора
средства по
тази програма са над 130
млн.
евро
(около 250
млн. лева).
Новото оборудване на
избите е със 75 процента субсидии
от Европа. Така че на гроздопроизводителите се помага. Програмите

са лесни и достъпни, затова и процентът на усвояемост е много висок,
посочва Коев.

България сериозно навлиза
на азиатския винен пазар

(От 1 стр.)

стабилно, на фона на другите отрасли от икономиката, посочва Коев.
По негова оценка, в България в
момента се засаждат повече бели
сортове и тенденцията е до две-три
години, съотношението бели/червени сортове, да се изравни. Това се
обяснява с все по-голямото търсене
на бяло вино по света. А при нас,
през последните три години това
беше голям проблем – по никое време свършвахме бялото вино, обяснява директорът на агенцията.
Най-разпространеният български
сорт грозде остава маврудът, който е
върху 60 хил. дка от общо 600 хил.
дка. Коев припомня, че тазгодишната реколта е много добра. Оценката
му е, че производството на вино, ще
е около 200 млн. литра, при 127 млн.
литра през предходната година.
В новата Национална програма

Румъния изнася българското жито
Пет големи компании търгуват с пшеницата ни, изкупена евтино през лятото
Румъния изкупува
масово българско зърно. Едва ли северната
ни съседка има нужда
от пшеницата, найвероятно го купува,
за да го препродаде,
след това на по-високи цени. Това коментира председателят
на
Националната
асоциация на зърнопроизводителите
Ангел
Вукодинов.
Комшиите сключили
и голям договор за износ на 60 000 т. жито
за Египет. Търсенето на пшеница в
Северна Африка, раздвижи цените
на борсите и те достигнаха петмесе-

чен връх от 260 евро/т.
Основните
количества българско жито
обаче, бяха изкупени
през лятото. Тогава
световните цени бяха
много ниски, а у нас
търговията ставаше
на 23% по-ниски нива
от световните, коментира Вукодинов.
Според него, пет
големи мултинационални компании, които работят у нас, са
се облагодетелствали
от
обезценяването
на родната пшеница. В момента, те
изнасят купеното евтино жито със
солидна печалба. Традиционната

посока, за която потегля българското жито, са други страни от Европа.
Дали те ползват зърното за собствени нужди, или го продават навън,
няма как да знаем, коментира още
Вукодинов.
Реколтата от жито тази година,
беше много добра, като количество
и качество, отчетоха от Националната служба по зърното и фуражите. Произведени бяха над 4,8 млн. т.
пшеница. По справка на НСЗФ, към
края на миналия месец, изнесеното количество жито е 4,2 млн. тона.
Запасът на страната ни към края на
октомври, е бил малко под 1,9 млн. т.
Това е с близо 500 000 т. по-малко, в
сравнение с 2011 г. По неофициални
данни, в момента имаме 800–900 000
т. свободно зърно за износ.

трета страница
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Екшън план в МЗХ разплаща 278 млн. НАЗ ще отбележи
евро до края на годината 7-мия си
рожден ден с
агросеминар
Още 117 млн. евро ще бъдат дадени на българските
общини

Министерството на земеделието и храните предприема спешни
мерки, за да гарантира плащанията по Програмата за развитие на
селските райони 2007–2013 г. Това
съобщи министърът на земеделието
и храните проф. Димитър Греков на
пресконференция, на която бяха оповестени мерките по приключването
на ПРСР и бе представено новото
ръководство на Държавен фонд „Земеделие“ – РА (ДФЗ-РА). В пресконференцията участваха зам.-министрите д-р инж. Валентина Маринова
и Явор Гечев, както и изпълнителният директор на ДФЗ-РА Мирослав
Николов и зам.-ръководителите на
структурата Виолета Александрова
и Николай Дачев.

НАшАТА ЦЕЛ Е ДА НЕ
ИЗГуБИМ НИТО ЛЕВ

от средствата по приключващата

програма и за това с новото ръководство на ДФЗ, сме изработили план за
действие, по който да изплатим 278
млн. евро до края на годината, информира министър Греков. Той обясни, че сумата непрекъснато намалява, тъй като всеки ден се извършват
нови разплащания към земеделските
стопани. За по-бързата обработка
на документите са командировани
и нови 70 човека от регионалните
структури на фонда.
Министър Греков бе категоричен,
че проблемите, за които сезира Европейската комисия, започват още
през 2012 г. с публикации в българските медии за нередности в медийните проекти, сключени по време на
предишното управление на министерството. В резултат на медийните
публикации, ЕК се самосезира и започва дълга кореспонденция с МЗХ
и ДФЗ за изясняване на казусите. В
продължение на година и половина
министерството и фондът, не дават
изчерпателна информация за сключените договори на ЕК, заради което
пристига и поредното писмо с искане за пълна и подробна информация
по договорите.
Точно по тази причина сме разпоредили пълен вътрешен одит в
МЗХ и ДФЗ и отправихме запитване

към Прокуратурата по отношение на
медийните проекти, каза министър
Греков. Той обясни, че е изключително притеснително, как предишните ръководства на ДФЗ, не са предоставили пълната кореспонденция,
която г-н Порожанов е водил с комисията, заради което са се наложили и
персонални промени в ръководството на фонда.
В отговор на журналистически
въпрос, зам.-министър Явор Гечев
уточни, че за първите 9 месеца на
годината, са разплатени едва 89 млн.
лева, а сега, само до края на годината, предстои трудната задача да
се разплатят 278 млн. евро. Въпреки това, правим всичко възможно да
спасим парите на българските земеделски стопани. След първи декември ще бъдат разплатени 148 млн.
евро наведнъж, по всички мерки от
втора ос „Агроекология“.
Зам.-министър Явор Гечев обяви
още, че предстои Министерският съвет да разгледа и вземе решение за
наддоговориране до 127% по мярка
321 „Основни услуги за населението
и икономиката в селските райони“.
Простичко казано, МЗХ ще разпредели още 117 млн. евро по проекти
на българските общини, допълни
още той.

Изкупната цена на млякото стигна
рекордните 0.80 лв./л

Докато животновъдите блокират пътища и гранични пунктове, с искания за повече
субсидии, се оказва, че изкупната цена на млякото стигна рекордни висоти
В момента, е 0.75–0.80 лв./л., конюнктурата е много добра, признава
Йордан Куртев, собственик на ферма с 600 крави, в асеновградското с.
Златовръх.
Една от причините за поскъпването на млякото ни е, че то не достига. За миналата година то е едва
444 хил. т., при квота от над 2 пъти
повече. Освен това и цената на суровото мляко в Европа се вдига и няма
как, у нас да влезе много по-евтино
от Германия, Унгария или Полша.
Световният недостиг, при доставките на мляко през първата половина на 2013 г., е довел до чувствително нарастване на цените, които през
юли са достигнали средно 36,36
евро/100 кг (0,71 лв./кг), се казва в
доклад на Европейската комисия.
Стопаните са облагодетелствани
и от сравнително евтиното зърно
тази година. Така разходите им за
фураж, не са толкова високи, колкото през 2012 г.
Добрите цени за фермерите обаче, водят до трудности за мандрите. Предприятията купуват млякото
на тези цени, които са най-високи
за последните 10 г., но веригите не
приемат продуктите на реалната себестойност, заради ниския стандарт
на държавата, обясни председателят
на асоциацията на млекопреработвателите в България Димитър Зоров.
Получавал се

затворен кръг, от който
нямало излизане.

Почти всички млекопреработва-

Форумът ще се проведе от
28 до 30 ноември в Пловдив

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ), ще отбележи 7-мия си
рожден ден, с провеждането на трети Национален агросеминар от 28 до 30 ноември.
Неговото мото тази година е „НАЗ – работим за Вас“ и по традиция ще се проведе в
Новотел – Пловдив, в града на тепетата.
Годишният форум на НАЗ, е натоварен с
очаквания, защото проблемите в сектора,
не са малко и чакат своите решения. Сред
най-належащите, които членове на асоциацията визират са препятствията около
субсидирането, трудностите при очертаването на обработваемите земи и поземлените отношения.
Работната среща се наложи, като една
от най-авторитетните в агросектора у
нас, като основният акцент в работа, е
защита интересите на зърнопроизводителите и на заетите в сектор „Земеделие“, в
търсене на отговори за най-неотложните
техни проблеми.
От 9 регионални организации при основаването си, днес браншовата асоциация
включва 21 съюза, с над 2 000 членове, обработващи общо повече от 7,5 млн. дка
от българската земя. Националният семинар ще завърши с годишно общо събрание,
на което ще бъдат избрани нов УС и нов
председател.

ЕТО И ПО-ВАЖНО ОТ ПРОГРАМАТА
28 ноември 2013 г.

10:00–12:30 Регистрация
13:00–14:30 Откриване и кръгла маса: „Зърнопроизводителите питат – институциите отговарят“,
15:00–15:30 Рапул: „Предпразнично настроение с Rарооl България“,
15:30–16:00 Мактешим Аган: „Съревнование за бъдещето“
16:00–16:30 Синджента: „Новости от Синджента през 2014 г.“
16:30–17:00 Пионер Семена България: „Точният хибрид на точното място от Пионер“
17:00–17:30 Лебозол: „Ефекти и ползи от
продуктите на Лебозол“.
17:30–18:00 Лимагрейн: „Експерт и иноватор в селекцията на семена полски култури“.

29 ноември 2013 г.

телни предприятия са в затруднено
положение, трудно изплащат кредитите си, а някои дори фалират, описва ситуацията в бранша Зоров. Причината за трудната ситуация е една
– ниската покупателна способност
на българина, твърди Зоров. Заради
слабото потребление, продадените
млечни продукти от мандрите намаляват, а цените, не успявали да покриват всички разходи на предприятията.
В момента и ферми, и мандри у
нас били принудени да правят големи инвестиции, за да стигнат бързо
нивото на ЕС и да бъдат конкурентни на общия пазар.

Ситуацията е
взривоопасна,

имахме супертежки разговори, с ръководството на министерството на
земеделието и фонд „Земеделие“,
но всички казват, че няма повече ресурс, твърди Зоров.
Фермерите също били много затруднени, защото нямали достатъчно доходност, за да модернизират
стопанствата си, въпреки че изкупната цена на млякото сега била найвисока за последните 10 г.
Допълнителен проблем създавал и слабият контрол от държавните органи. На ЕС било докладвано, че производството на мляко у
нас е 444 хил. т., а само суровината от фермите от първа категория
била 560 хил. т. Така излизало, че
почти 50% от млякото отива в сивата икономика.

10:00–10:30 проф. Герт ван Дайк от Университета Вагенинген (Нидерландия): „Как
Холандия се превърна в световен лидер в
земеделието?“
10:30–11:00 Еуралис семена: „Иновации“,
11:00-11:30 Тимак Агро България: „Фермер
търси решение“.
11:30–12:00 БАСФ: „БАСФ – за печелившо
Българско земеделие“.
13:30–14:00 КВС Семена България: „KWS –
Сигурен растеж на вашето успешно земеделие!“
14:00–14:30 Байер КропСайанс България:
„БАЙЕР – наука за един по-добър живот,
предпоставка за модерно и прогресивно
земеделие!“
14:30–15:00 Копа-Коджека: „Обединеният
глас на европейските фермери“
15:00–15:30 Тайтън Машинъри България:
„Ефективно земеделие-нови трактори Саse
IH, съвременни технологии за прибиране на
реколтата“.
16:00–16:30 Декалб: „Монсанто – Добивната компания“
16:30–17:00 Варекс: „Вашата почва – наша
територия“.

30 ноември 2013 г.

10:00 ч. Общо отчетно-изборно събрание
на НАЗ.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

28.11–04.12.2013 г.

четвърта страница

В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

ЕП гласува реформата в новата Пускат още 64
селскостопанска политика млн. лева
Плюсовете: Задължителна схема за младите фермери
и гъвкавост между I и II стълб
Минусите: Пчелари, производители на рози и тютюн,
останаха извън директните плащания

Европейският парламент окончателно гласува постигнатото споразумение за реформа на Общата селскостопанска политика за периода
2014–2020 г., съобщи екипът на нашия
евродепутат Мария Габриел. С този
решаващ вот се финализира тригодишната работа за промени в законодателството, оформящ (ГЕРБ/ЕНП) и
визията на селскостопанската политика на ЕС, за следващите седем години.
Постигнахме добри компромиси.
Във връзка с директните плащания е
важна извоюваната по-голяма гъвкавост между стълбовете, по-голям размер на обвързаното с производството
подпомагане. Това е добро послание
за животновъдите, зеленчукопроизводителите и овощарите, заяви Мария
Габриел.

Тя отбеляза и решенията, в полза на
младите фермери, които са приоритет
в ОСП. Задължителната схема за младите селскостопански производители,
е сигнал за ангажимента към бъдещето на европейското земеделие – ясни
цели, иновации и конкретни действия,
могат да задържат младите в сектора.
Разбира се, останаха и нотки на
разочарование. Пчеларите, розопроизводителите, тютюнопроизводителите, можеха да намерят място в първи
стълб, защото става дума за справедливост между секторите и за работни
места. Но не бива да бъдем фаталисти.
Има програма за развитие на селските
райони, има доброволни схеми, които
позволяват адекватно да се отразят националните специфики, подчерта българският евродепутат. Преди гласуването се проведе дебат, в присъствието
на комисаря по земеделие Дачиан Чолош, по време на който членовете на
Европейския парламент, дадоха своята оценка за взетите решения, относно
бъдещето на ОСП.
Мария Габриел приветства евро-

пейските институции за договорената по-справедлива, по-зелена и погъвкава селскостопанска политика,
отчитайки приноса на Европейския
парламент, като пряк защитник на интересите на европейските земеделци.
Нашият евродепутат подчерта
голямата отговорност на странитечленки, за адекватни решения, според нуждите на земеделския сектор.
Страните-членки следва да определят
мерки, които да бъдат ефективни, при
прилагането им, в диалог със земеделските производители. Само така
ще постигнем една по-успешна Обща
селскостопанска политика, заключи
евродепутатът.
Европейският парламент одобри
и бюджетът на Европейския съюз за
2014 г. Към него, бяха добавени 500
милиона евро за плащания, с което общият му размер, в сравнение с първоначалния, предложен от съвета, стана
135,5 милиарда евро. Размерът на ангажиментите възлиза на 142,6 милиарда евро, в съответствие с предложението на Комисията по бюджетите.

Брюксел предвижда:

25% повече за младите фермери,
5% по-малко за най-едрите

От 2016 г. ще се налагат санкции за сто
стопанствата, които не спазват екологичните мерки

Пет законодателни акта за реформиране на Общата селскостопанска
политика (ОСП) на ЕС, бяха одобрени, след споразумение между Съвета
и Европейския парламент (ЕП). В периода 2014–2020 г., ОСП ще постави
по-голям акцент върху опазването на
околната среда, гарантирането на справедливо разпределение на средствата
на ЕС и подпомагането на фермерите
да се справят по-добре, с предизвикателствата на пазара. „Първата реформа
на Селскостопанската политика на ЕС,
определена съвместно от министрите и пряко избраните членове на ЕП,
вече е в завършена форма. По време на
този дълъг и труден път, парламентът
направи големи подобрения. Чрез новата ОСП, ще бъде постигнат по-добър баланс между продоволствената
сигурност и опазването на околната
среда. Земеделските стопани ще бъдат
по-подготвени да се справят с бъдещите предизвикателства“, заяви Паоло Де
Кастро (С&Д, Италия), председател на
комисията за земеделие и водещ преговорите за ОСП.

По-справедливо
разпределение
на еврофондовете

За да се гарантира, че преките плащания отиват само за активни фермери, депутатите убедиха съвета да изготви черен списък на дружества, като
летища или спортни клубове, които да
бъдат автоматично изключени от финансиране от ЕС, освен ако не се докаже, че селскостопанската им дейност
носи значителна част от техния доход.
Парламентът също така настоя за задължителна схема за целия ЕС, която
да даде на младите фермери допълнителни плащания от 25% за първите

25–90
хектара.
Малките фермери
могат да получат
повече пари, докато плащанията
за големите стопанства, в размер
над 150 000 евро,
ще бъдат намалени с най-малко 5%.
Освен пренасочването на пари от
големите към малките стопанства,
ние осигуряваме по-добро разпределение на еврофондовете, в рамките на
ЕС. До 2020 г. земеделските производители от различни държави членки,
трябва да получават най-малко 72% от
средните преки плащания за ЕС“, заяви Луиш Мануел Капоулаш Сантош
(С&Д, Португалия), докладчик за директните плащания и за регламента за
развитието на селските райони.

По-зелена селскостопанска
политика, без двойно
финансиране.

В рамките на новата ОСП, 30% от
бюджетите на държавите членки, по
отношение на директните плащания,
могат да се изразходват, само, ако задължителните екологични мерки, като
разнообразяване на културите, поддържане на постоянни пасища и създаване на „екологично – фокусирани
области“, бъдат изпълнени.
„Двойно финансиране“, т. е. заплащане на земеделските производители, за доставка два пъти за едни и
същи ползи за околната среда, няма
да бъдат допуснати и на земеделските производители, които не успеят да
приложат задължителните екологични мерки, ще бъдат налагани допълнителни санкции, освен поетапното
премахване на „зелените“ субсидии.

„Това е въпрос на справедливост, да се
осигури на земеделските производители повече време, за да се запознаят
с новите правила. Няма да бъдат налагани санкции през първите две години
на новата ОСП. Едва след това, делът
на т. нар. зелени плащания, удържани
поетапно, ще се повиши до не повече
от 25%“, каза Джовани Ла Вия (ЕНП,
Италия), докладчик по финансирането, управлението и мониторинга.

По-силните фермери да
се справят по-добре с
кризите.

Парламентът също така гарантира,
че на организациите на земеделските
производители, ще бъдат дадени допълнителни инструменти за подпомагане на земеделските стопани, за да се
справят с нестабилността на пазара и
за да укрепят позицията си за договаряне на цена. „Например обхватът на
секторите, в които организациите на
земеделските производители могат да
договарят доставки, от името на своите членове, без да нарушават правилата относно конкуренцията, ще бъде
разширено. По-силните организации
на производителите, не трябва да се
трансформират в картели, а да помагат на фермерите да подобрят икономическата си ситуация“, заяви Мишел
Дантен (ЕНП, Франция), докладчик
по общия регламент за организация на
пазара .

по програмата
за селските
райони
Подготовката за следващите
оперативни програми зацикли, смята евродепутатът от
ГЕРБ Андрей Ковачев

С 65,5 млн. лева ще се увеличат средствата по Програмата за развитие на
селските райони 2007–2013 г. Това означава, че парите, които се отнасят за мярка
321 и касаят основни услуги за икономиката и населението на тези райони, ще
могат да се договарят над бюджета на
програмата.
Увеличението ще позволи да бъдат
договорени максимален брой заявления за
подпомагане, които бяха приети в периода от 9 до 20 септември 2013 г., и да се
намали рискът от автоматично отчисление на средства по програмата, съобщават от правителствената пресслужба.
„Наддоговарянето ще е 127%, което
ще осигури допълнително около 370 милиона лева.

ТОВА щЕ ДАДЕ ВъЗМОЖНОСТ
НА ОБщИНИТЕ

да реализират проекти, които са одобрени“, обясни земеделският министър Димитър Греков.
На въпрос, колко са загубените средства през миналата година и какви са
прогнозите за тази, Греков обясни: „За
2012 г., загубените средства по Оперативна програма „Развитие на селските
райони“, са в размер на 51 милиона лева.
Стремим се, тази година да няма загуба
на средства, затова направихме и наддоговарянето, което е много голяма крачка
за общините, които могат да се възползват от тези 189 милиона евро“.
Със свое решение, правителството
реши да удължи действието на Картата
на регионалните помощи 2007–2013 г., до
30 юни 2014 г.
Картата беше приета през януари
2007 г., с решение на Европейската комисия и принципно тя трябва да приключи
на 31 декември 2013 г. ЕК обаче дава възможност всяка държава-членка, да заяви
желанието си за продължаване на срока с
6 месеца, тъй като следваща карта, ще
влиза в сила след 1 юли 2014 г.
По този начин се премахва нормативна празнота за България, защото мерките за регионално развитие ще действат
до влизането на новата карта и ще се
договарят евросредства до средата на
идната година, твърдят от кабинета.

„СЕГАшНОТО БълГАРСКО
ПРАВИТЕлСТВО,

не може да гарантира навременното стартиране на новите оперативни програми“,
твърди Андрей Ковачев. Той водеше делегация от групата на ЕНП (ГЕРБ) на пленарната сесия на Европейския парламент в
Страсбург. Евродепутатите дебатираха
и одобриха новата Регионална политика и
нейните фондове през следващия програмен период. Ковачев изтъкна, че правителството не прави нищо, за да информира
българските граждани и бизнес, за възможностите на новата политика. „В последните месеци подготовката за новия програмен период зацикли!“, смята той. Според
него, е много обезпокоителен фактът, че
правителството на Орешарски залага приоритети и потенциални проекти, насочени
към общини, управлявани от партиите в
коалицията на БСП-ДПС.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Пловдив бе столица на туризма
Третата Международна среща на
туроператорите се проведе в Пловдив. Сред гостите бяха Бранимир
Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката, Анелия Балкова,
съветник в Министерството по икономическо развитие. В нея участваха представители на туристически фирми от 15 страни, сред които
Армения, Грузия, Великобритания,
Италия, Унгария, Румъния, Испания
и разбира се, България.
„Туризмът е сферата, в която ние
сме доста над световните стандарти.
Туристическите услуги дават 13,6%
от брутния вътрешен продукт на
страната, докато за Европа този процент е едва 9 на сто“, коментира на
срещата зам.-министър Ботев.
През миналата година чуждите
туристи, които са посетили България, са над 6 милиона и половина,
докато през тази са над 7 милиона.
Постъпленията от туризъм за страната ни се очаква да надхвърлят 3
милиарда евро.
Кметът на община Пловдив Иван
Тотев каза, че общината ще продължи да провежда два пъти годишно тези срещи. „Миналата година

Щандът на България на 35-то издание на международния туристически салон Top Resa, проведено преди два месеца в Париж.
в България са пребивавали около 1
милион румънски посетители. Докато в Пловдив румънските туристи
не попадат в най-големия брой посетители. Градът ни е най-посещаван от турските и гръцките гости и
едва след това са европейските посетители, например от Германия или
Франция. Нещо, върху което трябва
да работим е да привлечем посетите-

ли от съседните ни страни Румъния,
Сърбия, Македония. И форуми като
този, дават тази възможност“, отбеляза градоначалникът.
Кметът изрази надежда, че форумът може да допринесе за популяризирането на Пловдив, като туристическа дестинация. Организатори на
срещата бяха община Пловдив и ОП
„Туризъм“.

Бранимир Ботев, зам.-министър на икономиката и енергетиката:

Очакват се над 3 милиарда евро
постъпления от туризма
Над 3 милиарда
евро постъпления от
туризма в България,
се очакват тази година. Това съобщи
пред
журналисти
зам.-министърът
на икономиката и
енергетиката Бранимир Ботев, на
Третата
международна среща на туроператорите, провела
се в Пловдив. Според зам.-министърът,
увеличава се броят
на туристите и има

положителни промени в туристическия
бранш. Очакват се и
близо 9 милиона туристи. „Това е статистика, която е анализирана и представена
от световната организация по туризъм в
Мадрид и от „Travel
and Tourism market“,
които са най-добрите
в бранша. С гордост
можем да кажем, че
туризмът е сферата,
в която ние сме доста
над средните светов-

ни стандарти“, категоричен е Ботев.
При 9% участие на туризма, като
индустрия, в брутния вътрешен продукт на Европа за България, този
процент е 13.6, т.е. ние сме един път
и половина по-развита туристическа
страна от средното за Европа, заяви зам.-министърът. Според него,
от друга страна, ние имаме един
възходящ тренд, който очакваме да
задържим за много години напред.
Резултатът е следният: „Тази година
ще имаме седем милионен и може
би ще надхвърлим тази цифра чуждестранни туристи и постъпления от
три милиарда евро. Това са рекорди
за България“, каза още Ботев.

ска изба „Братя Минкови“ и „Шардоне“ на „Черноморски злато“ АД.
q Розе: „Розе Гренаж и пино
ноар“ на „Винарска къща Русе – Левент“. Вино в завършен търговски
вид: „Мерло“ на вила „Любимец“
Посетителите също имаха въз-

можност с анкетни карти да изберат
виното, което най-много им е харесало и гласуваха с най-много гласове за: червено вино – „Новоселска
гъмза“ АД, бяло вино – „Станимъшки мавруд“, розе – ЛВК „Брестовица“.

Младото вино превзе Старинен
Пловдив
(От 1 стр.)

нарските изби предлагаха за дегустация своите млади вина.
Дефилето, организирано от Съвета по туризъм Пловдив и община
Пловдив, се утвърди като едно от
най-масовите и важни събития за
града на тепетата и страната. В истински винен празник, в рамките на
който българските винопроизводители предлагат своите млади вина за
дегустация, съпроводена от богата
културна програма. Туроператори
от страната и чужбина бяха организирани в групи за дегустации за 3-те
дни от празника. Журито на „Дефиле на младото вино 2013 г.“ награди
със златен диплом, следните вина:
q Младо вино за отлежаване –
Червено вино: „Каберне фран“ на
„Винзавод Асеновград“, „Каберне
фран“ на винарска изба „Братя Минкови“ и „Рубин“ на „Шато Асена“.
q Бяло вино: „Шардоне“ на
„вила Мелник“, „Ризлинг“ на винар-

Успешното
фермерство
обсъдиха в
Смолян
На 26 ноември, в гр. Смолян се проведе
съвместна информационна среща – семинар на Националната служба за съвети в
земеделието (НССЗ) и Селскостопанската
академия (ССА) – Опитна станция по животновъдство и земеделие – гр. Смолян.
Темата на семинара бе „Млечното говедовъдство – показатели за успешно фермерство“, информират от НССЗ.
На семинара гл. асистент д-р Димитър
Гаджев от Опитна станция по животновъдство и земеделие – Смолян, запозна
фермерите с получаването на екологично
чисти продукти и оползотворяването на
отпадъчните продукти, както и с отпадъчните продукти от млекопреработване,
месодобив, обезвреждане и оползотворяване на тора. Марияна Неделева, гл. експерткоординатор от Териториалния областен
офис – Смолян към НССЗ и Ивайло Гелов,
гл. експерт-агроном, представиха възможностите за подпомагане на земеделските
производители по мерките от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР).

Малките
и средните
земеделски

стопанства са
намалели с 284 000
Малките и бедните общини слабо са
се възползвали от богатата Програма
за развитие на селските райони (ПРСР).
За близо 7 години, едва 2% от улиците в
българските села са били ремонтирани, с
ресурс от европрограмата, показва анализ
на аграрното министерство за периода
от 2007 г., до сега. Документът разкрива,
че земеделските райони като цяло, не са
подобрили съществено инфраструктурата
си – пътища, ВиК, училища, спортна база и
т.н., а целта на ПРСР, е именно повишаване
на стандарта на живеещите там.
От новоизградените 30 907 км улици в
селата, едва 700 км са рехабилитирани, с
помощта на програмата. От междуселищните пътища – общо над 16 000 км, са поправени една 1000, или 6 на сто. Аграрното
ведомство няма данни да са ремонтирани
черни или горски пътища, а тяхната мрежа
е 12 540 км.
Подобна е ситуацията и с ВиК мрежата. Само 5% от водопроводите са обновени от 2007 г. насам. Делът на ремонтираната канализация е доста по-висок – 20%,
но само защото тази мрежа е едва 1134
км, а повечето ни села и в 21-ви век нямат
системи за отвеждане на мръсните води.
В селските райони има над 4920 читалища, музеи, театри, библиотеки и др. Но
едва 4% от културните средища са обхванати от проекти за модернизация. Подобно
е и положението със спортните съоръжения – от 2450 стадиона, зали и площадки,
под 6% са освежени или разширени с пари
от ПРСР.
Докладът на МЗХ разкрива, че за 7 години малките и средните земеделски стопанства – с до 20 дка, са намалели с 284
000, което означава, че 43% са изчезнали.
Селата застаряват и се обезлюдяват. В
резултат на това до 2013 г. са закрити
над 200 училища. 500 селища нямат общопрактикуващ лекар, а над 750 населени места в 92 общини са оставени, без редовен
транспорт.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Кабинетът намери
Стартираха уличните
Чистят
за пътища в
улиците от
ремонти в община „Марица“ пари
Смолянско
сняг в „Родопи“
386 700 лв. получава Кърджали за ВиК реконструкция
с три пъти поС 1 млн. лева ще се ремонтират пъмалко средства
тища в Смолянско, съобщиха от праУлиците в селата от община „Родопи“ се чистиха през зимата с три пъти
по-малко средства. Кметът Пламен
Спасов успя да договори почистване за
сумата от 164 433 лева за цялата зима
2012/2013. За сравнение преди 4 години, когато той не е бил кмет, снегопочистването е струвало 456 590 лева.
Припомняме, че при встъпването в
длъжност кметът Пламен Спасов завари запорирани всички банкови сметки.
Единствените наличности бяха 1200
лева в касата, които не стигаха за
нищо. В същото време трябваше да започне незабавното чистене на улиците
от дебелия сняг във всички 21 села под
шапката на общината. Сега чистенето
е дори на по-високо ниво от предходните години с троен бюджет.

10 снегорина
купуват в
Съединение
10 роторни снегорина има намерение да купи община Съединение. Решение за това предстои да вземе Общинския съвет в града. Машините ще
обслужват нуждите на деветте села и
на град Съединение.
Имаме нужда от снегорините за
по-качествено почистване на тротоарните площи и централните части на
населените места, съобщи кметът на
Съединение Георги Руменов. Машините
ще облекчат и улеснят действията по
почистването, при обилни снеговалежи
и ще намалят разходите на общината,
по почистването на пешеходни алеи в
зимните дни. До сега същата дейност
се е извършвала ръчно, струвала е поскъпо и е била некачествена.

Читалищата и
библиотеките
в „Марица“,
с най-голям интерес към
оперативните програми

Читалищата и библиотеките в община „Марица“, проявиха засилен интерес
към актуалните в момента схеми и възможности за кандидатстване с проекти
по оперативните програми, както и новите приоритети за следващия програмен
период 2014–2020. Това стана, по време
на информационен семинар „ДА продължим ЗАЕДНО“, провел се в заседателната зала на Общинския съвет, организиран
и проведен от Областния информационен
център – Пловдив.
В проявата се включиха представители
на почти всички читалища и библиотеки
в община „Марица“, широката общественост, неправителствени организации,
местната власт, граждани и медии.
Участниците бяха запознати с Единния информационен портал за структурните и Кохезионния фондове на ЕС
в България. Бе представена работата и
приоритетите на екипа на центъра и дадена информация за минали, настоящи и
бъдещи инициативи на ОИЦ – Пловдив.

вителствената пресслужба. Парите
са за ремонт и поддръжка на отсечки
от шосетата Пампорово – Смолян –
Стойките, Смолян – Михалково – Кричим, Пампорово – Стойките.
Предвижда се до 386 700 лв., да бъдат пренасочени за втория етап от
реконструкцията на вътрешната водопроводна мрежа на Кърджали. Средствата се осигуряват, чрез преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.

Четири екипа едновременно
стартираха улични ремонти в селата
от община „Марица“, непосредствено преди зимния сезон. Началото на
дейностите в късната есен се наложи, заради обжалване на провелата
се още през пролетта процедура от
страна на загубил кандидат-изпълнител. Преди броени дни на последна съдебна инстанция бе произнесено решение, в полза на възложителя
общината, с което се сложи край на
проточилата се сага.
В присъствието на кмета Димитър Иванов представители на фирма
„Пътинженеринг“ разясниха на събрали се граждани плана и графика
си на работа през следващите дни.

Ще бъдат запълвани дупки, както и
ще се преасфалтират цели участъци
във всички деветнадесет села. Ще
се реновират и пътищата свързващи
населените места. Избраният изпълнител гарантира качество и експедитивност.
От своя страна кметът Димитър
Иванов изрази очакванията си, че
при подходящи метеорологични условия един от най-наболелите проблеми ще бъде решен, но и предупреди, че през това време лично ще
следи и ще прави внезапни инспекции за да е абсолютно сигурен, че
общественият интерес ще бъде максимално защитен.
ТАВ

Стара Загора
стана втора
по икономическо
развитие
Само София изпреварва
Градът на липите по БВП

Панагюрище ще е третият град
в Пазарджишка област, който ще
бъде газифициран, след Пазарджик
и Пещера. Газификацията ще струва
около 3,5 млн. лв. Средствата са осигурени от фонд „Козлодуй“, съобщи
кметът на средногорската община
Никола Белишки, по време на заседание на комисиите „Бюджет“ и „Териториално-селищно устройство“ в
Общинския съвет.
Предвижда се, в града да бъде построена газоразпределителна стан-

ция, която ще разпределя синьото
гориво за обществените, промишлените и битовите абонати. Най-напред в региона бе газифициран областният център Пазарджик, където
почти всички общински и държавни
институции, детски и социални заведения, болници и други обществени
сгради, се топлят на газ. Втори с отопление на природен газ, се сдоби съседната община Пещера, а в момента фирми работят за газифицирането
на Велинград и Белово.

Стара Загора мина Варна в икономическото си развитие и вече е на второ
място, след София, по брутен вътрешен продукт на човек от населението.
Това показват данните на изследване на Института за пазарна икономика за развитието на регионите у
нас, представени на пресконференция в
БТА. Северна България остава с доста
по-лоши икономически показатели от
южна.
Основно инвестициите в страната са концентрирани в София, Стара
Загора, Пловдив, Благоевград, Ямбол
и Бургас. Видин и Ловеч пък остават
в лошо икономическо състояние. Разград, Силистра и Сливен са в дъното
на класацията с много лошо социалноикономическо състояние. Сливен е с два
пъти по-нисък, от средния за страната брутен вътрешен продукт на човек
от населението.

Започна монтирането и пускането
на празничното коледно-новогодишно
осветление в Пловдив. Тази година в
нашия град, украсата ще бъде още побогата и разнообразна. За целта са предвидени 60 000 лева, като с тях е закупена
нова украса, която ще допълва миналогодишната. Сребърната елха отново ще
бъде поставена на Римския стадион, фенери и светещи линии по главната, ще
допълват празничното настроение на
пловдивчани и гостите на града. От общината са подготвили и други изненади,
благодарение, на които Пловдив ще придобие празничен вид.
Ще светнат освен Централната градска част и сградата на Централна поща,
а и много от пътните артерии в Пловдив,
като бул. „Хр.Ботев“, бул. „6-ти септември“, бул. „Източен“, бул. „Дунав“, бул.
„България“, бул. „Руски“, бул. „Копривщица“, бул. „Васил Априлов“, бул.
„Пещерско шосе“, бул. „Ал.Стамболий-

ски“, бул. „Санкт Петербург“, ул. „Съединение“, моста на Адата, моста над
река Марица, преди Панаирни палати
, моста на „Герджика“, ул. „Княз І Ал.
Батенберг“, ул. „Райко Даскалов“, бул.
„Цар Борис Трети Обединител“ и част

от парковете на територията на община
Пловдив.
Символичното запалване на светлините на живото коледно дръвче, пред сградата на общината е предвидено за края на
ноември или началото на декември.

Панагюрище ще се газифицира

средствата са осигурени от фонд „Козлодуй“

Пловдив става още по-красив
за Коледа, монтират ново празнично
осветление!

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

седма страница

28.11–04.12.2013 г.

КАЛЕЙДОСКОП

ХОРОСКОП

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Не започвайте промени, освен ако не сте ги планирали
в детайли. Освободете се от
старото, което отдавна е загубило смисъла, който сте
влагали в нето. Опитайте се да разчистите
пространства за новите неща, които ще настъпят в живота ви.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Подгответе се да посрещате
философски
трудностите,
възникващи в професионален
план. Имайте предвид, че до
голяма степен обстоятелствата около вас в службата, ще зависят, както от
вас, така и от прякото ви обкръжение.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Ограничете до минимум поривите си да поемате известни рискове в професионалната сфера. Концентрирайте
се върху главното! Ще разполагате с всичко необходимо,
за да приключите със започната от вас инициатива от делови характер.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Моментът ще се окаже от
изключителна важност за
тези от вас, които планират
скорошно подписване на договор или сключване на друг
вид съглашение. Не допускайте познат или
приятел да се меси в личните ви дела.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Разпределете ангажиментите си, съобразно реалните
си възможности и целите си.
Добре е да разнообразите
ежедневието си с дейности,
от които може да извлечете значителни ползи – кариерно развитие и материална обезпеченост.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Опитайте се да се приобщите към новите си интереси.
Гледайте позитивно на случващите се събития в делови
или в личен план. Опитайте
се с достатъчна гъвкавост да
планирате инициативи, които имат потенциал да ви донесат значителни ползи.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Пазете се да не предприемате промени, които не сте
имали достатъчно време да
подготвите. Действайте с
повишено внимание, както
по отношение на парите си,
така и спрямо всякакви документи, представени ви за подпис.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Много от вас ще изберат
да осъществят пътуване по
работа или за удоволствие.
Споделяйте открито притесненията си с партньора в
любовта или с близък човек,
защото само така ще успеете да ги изхвърлите от съзнанието си.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Опитайте да си изградите
нагласата на човек, който
знае как да постигне мечтите си: те неминуемо ще се
превърнат в реалност. Добре
е да съобразявате разходите си с получаваните от вас приходи.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Отдайте се на заслужен отдих. Отделете време за заниманията, които ви помагат
адекватно да разтоварвате
от стреса и напрежението
си. В случай на леки неразположения от здравословен характер е наложително да вземете спешни мерки.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Посветете част от времето
си на приятелите и на близките си, като не пренебрегвате и личните си потребности. В случай, че искате да се усамотите,
не се колебайте да го направите, дори и да
имате други планове!
РИБИ (19.II.–20.III.)
Добре е да структурирате
изпълнението на делата си
по начин, който ще ви гарантира успешната реализация, на която се надявате.
Имайте предвид, че всяко нещо в живота
ви ще дойде, не когато вие искате, а когато
трябва да се случи!

Жителите на Домлян

с нов мини-парк

Жителите на карловското село
Домлян, вече се радват на минипарк, който е първото обособено
зелено пространство в района. Проектът е осъществен, благодарение
на народния представител от ПП
ГЕРБ Николай Петков. Проектът

„Чиста околна среда“
е по ПУДООС и е на
стойност 7 800 лева.
Държавата е осигурила средствата, а
местните жители са
изградили съоръжението с доброволен
труд, разказа кметът
на Домлян Мано Несторов, който е втори
мандат управник на
селото.
Всички много се
радваме на новата
придобивка, за майките с деца има много
зелена площ и люлки
за малчуганите, за
младежите беседка, където се събират да играят шах и табла, за пенсионерите пейки, на които се събират на
раздумка, разказа Несторов и добави, че въпреки студеното време, мини-паркът по цял ден, е пълен с хора
от всякакви възрасти.

Нови спирки за обществен
транспорт в с. Труд
От средата на ноември
пътуващите с маршрутна
линия № 5, имат удобно
място за подслон, дори и
в лошо време. „Най-новите придобивки на с.Труд,
ще са в услуга най-вече
на учениците и работещите в гр. Пловдив – каза
кметът на селото Николай
Копринов. Кметство Труд
изказва благодарност на
всички допринесли за направата на трите спирки.

Кулинария

Мързелив тутманик

Необходими продукти: 3 яйца, 2 кофички кисело мляко, 1 к.ч. олио, около 500 гр. намачкано сирене,
брашно - колкото поеме, 1 пакетче бакпулвер, масло - за
намазване.
Начин на приготвяне: Разбъркайте яйцата с киселото мляко, прибавете на тънка струйка олиото, след което
- намачканото сирене. Постепенно прибавяйте брашно
(смесено с бакпулвера) и бъркайте, докато се получи
тесто с гъстотата на кексово. Изсипете тестото в намазнена тавичка, отгоре наредете парченца масло и изпечете тутманика до зачервяване, в загрята фурна.

Бисквитен сладкиш с
ябълки

Необходими продукти: 2 опак. чаени бисквити,
125 г масло, 1 кг ябълки, 50 г орехи, канела, 4 яйца,
1 ч.ч. брашно, 1 ч.ч. захар. Време за приготвяне: 25
минути.
Начин на приготвяне: Разтопете пакетче масло в
правоъгълна тавичка на предварително загрята фурна.
Върху разтопеното масло подредете бисквитите, като
запълните с трохи разстоянията между тях. Измийте
ябълките, обелете ги, нарежете на тънки полумесеци и
ги наредете върху бисквитите, така че да се застъпват.
Наръсете ги със смес от натрошените ядки и канелата.
За заливката: разбийте яйцата със захарта и брашното
на кремообразна смес и след това залейте равномерно
ябълките. Печете сладкиша в загрята предварително
фурна (на 200 градуса), докато хване приятна коричка
и се зачерви. Поднесете го нарязан на квадрати, с топка
сладолед.

Празник на
виното завладя
крепостта
„Перистера“
22-ма производители премериха сили в състезанието за най-добро бяло и
червено вино

Средновековната крепост „Перистера“ над Пещера, която се обновява
със средства по Оперативна програма
„Регионално развитие“, посрещна 22-ма
производители-винари. Те премериха сили
в „Празник на виното“, който е част от
проекта за реставрацията и консервацията на античния обект.
Частните производители бяха от
трите населени места в общината – Пещера, Радилово и Капитан Димитриево.
Бяха избрани победителите в двете
категории – бяло и червено вино. При белите вина беше избрана Царица на виното – Надежда Борисова от село Капитан
Димитриево. Бялото вино, произведено
от нея, се отличава със свеж аромат
и вкус. Борисова получи приз и грамота.
При червените вина „Цар на виното“ стана Спас Тодоров, който е произвел вино
с наситен рубинен цвят и също получи
грамота, заедно с всички производители на вино, които се включиха в конкурса, информираха от отдел „Култура“ на
местната община.

Лесна вита баклава

Необходими продукти:
500 гр. фини точени кори,
на стайна температура,
1/2–3/4 ч.ч. зехтин, разтопено масло или, 3/4 ч.ч.
едро смлени орехи.
За сиропа: 2 ч.ч. вода,
2 ч.ч. захар, настърганата
кора на 1/2 портокал, олио
или масло за тавичката.
Начин на приготвяне:
Когато разопаковате корите, дръжте неизползваните в момента кори покрити с хартия за печене и влажна
кърпа.
Загрейте фурната на 200°C. Леко намажете лист точени кори с мазнина и поръсете с малко натрошени орехи (може да увеличите количеството на ядките – според
вкуса).
С пръсти нагънете кората откъм дългата страна на тънка хармоника (не се притеснявайте, ако кората се разкъса). Започвайки от единия край на хармониката, навийте
на стегнато охлювче. Продължете с останалите кори, след
което ги подредете в намазнена тавичка. Намажете повърхността им с олио или масло и печете на 180 градуса
за около 40 минути, докато леко покафенеят корите. Докато корите се пекат, пригответе сиропа: смесете всички
продукти в тенджерка и бъркайте, докато се разтвори захарта. Оставете сместа да заври и гответе 6–7 минути, докато сиропът леко се сгъсти. Дръпнете от огъня и оставете настрана. Изключете фурната и оставете баклавичките
вътре за 10 минути. Внимателно и равномерно излейте
сиропа върху баклавичките и ги оставете да престоят няколко часа, преди да поднесете.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Да помогнем на Васко
в битката с левкемията!
Васил Бамбурски
е на 35 години и e
бивш баскетболист,
но сърцето му продължава да тупти, в
ритъма на любимата игра. От няколко месеца той води
битка с левкемията.
Подложен е на тежка
химиотерапия, но за
пълното си излекуване и възстановяване,
има нужда от костно-мозъчна
трансплантация, в съвсем кратък срок.
Трансплантацията е животоспасяваща, за това се обръщаме към всички приятели на
баскетбола. Сумата, която е необходима да се събере е 50 000
евро. Васко вярва, че отново ще
се завърне към нормалния начин на живот и отново ще играе любимата си игра. Нека не

го разочароваме и да
покажем, че все още
има човечни и добри
хора. Обръщаме се
към всички, с молба
за морална и финансова подкрепа.
В
инициативата вече се включиха
баскетболния отбор
Академик (Пловдив),
както и футболните
Ботев и Локомотив.
Открита е дарителска
сметка на името на Васил Митков Бамбурски:
РАЙФАЙЗЕН БАНК в лева:
BG38RZBB91551072741303,
в евро:
BG41RZBB91551472741313
BIC: RZBBBGSF PayPal:
jerel@abv.bg ePay КИН
6190484433 SMS с текст: DMS
VASIL на номер 17 777 за
всички мобилни оператори.

ВуАРР участва в кампания
на Европейската комисия

Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите- Пловдив
(ВУАРР), стартира партньорството си, в реализацията на комуникационна кампания „Свят, който харесваш, с климат, който харесваш“
на Европейската комисия.
Специфични цели на ВУАРР, при
реализиране на кампанията са:
q Повишаване на информираността на обществото, относно опазването на околната среда и климата
и значението на биопроизводството;
q Повишаване на информираността на потребителите/производителите/търговците/институциите
за значението на осигуряването на
качествена и здравословна храна;
q Насърчаване на предприемаR_08_140 (2012)
чеството
в селските райони за опазîñíîâà =4 êîë.
ване
на
околната
âèñî÷èíà = 65 ìì среда и внедряване
на
нисковъглеродни
öâÿò:иновационни
cmyk

технологии в селското стопанство.
Посланията са: Училище за зелени
технологии! Екохрана за екобъдеще!
В тази връзка, ВУАРР проведе
семинар на тема: „Насърчаване на
трансфера на иновации в биопроизводството и развитието на регионите“. Семинарът се организира
съвместно със секция „Биологично
производство“ на Института за регионални изследвания към ВУАРР.
Водещ на семинара бе проф. д-р
Марияна Иванова – зам.-ректор на
ВУАРР. Пред гости и студенти, тя
представи инициативите и проектите на висшето училище, в тази
насока. За състоянието и влиянието на климата днес, говори доц. д-р
Златка Григорова, а тенденциите в
биологично земеделие и устойчиво развитие представи д-р Теодора
Илиева.

