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

GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

В магазините от веригата КООП 
ще намерите при най-изгодни цени 

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.
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„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

Работим с най-добрите!

На 5 и 6 февруари т. г., се проведе тра-
диционният технически семинар на фир-
ма „Флора 62“. В него участваха повече 
от 150 производители от Южна и Северна 

България. 
Ето, какво каза Валентин Димов – упра-

вител на фирма „Флора 62“ ООД, гр. Плов-

Над 3 000 души окупираха централата 
на EVN в Пловдив
Запалиха сметки, хвърляха 
яйца и жълти стотинки

Над 3000 пловдивчани скандираха пред Цен-
тралата на EVN в града. С мегафони и плакати 
недоволните викаха: „Национализация на EVN! 
Да изгоним монополистите от България! Време е 
за революция! Мафия! Енергийни вампири!“

Младежи, родители с деца и възрастни, изригна-

ха срещу EVN. Срещу сградата на 
дружеството, полетяха яйца, жълти 
стотинки. Други изгориха сметките 
си за ток и парно. Протестиращите 
пееха химна и рецитираха патри-
отични стихове. Походът срещу 
електроразпределителните друже-
ства, е заради високите сметки за 
ток и парно. Някои от протестира-
щите разказаха, че декемврийските 
им сметки за ток са 5 пъти по-висо-
ки от предходните месеци.

ТВ екип

„Когато държавата е на колене, 
народът трябва да се изправи!“, 
бе един от плакатите на протес-
тиращите пловдивчани.

(На стр. 2)

Част от екипите на „Флора 62“ и *Синджента“

14 февруари – Трифон Зарезан,  

Честит празник  
лозари и винари!

Истинското 
вино  
е горчиво!
Разговор с Константин Маджаров, 
председател на РЛВК „Тракия“ – 
Пловдив и Националната агенция за 
трансфер на технологии

Традиции-
те на траките, 
в отглеждане-
то на грозде 
и правенето 
на вино, са 
на повече от 
4 хилядоле-
тия. Намира-
ме свидетел-
ства за това, 
в различни 
региони на 
България – 

(На стр. 8)



Обработваме 5 хил. дка земя, от 
които 800 дка са със зеленчуци. Ра-
ботим съвместно със съпруга ми. 
Арендатори на земя сме от 2002 г. 
През миналата стопанска година, 
имахме проблеми с реализацията 
на патладжаните, поради многото 
дъждове. Изнасянето на разсада на 
полето, започна с месец по-късно 
и когато вече имахме продукция 
за реализация, фабриките се бяха 
снабдили със суровина. В резул-
тат на това, изхвърлихме повече от 
100 т. патладжан. Преработващите 
предприятия имат срокове за при-
ключване на производството на 
определени суровини до края на 
октомври. Не можаха да ни чакат и 
да го удължат до края на ноември. 
Направиха внос от Македония, а 
нашата продукция остана на поле-
то. 

За пипера използваме семена от 
Сърбия, за патладжана от Франция 
и Турция, а за доматите – холанд-
ски.

Обикновено изнасяме разсада 
на полето след 1 май. През мина-

лата, започнаха дъждовете и закъс-
няхме с цял месец засаждането на 
патладжана и пипера.

Работим основно с консервни 
предприятия от Чирпанско и Се-
верна България. Преди години, 
имахме проблеми с работната ръка 
за брането на зеленчуците, но през 
последните години, този проблем 
се реши. Много българи, които ра-
ботеха в Гърция, се завърнаха. Въ-

преки загубите през 2012 г., няма 
да се откажем от зеленчуците. 

За новата стопанска година пла-
нираме да засадим 300 дка с дома-
ти, 300 дка с патладжан и 200 дка 
с капия. 

На останалите площи отглежда-
ме около 2 хил. дка слънчоглед и 2 
хил. дка пшеница. Доволни сме от 
изкупната им цена, на която го ре-
ализирахме през миналата година. 

През 2012 г. кандидатствахме с 
проект по европейските програми 
и сме одобрени. По него поемат 
40% от средствата, а останалите 
60%, сами финансираме. Предстои 
да подадем заявление за плащане.

От 10 години се занимаваме със 
земеделие, но за нас то е печеливш 
бизнес през последните няколко 
години. 80% от колегите, които се 
занимаваха със зеленчукопроиз-
водство в Хасковска област, се от-
казаха. Вече ги няма големите про-
изводители. Всички предпочетоха 
да се занимават с отглеждането на 
житни култури.

ТВ екип
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Искаме си субсидиите от 
930 млн. лева,
иначе излизаме на протест, казват зърнопроизводители

Излизаме на 
протест! Минис-
терството на зе-
меделието и хра-
ните ни излъга и 
не отпусна в срок 
плащанията за 
единица площ. 
Това каза зам.-
предс едателят 
на Национална-
та асоциация на 
зърнопроизводи-
телите (НАЗ) Ра-
дослав Христов.

Протестът ще 
се състои отново 
пред храм-памет-
ника „Александър 
Невски“, където 
се проведе и пре-
дишното голямо 
шествие на зърнопроизводителите. 
Думите на Христов бяха коменти-
рани от министъра на земеделието 
Мирослав Найденов. Найденов зая-
ви, че в момента държавата, не може 
да си позволи да изплати тези пари. 
Традиционно сумите са били пре-
веждани до 31 януари, но тази годи-
на това е било невъзможно заради 
изплащането покриване на вноски 
по обръщането на външния дълг от 
долари в евро.

„Ако сега пла-
тим и на земедел-
ците, ще трябва да 
теглим нов заем, а 
това ще натовари 
България, с лих-
ви от до 100 млн. 
лева и следващите 
месеци ще са теж-
ки за бюджета“, 
коментира земе-
делският минис-
тър.

П л а щ а н и я т а 
за единица площ, 
възлизат на 930 
млн. лева, като 
схемата е следна-
та – държавата из-
плаща тези пари, а 
след 45 дни Евро-
пейската комисия, 

ги възстановява. Крайният срок за 
плащането на всички субсидии е 30 
юни.

Не само субсидиите за единица 
площ обаче притесняват зърнопро-
изводителите. Радослав Христов се 
оплака още, че акцизът за горивата 
за земеделските стопани, още не е 
намален, а отделно не са платени и 
обещаните 50 млн. лева за пропадна-
ли площи. Намаляват се и национал-
ните доплащания.

див, при откриването на семинара:
През 2013 г. се навършват 18 го-

дини от старта на нашата дейност с 
пестициди. През всичките тези години 
винаги сме вървели напред и сме по-
стигнали значителни успехи. Основна 
дейност на фирма „Флора 62“, е тър-
говията с препарати за растителна за-
щита, технически семена и минерални 
торове. 

„Да бъдем полезни“ е основното 
правило за работа на служителите във 
фирмата ни. Един човек, за да е поле-
зен на себе си, трябва да е полезен и на 
другите хора. Това е изводът, до кой-
то съм стигнал, след всичките години 
на работа. Основен наш принцип е да 
предлагаме на клиентите си най-нови-
те и качествени решения, за развитие-
то на българското земеделие. 

Фирма „Флора 62“ от своето създа-
ване до сега, се стреми да работи само 
с най-добрите в този отрасъл. За това и 
никога не сме се подвеждали по фир-
ми, които са ни давали възможност за 
по-високи печалби, а винаги сме били 
лоялни към най-сериозните в този 
бранш. Нашият основен и най-сери-
озен партньор за семена и пестициди 
е швейцарската фирма „Синджента“, 
която формира до голяма степен об-
щия ни оборот. Причина за това е, че 
те са най-добрите в бранша. Работим и 
със световно известните фирми „Дю-
понт“, „Басф“, „Пионер“, „БАЕР“. 
„KWS АГРО – България“ и български-
те торови заводи „Неохим“ – Дими-
тровград, и „Агрополихим“ – Девня. 
По този начин можем да предложим на 
нашите клиенти най-доброто от све-
товния и местния пазар. Много дър-
жим на коректността и лоялността към 
нашите клиенти. Изпълняваме поетите 
ангажименти, като навременни дос-
тавки, технологични практики, които 
стриктно съблюдаваме и обезпечава-
ме технологичния процес. Старая се 
да посещавам клиентите ни при всяка 
възможност и да помагам при решава-
нето на проблемите им. Поддържаме 
много добри взаимоотношения и тес-
ни контакти, с катедрите в Аграрния 
университет- Пловдив, както и с на-
учно-изследователските институти от 
ССА в региона. Стремим се да сме в 
крак с иновациите.

Национален 
земеделски 
протест  

на 20 февруари 2013 г.
НАЗ информира всички заинтересо-

вани организации и земеделски произ-
водители, които искат да се включат 
в Националния земеделски протест, че 
той ще се проведе на 20 февруари 2013 
г. (сряда).

Форматът на протестния митинг 
и шествие ще бъде следният:

Началото на протеста ще бъде по-
ставено в 12.00 ч. на площад „Алексан-
дър Невски“ с митинг, който ще про-
дължи до 14.00 ч. След това ще последва 
протестна манифестация с маршрут: 
площад „Народно събрание“ – бул. „Цар 
Освободител“ – Министерски съвет. 
Протестният митинг пред Министер-
ски съвет ще е с продължителност от 
около 30 мин., след което протести-
ращите ще преминат по същия обра-
тен маршрут – бул. „Цар Освободител“ 
– площад „Народно събрание“ – площад 
„Александър Невски“. Проявата ще про-
дължи на площад „Александър Невски“ до 
16.00 ч.

Подкрепа от браншови 
организации

Към организирания от НАЗ, Национа-
лен земеделски протест на 20 февруари 
2013 г., който бе подкрепен от НСЗКБ, 
АЗПБ и Федерацията на хлебопроизводи-
телите, се присъединиха Българската 
асоциация на фермерите и Асоциацията 
на животновъдите.

По-рано, НАЗ обяви, че в проявата 
могат да се включат всички предста-
вители на земеделската общност, кои-
то се противопоставят на лъжите на 
правителството и не одобряват воде-
ната от него политика в сектора.

И НСЗКБ подкрепят протеста
Земеделските кооперации в Бъл-

гария, вече няколко години са потър-
певши, от оттеглянето на държавната 
подкрепа за земеделието, наслушаха 
се на поети и неизпълнени ангажи-
менти, възмущават се от липсата на 
чуваемост от институциите.

За това са солидарни, с решението 

на Националния съюз на земеделски-
те кооперации в България, за под-
крепа на предстоящия национален 
земеделски протест, организиран от 
Националната асоциация на зърноп-
роизводителите и ще участват в него.

Петър Николов –  
председател на НСЗКБ

Работим с 
най-добрите!
(От 1 стр.)

Желка и Тенчо Далови – земеделски производители от село Книжовник, община Хасково:

Изхвърлихме над 100 т.  
с патладжан!



Без коопериране, овощари  
и зеленчукопроизводители не могат  
да получат парите от ЕС за количество

Ако производителите на плодове 
и зеленчуци, не се кооперират, няма 
да успеят в следващия програмен 
период да усвояват средствата, които 
са предвидени за количество, произ-
ведена  продукция. Това прогнозира 
Георги Ралчев, началник отдел „Рас-
тениевъдство“ в МЗХ, по време на 
форум на АЗПБ.

Той цитира статистика, според 
която площите и количеството на 
овошки и зеленчуци в България, 
катастрофално са намалели. Така 
например, средното стопанство за 
зеленчуци в страната е 2,8 дка, а за 
плодове 10,5 дка. Според цитирана-
та статистика, в момента в България 
се отглеждат полски зеленчуци вър-
ху 500 хил. дка годишно, а за една 
година се произвеждат 600 хил. т. 
Върху 10 хил. дка е оранжерийното 

производство. 
При овошките 
има слаби тен-
денции на увели-
чение, като пло-
довете са върху 
40 хил. дка и 164 
хил. т. годишно 
производство. 
Има увеличение 
на площите в Се-
вероизточния и 
Югозападния ра-
йон на страната, 
но за сметка на 
това – намаление 
в Южния Цен-
трален район. 
Увеличават се 
площите с кайсии, вишни и череши, 
както и на младите орехови насажде-

ния, но се наблюдава рязък спад при 
крушите.
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ЕК прогнозира благоприятна 
ситуация на млечния пазар

Производството на мляко, ще 
расте умерено, през следващото де-
сетилетие и ще се възползва от по-
ложителното развитие на пазара, 
прогнозира доклад на Европейската 
комисия.

Въз основа на очаквания ръст, в 
световното търсене и анализа на си-
туацията на пазара в ЕС, Европей-
ската комисия предполага, че изно-
сът и цените на суровините, ще бъдат 
подложени на положителен ръст. 
Очаква се показателите на износа, 

да се удвоят 
за сиренето и 
утроят за обез-
маслено мляко 
на прах, спо-
ред доклада 
„Перспективи 
за развитието 
на земедел-
ските пазари и 
доходите в ЕС 
за 2012–2020 
година“. Про-
изводството на 
сирене се очак-
ва да се увели-
чи със 7 на сто, 
в сравнение 
с показатели-
те от 2011 г., а 

до 2022 г. ще достигне 9,6 милиона 
тона. Перспективите за производ-
ството на обезмаслено сухо мляко, 
са за ръст с 23% до 1,3 милиона тона 
за същия период.

Износът за африканските страни 
и Китай, ще стимулира производ-
ството на мляко на прах, а този из-
нос се очаква да насърчи развитието 
на пазара на мляко и млечни проду-
кти. До 2022 г. се очаква износът на 
мляко на прах да достигне 678 000 
т., което е с 30% повече, отколкото 

през 2011 г.
Производството на мляко, ще 

расте умерено през разглеждания 
период, но ще остане, под потенци-
алните темпове на растеж, за сметка 
на премахването на млечните квоти. 
Съвкупният ръст ще достигне 5%, 
до ниво от 159,3 милиона тона. По-
степенното премахване на млечните 
квоти в ЕС, усложнява прогнозата. 
Няколко държави-членки, включи-
телно Австрия, Германия, са пре-
вишили производствените квоти за 
2011/12 г., докато България е усвои-
ла едва 47 на сто от квотата.

Краткосрочните прогнози за про-
изводството на масло, са за 8 на сто 
увеличение, до 2,4 млн. тона. Паза-
рът на масло в ЕС, не е конкурентен 
на световно равнище, но в рамките 
на общността се очаква, да се увели-
чи потреблението, което ще предло-
жи възможности за развитие на па-
зара. Търсенето на млечни продукти, 
от страна на Китай и други страни в 
Югоизточна Азия, ще диктува усло-
вията на пазара. Европейската коми-
сия добави, че Близкият и Средният 
Изток ще бележат скок в търсенето, 
което ще се отрази на бъдещото раз-
витие на пазарите на сирене, обез-
маслено и пълномаслено мляко на 
прах.

В Дубай – три 
изложения

От 25 до 28 февруари 2013 г., в Дубай 
ще се проведе най-голямото изложение в 
света за хранително-вкусовата промишле-
ност, съобщиха от пресцентъра на Минис-
терството на земеделието и храните. На 
него ще се представят над 4200 изложите-
ли от целия разнообразен сектор с храни, 
напитки, суровини и хранителни добавки, 
услуги в хранителната индустрия и ресто-
рантьорството, обработване и пакетира-
не на храни. Основано преди повече от 25 
години, изложението има доказана репута-
ция като платформа за бизнес-контакти, 
обмен на знания, опит и нови технологии.

От 26 до 28 март 2013 г., в Дубай ще 
се проведе най-голямото и единствено по 
рода си селскостопанско изложение в Сред-
ния Изток. То е разделено на 5 специализи-
рани изложби: „Селскостопански бизнес“; 
„Животновъдство“; „Рибарство и аквакул-
тури“; „Градинарство и овощарство“; „Ма-
шини и консумативи“.

От 8 до 10 април 2013 г., отново в Ду-
бай ще се проведе изложение за дървооб-
работваща и дървопреработвателна про-
мишленост. Събитието се е превърнало в 
платформа за иновации и съвременни тех-
нологии и демонстрира напредъка в дърво-
обработващия сектор в региона.

Заявки за участие в изложенията пред-
ставителите на земеделските произво-
дители и преработвателите на суровини 
и техните организации, могат да отпра-
вят през сайтовете на изложенията: www.
gulfood.com; www.agramiddleeast.com; www.
dubaiwoodshow.com.

Студенти от Република Татарстан на стаж в УХТ 
Пловдив

За първи път студенти от репу-
блика Татарстан, (Руска федерация) 
осъществиха учебно-производ-
ствения си стаж в Университета по 
хранителни технологии в Пловдив 
(УХТ). Началото на образователния 
обмен, между Държавния институт 
по търговия и технологиии в град 
Набережние Челни и УХТ, бе поста-
вено от трима преподаватели и се-
дем студенти-технолози.

Практическото им обучение на 
тема: „Хляб и хлебопекарни произ-
водства; контрол на качеството на 
готовата продукция“, се осъществи 
в учебно-производствената база на 

катедра „Технология на зърнените, 
фуражните, хлебните и сладкарски-
те продукти“ и в лабораториите на 
катедри „Машини и апарати за хра-
нително-вкусовата промишленост“ 
и „Органична химия“.

Запознаване с останалите кате-
дри и лаборатории на УХТ, посе-
щение на предприятия за хлебоп-
роизводство и винопроизводство, 
туристическа обиколка на Пловдив, 
Панагюрище и Старосел, както и 
посещение на театрална постановка, 
включи наситената програма на та-
тарските гости. 

Отличиха карловски 
винопроизводители

Община Карлово организира „Трифон 
Зарезан“ в местността „Беш Бунар“. 
Празникът започна със зарязване на лозе-
то и водосвет, отслужен от отец Марко 
Тодоров. Зам.-кметът на общината Ан-
тон Минев и самодейци от с. Климент, 
с ръководител Мано Манов, проведоха 
традиционния ритуал и пожелаха на сто-
паните, и на всички жители здраве и бе-
рекет.

Веселието продължи с награждаване 
на участници в конкурса „Най-добро до-
машно вино, реколта 2012 г.“. Иван Шум-
ков взе първо място и в двете катего-
рии – за бели и червени вина. В категория 
бяло вино – второ място получи Стефан 
Иванов и трето – Иван Кръстев. В кате-
гория червено вино, на второ място се 
класира Еньо Караиванов, а на трето – 
Кирил Мирчев. За доброто настроение на 
всички присъстващи на празника свири 
оркестър „Калофер“.
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Красимир Коев – изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното:

10% е ръстът на продажбите  
на българско вино на вътрешния пазар 

През 2013 г. ще започнат да ра-
ботят 11 нови изби и да се обработ-
ват нови лозови масиви. В момента, 
имаме много добра реализация и на 
вътрешния пазар, и на чуждестран-
ните пазари. Това коментира Кра-
симир Коев, изпълнителен дирек-
тор на Изпълнителната агенция по 
лозата и виното. Русия е на първо 
място по консумация на българско 
вино и през 2012 година, като 45% 
от износа отива за там. Много бъл-
гарско вино се консумира и в Китай. 
Източните пазари се оформят като 
нови възможности за българските 
производители. Добро представяне 
имаме и в Румъния, Полша, Слова-
кия, Германия. По думите на Коев, 
създаването на новите изби, връща 
хората към консумацията на българ-
ско вино. Данните показват, че ръс-
тът на вътрешния пазар е над 10%. 
Увеличението на външния пазар е 

около 1.5%, допълни Коев. Той обяс-
ни още, че все по-често на туристите 

се предлага курортен туризъм, което 
включва и посещение на изби и де-
густация на вино, и все повече чуж-
дестранни туристи се записват за по-
добни екскурзии. Мнението му е, че 
това е възможност за популяризация 
на българските вина. 

Красимир Коев обясни още, че 
Регионалната лозаро-винарска кама-
ра „Тракия“ и Държавен фонд „Зе-
меделие“, са сключили договор за 
промотиране на българските вина в 
Тайланд, Сингапур и Виетнам. Това 
е третата промоционална програма, 
която е сключена, като първите две, 
бяха със САЩ, Швейцария и Ки-
тай, другата е за Русия и Китай. В 
програмата може да се включат ви-
нопроизводители, търговци, коопе-
рации. Условието е да произвеждат 
качествено вино, като финансовата 
част, с която участват е 20% от цяла-
та необходима сума. 

Български 
вина ще се 
рекламират 
във Виетнам, 
Тайланд  
и Сингапур
Половината от бюджета 
на проекта се финансира 
от ЕС

В продължение на две години, бъл-
гарски вина ще се рекламират във Ви-
етнам, Тайланд и Сингапур, с общо 5 
млн. лв. по Националната програма за 
подпомагане на лозаро-винарския сек-
тор, съобщиха от фонд „Земеделие“.

Проектът е на Регионалната лоза-
ро-винарска камара „Тракия“ – Пловдив, 
и е част от програмата за увеличаване 
на износа на български храни и напитки 
на нови пазари. Ще бъдат рекламирани 
вина със защитено наименование за 
произход и защитено географско озна-
чение.

Половината от бюджета на про-
екта се финансира от ЕС, 30% са от 
националния бюджет, а бенефициентът 
осигурява останалите 20% от сред-
ствата.

За финансово подпомагане могат да 
кандидатстват търговски дружества, 
кооперации, сдружения и междупрофе-
сионални организации. Те могат да по-
лучат до 80%, от реално извършените 
разходи по проекта. Единно заявление 
за подпомагане се подава в централно-
то управление на фонд „Земеделие“, от 
1 август до 1 април на съответната 
винарска година. Бюджетът по мярка 
„Промоция в трети страни“ за винар-
ската 2012/2013 година, е в размер на 
2 670 000 евро.

Мариана Кукушева – председател на УС на Федерацията на хлебопроизводителите:

Държавата ще изплати ли лихви за 
забавяне на евросубсидиите? 

Не стана ясно дали държавата 
ще изплати дължимите лихви, за 
забавяне на евросубсидиите към 
българските земеделски стопа-
ни. Това каза Мариана Кукушева, 
председател на УС на Федерацията 

на хлебопроизводителите и слад-
карите в България и председател 
на Консултативния съвет по зърно 
към Министерството на земеде-
лието и храните. „Нашите колеги, 
като изрядни данъкоплатци към 
бюджета са изплатили своите за-
дължения към държавата. Когато 
един данъкоплатец не спазва сро-
кът за своите задължения, той бива 
санкциониран и плаща дължими 
лихви“, каза Кукушева. 

Не е ясно, защо очакваният 
разход за субсидиите е толкова 
изненадващ и непоносим за бъл-
гарския бюджет, след като в края 

на миналата година са наградени 
чиновници от Министерството на 
финансите за правенето на добър 
бюджет. 

„В бизнеса бюджетът се фор-
мира с очаквани приходи и със за-
ложени разходи. Така се формира 
и бюджетът на държавата. Става 
въпрос за евросубсидии, които са 
вече усвоени и раздадени във всич-
ки останали европейски държави. 
Друг е въпросът, че към момента 
тези евросубсидии, които се полу-
чават в старите страни-членки на 
Европейския съюз, са три пъти по-
високи“, каза Мариана Кукушева.

Чакат ни суша, бури и градушки!
България е сред районите в Ев-

ропа, където се очакват интензивни 
промени на климата. Температурите 
ще се покачват, а екстремни метеоро-
логични явления, като засушавания, 
проливни валежи, гръмотевични 
бури и градушки, ще се увеличават. 
Това сочи доклад от съвместен одит 
„Адаптация към климатичните про-
мени – готови ли са правителства-
та?“, в който участие взе и нашата 
Сметна палата.

В документа е посочено, че Ев-
ропа се затопля най-бързо, в срав-
нение с останалите части на света. 
Според Европейската агенция по 
околна среда, глобалната средна 
температура ще нарасне между 1,8 и 
4 градуса през това столетие, като на 
Стария континент, увеличението ще 
е по-голямо. Най-засегнати от нега-
тивните явления, породени от това 
затопляне, ще са страните от Среди-
земноморския басейн, Северозапад-
на, Централна и Източна Европа и 
Арктика.

Очакванията са за намаляване 
на годишната амплитудата между 
максималната и минималната тем-
пература на въздуха, като минимал-
ната температура се повишава по-
бързо от максималната и намалява 
дебелината на снежната покривка. 

Това води до изместване на горната 
граница на широколистните гори 
към по-голяма надморска височина, 
увеличаване на недостига на вода в 
почвата, загуба на биоразнообразие. 
Най-засегнати ще бъдат селското и 
горското стопанство, енергетиката, 
водоснабдяването и критичната ин-
фраструктура.

Променящият се климат оказ-
ва влияние за проявлението на екс-
тремни явления, като бури, навод-
нения, суши и горещи вълни. Те от 
своя страна имат сериозно въздейст-
вие върху обществото и водят до 
икономически загуби, пише още в 
доклада.

Амбицията на Европа е, да огра-
ничи емисиите на парникови газове, 
като запази нарастването на глобал-
ната средна температура до 2 граду-
са. Дори това да стане, ще има някои 
тежки въздействия върху общество-
то, екосистемите и икономиката.

Последните сценарии обаче по-
казват, че тази цел – за 2 градуса, 
най-вероятно няма да бъде постиг-
ната. За това осъществяването на 
ефективна адаптационна политика е 
от решаващо значение за намалява-
не на текущите и бъдещи негативни 
влияния върху климатичните проме-
ни, предупреждава докладът.

Проучванията показват, че адек-
ватната адаптация е икономически, 
социално и екологично устойчива и 
е възможно да е много по-евтина от 
бездействието. Проучване за цялост-
на икономическа оценка в страните 
от ЕС, оценява годишната загуба от 
БВП между 20 и 65 милиарда евро, 
при нарастване на температурата съ-
ответно с 2.5° C и 5.4° C, без адап-
тиране към климатичните промени.

Повечето държави не са готови 
за климатичните промени. Общият 
одитен доклад е базиран на осем ин-
дивидуални национални одитни до-
клада, от участващите ВОИ и факто-
логично изследване на Европейската 
сметна палата. Националните одити 
разкриват, че страните, оценявани 
в общия доклад, са в ранния етап 
за адаптиране към измененията на 
климата. Националните одити раз-
криват, че до приключването на на-
ционалните одити, само две от осем 
страни са разработили всеобхватни 
адаптационни стратегии.

В повечето страни са устано-
вени слабости в координацията на 
адаптацията. Липсват също оценки 
за стойността на въздействията от 
климатичните промени или адап-
тационните мерки в политическите 
документи. Това увеличава риска 

климатичните промени и проблеми-
те за адаптацията да не са достатъч-
но засегнати в процеса по вземане на 
решения. Съвместният одит показва, 
че правителствата не са достатъчно 
подготвени за очакваните послед-
ствия от промените в климата и не 
предприемат адекватни действия за 
справяне с неизбежните негативни 
ефекти от тях.

Препоръчано е страните да из-
ползват адекватни оценки на риска 
и уязвимостта при определяне на 
политиките и да вземат предвид по-
следствията от вероятните сценарии 
при изменение на климата с по-ви-
сока очаквана температура от сцена-
рия за увеличаване на температурата 
с 2 градуса С; да бъдат разработени 
и изпълнявани на национално рав-
нище адаптационни стратегии и пла-
нове за действие; стратегиите ясно 
да определят сроковете за изпълне-
ние и задачите и отговорностите на 
всички участници; правителствата 
да осигурят координирана адапта-
ционна политика и нейното изпъл-
нение; правителствата да се запозна-
ят до възможната и разумна степен с 
разходите и ползите от последствия-
та от климатичните промени и адап-
тационните мерки за осигуряване на 
ефективното им изпълнение.



Проф. Васил Атанасов – Аграрен факултет при „Тракийския университет“ – Стара Загора:

Няма национална политика  
за аквакултурите!

Аквакултурите са единствената 
алтернатива, за задоволяване на бел-
тъчния глад и незаменими мастни 
киселини за човечеството. Това са 
омега 3 мастните киселини. Омега 6 

са повсеместни. Изкривена е идеята 
на съвременния човек. Той трябва да 
я регулира с прием на допълнител-
но количество Омега 3 мастни кисе-
лини. Единствената алтернатива са 
аквакултурите, но не им се обръща 
необходимото внимание. Изтича 
програмният период и за съжаление 
се прави много малко по въпроса. 
Има много забавени проекти, заради 
големите бюрократични проблеми. 
По мярка 35 има само един подаден 
пилотен проект. Подготвяме още ня-
колко, защото средствата по програ-
мата са 26 млн. лв., които едва ли ще 
можем да усвоим и ще се наложи да 
ги върнем. Изискването е такова, че 
трябва да има партньорство с науч-
ни организации. Единствената акре-
дитирана такава, в сектор „Аквакул-
тури“ е Тракийският университет 
в Стара Загора. Само ние издаваме 
такъв документ, а той е единият, от 
необходимите шестнадесет. Научни-

ят потенциал, в тази област в Бълга-
рия, е ограничен. Има възможност 
сдружения в рибовъдния бранш, да 
правят проекти, но това не се случва. 
Проблемът, както всички други в зе-
меделието, се неглижира, но всички, 
когато седнем на масата, искаме ка-
чествена храна. Най-ценната от тях, 
е рибата. За съжаление, България е 
на последно място по консумация. 
Не виждам как в близко бъдеще, 
това ще се промени. Мястото на дър-
жавата, в решаването на проблема, е 
почти незабележимо. Има тенденция 
за подобряване. За втора поредна го-
дина се дава субсидия за хранене на 
рибите. 12 500 лв. за декар бетоно-
ви басейни и 5 лв./дка за други во-
доеми, като язовири. Не е много, но 
все пак е нещо. Субсидията за обра-
ботваемите площи в земеделието, е 
между 28–32 лв./дка., която е много 
по-сериозна сума. Това не говори до-
бре за националната политика. 
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И в Китай 
българско 
кисело  
мляко

Съвсем скоро, Китай ще се запоз-
нае по-добре с българското кисело, след 
като български производител успя, да 
си издейства разрешение за откриване 
на 872 магазина на китайска терито-
рия. Съгласно държавната политика на 
Китай, в почти всички сектори чужди 
инвеститори, компании или търговци 
могат да упражняват своята дейност, 
само, ако имат за партньор китайска 
компания.

Българската компания, която прави 
пробив на китайския пазар, е „Лактина“ 
ООД. Компанията се занимава с произ-
водство на биопродукти и здравослов-
ни храни. Новината за откриването на 
магазините, съобщи главният мени-
джър на компанията Георги Георгиев. 
На база на подписан наскоро договор, 
първият магазин ще се нарича „Лакти-
на Йогурт Бар“ и ще заработи през юни 
тази година, заяви Георгиев. До края на 
2014 година в Китай трябва да зара-
ботят общо 852 магазина за българско 
кисело мляко. Още 20 ще бъдат откри-
ти в провинция Чжънцзян от „Чжъцзян 
Шанчжън Комерс енд Трейд“ – един от 
китайските партньори на „Лактина“.

Китайската компания откри първия 
магазин „Лактина Йогурт Бар“ през сеп-
тември в Ханчжоу.

Георги Георгиев обясни, че китайци 
от Ханчжоу са обучавани от „Лактина“, 
да правят истинско българско кисе-
ло мляко. В момента, компанията му 
има свои магазини в 85 страни на пет 
континента. Произвеждаме различни 
видове кисело мляко, пригодено към 
климатичните условия и вкусовете 
на потребителите във всеки регион, 
твърди Георгиев.

Осем пъти е спаднал броят 
на свинете у нас
През последните пет години, свиневъдите не са получавали 
помощи, сочат данните на браншовата организация

Българските производители на 
свинско месо, осигуряват едва 30% 
от потреблението на този продукт. 
Принудени сме да консумираме 
вносно месо, което не е толкова 
прясно, колкото произведеното у 
нас, заяви на пресконференция, в 
рамките на Националната среща на 
земеделските производители  До-
брин Папазов, председател на Асо-
циацията на свиневъдите в Бълга-
рия. Сериозна е регресията в сектор 
„Свиневъдство“, спадът на броя на 
животните е осем пъти. По данни на 
асоциацията, преди 20 години, броят 

на свинете у нас е достигал 4 мили-
она. При влизането ни в ЕС броят им 
е бил 1 милион, докато сега свинете 
са 500 000.

Папазов допълни още, че през 
последните пет години, секторът 
не е получавал никакви субсидии. 
Първите плащания за свиневъдите, 
са всъщност нотифицираната дър-
жавна помощ за хуманно отглежда-
не на животните, в края на миналата 
година. Той изрази надежда, до 2020 
г. броят на отглежданите у нас свине, 
да нарасне и отново да стигне 1 ми-
лион броя.

Женско жури определи баш майстора 
на виното в Първомай

За баш майстор на виното, тази го-
дина в Първомай, бе номиниран Дими-
тър Калоферов. Червеният му букет бе 
оценен най-високо, от жури, съставено 
само от жени, всичките инженер – те-
хнолози. Председателят на комисията 
Татяна Стефанова, колежката й във ви-
нарна „Загрей“ Доника Кънева и Руска 
Антахтова от Винзавода в Асеноград, 
предпочетоха червения букет на Ми-
тко, пред други 20 проби, участващи 
в конкурса за най-добър домашен ви-

нопроизводител. На второ място по-
ставиха виното от мерло и каберне на 
Йордан Бялков от Бяла река, а на трето 
– мерлото на Николай Чурчулиев. По-
слабо беше участието на белите вина 
и за това в тази категория, беше опре-
делена само една награда – за Желяз-
ко Йорданов, който е съчетал димят и 
ркацители.

IX-ят празник на виното в Първо-
май, събра много гости– почитатели 
на божествената напитка. Между тях 

беше и големият български режисьор 
Мая Вапцарова, която има проект да 
заснеме филм за мистичната Драгойна. 
Цялото молдовско посолство, начело 
с посланик н.пр. Александру Пригор-
ски, гостува на първомайци и сподели 
опита си от техния октомврийски праз-
ник, посветен на младото вино. Гости 
и общински съветници  бяха поканени 
от общинския кмет Ангел Папазов, на 
прожекция при поливи условия на фил-
ма на Мая Вапцарова, за културния и 
историческия туризъм в района на Кру-
мовград „Надбягване с времето“.

Наред със станалите традиционни 
участници, винарските изби „Реджина 
Естейт“ – Искра, „Загрей“ – Първомай, 
„Тодоров“ – Брестовица, Винзавод – 
Асеновград и Винпром – Хасково, за 
пръв път свой щанд имаха и „Домейн 
Юстина“ – с. Сухозем. Те представиха 
своите мерло, каберне совиньон, пино 
ноар и треминер.

Бог Дионис откри празника, разли-
вайки вино и благодат. За настроение-
то се погрижиха оркестрите „Дионис“ 
и „Тракийски звуци“, а танците бяха в 
изпълнение на фолклорната формация 
„Евридика“. Съорганизатори на праз-
ника бяха община Първомай и ОНЧ 
„Св.св. Кирил и Методий“.

Драгомир Господинов:

32% са 
усвоените 
средства по ОП 
„Рибарство“
Експерти от ИАРА про-
веждат срещи с рибари от 
Черноморието

32% са усвоените средства по Опе-
ративната програма за развитие на 
сектор „Рибарство“, през настоящия 
програмен период. Това каза във Варна, 
изпълнителният директор на ИАРА д-р 
Драгомир Господинов.

Той посочи, че над 70%, са догово-
рените средства и добави, че е много 
важно в програмния период, който об-
хваща 2007–2013 г., да бъдат усвоени 
близо 60% от финансовия ресурс, за да 
може в следващия период 2014–2020 г., 
страната ни да получи същите сред-
ства, а именно 104 млн. евро.

„Разбира се, ние преговаряме за 
повече пари с Европейската комисия, 
за да могат нашите рибари, да имат 
по-голям ресурс“, каза още д-р Господи-
нов. Той добави, че в случай на отказ, 
от страна на ЕК, да увеличи парите за 
България, то страната ни е задължена, 
да задържи поне сега съществуващата 
финансова рамка.

Експерти от ИАРА проведоха сре-
щи с местните инициативни рибарски 
групи (МИРГ), които са шест на брой 
в страната. По Черноморието има че-
тири рибарски групи. Тези МИРГ-ове са 
одобрени по Оперативната програма, 
като всяка една от тях има опреде-
лен бюджет, който възлиза на 3,5 млн. 
евро. Драгомир Господинов посочи, че 
рибарите и общините могат да канди-
датстват за тези пари, като те ще 
бъдат отпускани за подобряване ка-
чеството на работата им, оборудване 
на плавателни съдове и т.н. Общините 
пък могат да кандидатстват с проек-
ти за отпускане на средства, чрез кои-
то да се подобри инфраструктурата.
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Още една ползотворна година
отчита Александър Абрашев – кмет на община Калояново

Основните акценти в работата 
на общинската администрация и 
на общината, като цяло, бяха под-
чинени на приоритетите на про-
грамата за управление на община 
Калояново за мандат 2011–2015 г., 
споделя пред екип на в. „Тракий-
ски агровести“, общинският кмет 
Александър Абрашев.

Общината успешно приключи 
работата и възстанови средствата, 
по трите започнати през 2011 г. про-
екта, по Програмата за развитие на 
селските райони и други програми, 
като „Изграждане на канализация за 
отпадни води и реконструкция на во-
допроводната мрежа в с. Житница“, 
„Изграждане на канализация за от-
падни води и реконструкция на водо-
проводната мрежа в с. Ръжево Кона-
ре“, „Създаване на културен център в 
с. Житница“. 

За последния, община Калояново 
бе наградена през ноември, с прес-
тижното 3-то място в националния 
конкурс „ОБЩИНА 2012“ на Минис-
терството на земеделието и храните, 
в категория „ИНФРАСТРУКТУРА“, 
подчерта Абрашев.

До края на 2012 г. завършиха в 
срок строително-монтажните рабо-
ти на други четири проекта – по ОП 
„Регионално развитие“ – „Корекция 
на река „Тикла в с. Калояново“, по 
Програмата за развитие на селските 
райони – „Благоустрояване площади-
те на с. Дълго поле и Дуванлии“; по 
същата програма – „Благоустрояване 
площадите на с. Бегово и Песнопой“, 
по целева програма на Министер-
ството на околната среда и водите, 
чрез ПУДООС (Предприятие за уп-
равление на дейностите по опазване 
на околната среда) – „Закриване и 
рекултивация на Общинско депо за 
неопасни отпадъци на с. Калояново“.

И по четирите проекта, към на-
чалото на тази година, общинската 
администрация, надзорните фирми и 
управляващата консултантска фирма 
по ПРСР, подготвят необходимата до-
кументация за окончателни разпла-
щания по договорите.

В средата на 2012 г., бе реализи-
ран проект от общината, финансиран 
от МОСВ, чрез ПУДООС „Обособя-
ване на кът за отдих“ (детска пло-
щадка и допълнително озеленяване) 
в централната част на с. Калояново.

По отношение на спечеления от 

общината проект, по програма на На-
ционалния Доверителен екофонд, за 
енергоспестяващи мерки (подмяна 
на дограма и поставяне на топлоизо-
лация) на ОУ „Хр.Ботев“ – с. Дълго 
поле, има известно забавяне, заради 
съгласувателните процедури по ЗОП, 
с фонда. Очакваме до края на август 
2013 г., да приключим СМР по обек-
та, казва кметът.

В края на годината, от ДФЗ е одо-
брен проект, по мярка 3.2.1. на ПРСР, 
за рехабилитация на четвъртокласен 
път с. Калояново – с. Старо Железаре 
– 6.5 км. на територията на община-
та, който е на стойност 5 013 160 лв. с 
ДДС. Проектът е одобрен, под усло-
вие, че същият ще се реализира, след 
одобрение от ЕК за прехвърляне на 
необходимите средства от една мярка 
в друга по програмата.

През януари 2012 г., общината 
внесе в МОСВ прединвестиционни 
проучвания, за обект „Доизграждане 
на главни колектори и канализацион-
на мрежа за отпадни води от смесен 
тип на с. Калояново, строителство на 
пречиствателна станция за отпадъ-
чни води за с. Калояново и Дуванлии, 
и ремонт и рехабилитация на водо-
снабдителна мрежа в Калояново“, по 
ОП „Околна среда“.

През ноември, общинската адми-
нистрация, съвместно с консултан-
ски екип, внесе за одобрение по ОП 
„Административен капацитет“, про-
ект „Компетентна и ефективна об-
щинска администрация Калояново“. 
До края на 2012 г. нямаме резултат от 
оценителната комисия по програма-

та. Надяваме се проектът да получи 
финансиране, което ще ползваме за 
допълнително обучение и квалифи-
кация на общинската администрация.

Друго проектопредложение, по 
което очакваме одобрение е вне-
сеният през 2012 г. проект „Инте-
гриран туристически продукт на 
дестинация, включваща общините 
Хисаря, Стрелча и Калояново“, по 
схема „Подкрепа за развитие на ре-
гионалния туристически продукт и 
маркетинг на дестинациите II“ по ОП 
„Регионално развитие“.

През август, общината подписа 
договор за съвместна дейност с ВиК 
– гр. Пловдив, за подмяна на водо-
проводи в с. Черноземен.

Със средства от общинския бю-
джет, общината подготви два работ-
ни проекта за изграждане на пречис-
твателни станции за отпадни води на 
с. Житница и с. Ръжево Конаре.

Освен значителния обем свърше-
ната работа, по привличане на допъл-
нителни средства за общината и през 
2012 г., успяхме да запазим финансо-
ва стабилност, заявява общинският 
кмет. Към края на бюджетната 2012 
г., общината няма финансови задъл-
жения, приключва с преходен оста-
тък за 2013 г.

Със собствени приходи от об-
щинския бюджет, бяха ремонтира-
ни основно 5 покрива на общински 
сгради: ЦДГ и здравна служба в с. 
Ръжево Конаре, ЦДГ в с. Житница, 
кметство с. Дълго поле и здравна 
служба в с. Песнопой, кметството и 
ЦДГ в с. Иван Вазово. Почистихме 
основно коритото на р. Тикла, в ре-
гулацията на с. Дуванлий, както и 
най-рисковите участъци на отводни-
телните канали в цялата община. Ре-
монтирахме четвъртокласната пътна 
мрежа. Закупихме и монтирахме 2 
нови автобусни спирки и ремонти-
рахме старите.

През 2012 г. община Калояново 
подписа нов договор за разделно съ-
биране на отпадъците, с оползотво-
ряваща компания, по силата, на кой-
то на 72 места във всичките 15 села 
има поставени съдове за разделно 
събиране на отпадъците. По същото 
време, със средства от бюджета на 
общината, обособихме терени (в с. 
Калояново и с. Ръжево Конаре), за 
събиране на растителни отпадъци от 
домакинствата, допълни Абрашев.

Нови общини 
във Фонда 
за развитие 
на летище 
„Пловдив“

Спешно заседание на Фонда за раз-
витие на летище „Пловдив“, се прове-
де на територията на аеропорта,  по 
инициатива на директора на летище 
Пловдив Дойчин Ангелов. На заседани-
ето присъстваха кметовете на шест 
общини – Чепеларе, Хисаря, Калояново, 
Асеновград, Куклен и Първомай. Градо-
началниците се обединиха около теза-
та, че Фондът за развитие на лети-
щето има голям ресурс и набелязаха 
конкретни мерки за присъединяването 
на още общини в него. Очаква се до 
края на февруар, да се съберат на едно 
място общините от Южен Централен 
район и областните управители, за да 
се разяснят ползите от членуването 
им във Фонда за развитие на летище 
„Пловдив“. Всички кметове са поели ан-
гажимент да лобират за това и пред 
свои колеги, с които имат добри кон-
такти.

Срещата на общините от Южен 
Централен район е подкрепена от ми-
нистъра на транспорта Ивайло Мос-
ковски, областният управител на 
Пловдив Здравко Димитров и замест-
ник-министърът по туризма Иво Ма-
ринов.

Кметовете са притеснени, че има 
вариант авиокомпания „Райънеър“, да 
спре сега действащите линии. Те са 
категорични, че това ще бъде голяма 
загуба за жителите на региона, зато-
ва взеха решение да проведат спешни 
разговори с превозвача и да дадат га-
ранции, че фондът ще продължи да се 
разраства, въпреки излизането от него 
на пловдивската община.

Павел Гуджеров – зам.-кмет на община Раковски:

Община Раковски санира 14 училища

Проектът „Повишаване на енергий-
ната ефективност на образователната 
инфраструктура в община Раковски, 
способстваща устойчиво развитие“, се 

осъществява с финансовата помощ на 
ОП „Регионално развитие“ и е съфинан-
сиран от Европейския съюз, чрез Евро-
пейския фонд за регионално развитие, 
приоритетна ос – „Устойчиво интегри-
рано градско развитие, операция „Ин-
фраструктура“. Проектът на бюджета 
беше 5 523 462 лв. След провеждане на 
тръжните процедури, той се промени 
на 4 960 929 лв. Съфинансирането от 
общината е 15%. Проектът стартира на 
13 декември 2010 г. Избран бе изпъл-
нителят, който започна реалната работа 
по него. Първоначално той трябваше 
да бъде завършен до 22 януари 2013 г., 
но се наложи да поискаме удължаване, 
за да може да бъдат завършени всички 
строителни дейности. В проекта бяха 
включени всички 14 учебни заведения и 
детски градини. Целта бе да се постигне 
високо ниво на енергийна ефективност 
на образователната инфраструктура, за 
подобряване качеството на жизнената 
и работната среда и ниво в образовател-
ния процес. 

Конкретната цел бе подобряване на 

цялата образователна инфраструктура, 
която е над 35 хил. кв. м. Постигане на 3 
863 мегават часа средна годишна иконо-
мия и намаляване на емисиите от парни-
кови газове, подобряване на качеството 
и жизнената среда в учебно-образова-
телния процес и създаване на временни 
работни места по изпълнението на про-
екта. Целевата група е около 3 хил. деца 
и ученици и около 350 лица персонал. 

Извършена бе подмяна на съществу-
ващите покривни изолации, топлоизола-
ции по фасади, заедно с минерална ма-
зилка, подмяна на топлинна инсталация, 
стоманогрейни котли, горелки, бойлери, 
радиатори и тръби. Подменихме догра-
мата, направена бе частична подмяна на 
ел. инсталациите, осветлението и беше 
направен ремонт на осветлението. На-
правена бе доставка и монтаж на възоб-
новяеми енергийни източници. Даваме 
съвременен европейски облик на всич-
ки сгради на училища и детски градини. 
Надяваме се това да ги направи желана 
територия за всички, които ги посеща-
ват.

Безплатен 
интернет в 
Съединение

Безплатен безжичен интеренет, ще 
използват жителите на всички девет 
села от община Съединение, съобщи 
кметът на общината Георги Руменов. 
В момента се монтира усилвателя, за 
да стига сигналът до всяка точка на 
селата, както и в самия град. Населени-
ето ще получава неограничен интернет 
достъп, като мрежата ще се ползва на 
територията на цялата община Съеди-
нение. 

В момента се извършва и монта-
жът на нови камери на входно-изходни-
те артерии на селата от общината. Те 
ще се използват за 24-часово видеонаб-
людение, като записите ще се съхраня-
ват в продължение на три месеца. 

„Всичко това правим за сигуроност-
та и спокойствието на гражданите от 
общината“, заяви кметът Георги Руме-
нов. 

Монтажът на камерите ще приклю-
чи до средата на месец февруари.
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Абонаментната  
кампания продължава.

Абонирането за вестник 
„Тракийски агровести“ – 
Пловдив, можете да напра-
вите във всяка пощенска 
станция в страната или 
чрез редакцията.
ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИ-
ЧЕСКИ ЛИЦА годишният 
абонамент е 40 лв., за 6 месе-
ца – 20 лв.

За справки: тел.:  032/64 38 13
 GSM: 0889 32 99 75

Каталожни 
номера

2155
2156

ХОРОСКОП

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

Активността и добре под-
браните от вас делови 
партньори, ще ви донесат 
значителни ползи.  В мате-
риалната сфера ще постиг-

нете стабилността, на която се надявате. 
Планирайте предстоящите си разходи, за да 
не нарушите баланса си.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Организирайте осъществя-
ването на личните си ини-
циативи с педантичност. 
Колкото по-систематично 
действате, при разрешаване 

на въпросите от делови и личен характер, 
толкова по-успешно и бързо ще постигнете 
резултати.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Имайте нагласата да про-
явите постоянство, когато 
организирате реализацията 
на текущите си задължения 
и избягвайте всякакви риско-
ве, защото така ще се пред-

пазите от грешки. Отделете достатъчно вре-
ме за забавления и отдих.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Добре е да помислите кои 
сред колегите може да се 
окажат ваши добри партньо-
ри. Организирайте изпъл-
нението на ангажиментите 

си така, че да постигнете желаните крайни 
резултати.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Ще спечелите силни съю-
зници в професионалната 
област, ако ясно заявите, 
какви са вашите изисквания 
и очаквания. Действайте с 

размах и резултатите в професионалната 
сфера няма много да закъснеят.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Постарайте се да си съз-
дадете позитивна нагласа 
към навлизащите в живота 
ви новости. Формулирайте 
целите си и предварително 
очакваните от вас крайни 

резултати ще бъдат многократно повече.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Колкото по-спокойно и 
хладнокръвно действате 
сега, толкова е по-малка ве-
роятността да допуснете съ-
ществена грешка, която да 
ви коства много в бъдеще. 

Погрижете се за себе си и за външния си 
вид. Не допускайте да проявявате небреж-
ност.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Намерете удачен вариант да 
се отдадете на заслужен от-
дих, дори и това до известна 
степен, да е свързано с ком-
промис в професионалната 
сфера. Финансовото ви със-

тояние ще бъде стабилно, но не е желателно 
да давате пари назаем.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Балансирайте изпълнението 
на ангажиментите си в про-
фесионалната сфера, за да се 
справите с всичко належащо 
и да разполагате със сво-
бодно време за развлечения. 

Контролирайте сприхавия си нрав, особено 
в отношенията си с интимната половинка.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Опитайте да направите прео-
ценка на принципите си – ще 
получите удовлетворение, 
когато ги спазвате. Не прене-
брегвайте предупреждения-
та, които ви отправя по-въз-

растен или по-можещ от вас човек.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Търсете подкрепа във вся-
ка своя инициатива, за да 
постигате по-успешно на-
меренията си. Не давайте 
пари назаем! През почив-

ните дни търпението ви в личен план ще 
бъде напълно възнаградено, особено ако 
проявите гъвкавост.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Реалистичната нагласа ще 
ви позволи по правилен 
начин да планирате настоя-
щето и бъдещето си. Добре 
е, да отделите достатъчно 

време за тези занимания, които ви носят на-
слада и пълноценна отмора.

Ванга пази България  
от отвъдното

Навършиха се 102 г. от рожде-
нието на българската пророчица 
Ванга. От отвъдното, тя продъл-
жава да пази българския народ. 

Вижте петнайсетте й  
съвета към българите:

1. Обичайте се, стремете се към 
добри мисли и дела, защото това е 
най-доброто лекарство за всички.

2. България е благословена стра-
на, защото тук растат много лечебни 
растения – пазете ги, за да Ви пазят 
и те.

3. При външно лечение с билки, 
ако специално не е определено дру-
го, предпочитайте да се поливате с 
водата от сварените билки, защото 
лечебното им действие, най-бързо 
прониква през порите на кожата.

4. Прекаленото вземане на ле-
карства е вредно, защото те затварят 
вратата, през която може да влезе 
природата. Чрез билките, може да се 
възстанови нарушеното равновесие, 
в заболелия човек.

5. Ходете през лятото боси, за да 
не прекъсвате връзката си със земя-
та.

6. Пускайте през лятото децата да 
играят навсякъде – нека да се цапат, 
да тичат... Така изграждат имунитет 
и ще са защитени от болестите през 
зимата.

7. Вечер преди лягане, задължи-
телно си мийте краката, още по-до-
бре е, ако можете да вземете душ. 
Така отмивате от тялото си, не само 
праха, газовите изпарения от улици-
те и умората, но и всички негативни 
мисли и влияния, които нарушават 

съня.
8. Научете се да почивате пра-

вилно. Денят е създаден за работа, а 
нощта за почивка. За да сте здрави и 
работоспособни, си лягайте вечер в 
10 ч. и ставайте сутрин в 5–6 ч.

9. Пийте често чай от горски пло-
дове и растения. Те са чисти и са из-
вор на здраве.

10. Поне веднъж седмично, яжте 
варено жито и пийте водата от него, 
за да се очиства организма ви и да 
имате сили.

11. Движете се повече и работете. 
Мързелът е болест, която уврежда, 
не само нравствено, но и физически.

12. Чистотата да се издигне в 
култ! Замърсяването, било то физи-
ческо или духовно, е обратно на съз-
даденото от бога, което е винаги и 
чисто, и красиво.

13. Не се къпете с много гореща 
вода.

14. Използвайте повече домашни 
сапуни и природни средства, които 
не вредят на човешкия организъм.

15. Не прекалявайте с торовете 
и химикалите. Храната се отравя 
и природата вече се задъхва, а това 
води до много болести.

Соленките  
на мама

Необходими продукти – 700 г 
брашно, 250 г масло – разтопено, 
350 г сирене, 1 ч.ч. кисело мляко, 
щипка сол, щипка захар, 1 бр. яйце.

Начин на приготвяне:
Всичко се обърква и се оформя 

меко тесто. При необходимост, може 
да се добави още кисело мляко, за-
виси от брашното. Оформяме фи-
гурки по желание, може да разточим 
и изрежем с чаша. Друг вариант е да 
шприцоваме или просто да оформим 
с пръсти. Печем в намазана с масло 
тава, в умерена фурна до зачервява-
не.

Рогчета  
със сирене

Необходими продукти – 1 кг 
брашно, 14 г суха мая, 15 г сол, 4 бр. 
яйца, 100 мл олио, 350 г свинска мас, 
25 г захар, 250 г сирене.

Начин на приготвяне
Маята се смесва с 3–4 с.л. браш-

но и захарта, добавя се около 200 мл 
хладка вода, разбърква се и се оста-
вя да шупне. След това се замесва 
тесто, с останалите продукти и 3 
бр. от яйцата. Свинската мас тряб-
ва да е мека, а не течна. Останалото 
яйце се разделя на две части-едната 
част за намазване отгоре, а другата 
се смесва със сиренето за плънка. 
Замесеното тесто се оставя само 30 
минути на стайна температура да се 
отпусне. Разделя се на късове, оф-
ормя се и се поставя плънката (от 
яйцето и сиренето). Нареждат се 
получените рогчета в тавички и се 
оставят да втасат около 45 минути 

на стайна температура (тестото е 
мазно и ако е много топло в стая-
та мазнината избива). Намазват се с 
яйце и се изпичат в загрята фурна 
на 230–240°С (без вентилатор) за 10 
минути. 

* От това количество излизат 
много бройки, може да се намали 
дозата на половина. 

* По желание отгоре може да се 
поръси със сусам или мак. 

* Плънката може да е само от си-
рене или кашкавал.

Соленките  
на баба

Необходими продукти – 250 г 
мас, 1 бр. жълтък, 6 с.л. кисело мля-
ко, 1 ч.л. сол, 3 – 3 и 1/2 ч.ч. брашно

За плънката – 2 бр. белтъци, 250 
г сирене, 1 бр. жълтък за намазване 
и по желание: сусам, мак или други 
семена за поръсване.

Начин на приготвяне:
Добре омекналата мас се раз-

бърква с 1 бр. жълтък и солта. При-
бавя се млякото и пресятото брашно 
и се омесва меко, еластично тесто. 
За плънката се смесват натрошеното 
сирене и белтъците. 

Тестото се разточва на тънка кора 
върху набрашнен плот. Изрязват се 
форми по желание (на квадрати или 
правоъгълници – за рула; триъгъл-
ници – за кифлички; на кръгчета 
– за мидички), поставя се по 1 ч.л. 
плънка и се завиват. Подреждат се 
в тава, покрита с хартия за печене. 
Намазват се двукратно с разбитото 
с няколко капки олио или прясно 
мляко яйце, по желание се поръсват 
със семена и се изпичат в предва-
рително загрята на 180°С фурна до 
порозовяване.

Знаете ли, че

Медът лекува 
по-добре от 
антибиотиците

Медът се оказва по-ефективно сред-
ство срещу някои бактерии, отколкото 
антибиотиците, да не говорим за фа-
кта, че е по-вкусен и по-безопасен от 
лекарствата.

Медът, като лекарствено средство, 
се използва в много култури по света. 
Но едва наскоро, науката успя да докаже 
и да обясни лечебните му свойства. Про-
учване на канадски учени, е посветено на 
ефективността на меда, при лечение на 
хроничен синузит.

От хроничен синузит годишно стра-
дат милиони хора. При това заболяване 
се възпалява и набъбва лигавицата във 
въздушните кухини около носа, което 
води до силно главоболие, запушен нос, 
затруднено дишане. Синузитът може 
да предизвика алергични реакции, както 
и бактерии, които се размножават ди-
ректно, в лигавицата на носа и синуси-
те. При бактериален характер на хронич-
ния синузит, може да помогне лечението 
с пчелен мед.

Канадски учени от Университета в 
Отава са проверили въздействието на 
меда върху 3 вида бактерии, които често 
водят до хронично възпаление – 2 щама 
на Staphylococcus aureus и Pseudomonas 
aeruginosa. Тези бактерии често разви-
ват резистентност към антибиотици-
те и са изключително трудни за лечение. 
Учените са установили, че медът убива 
бактериите, много по-ефективно от 
антибиотиците, като отстранява от 
63% до 91% от устойчивите бактерии.

Учените се надяват, данните им да 
помогнат в разработването на нови ме-
тоди, за лечение на хроничния синузит. 
Единственото противопоказание на 
този вид лечение, е алергията към меда 
и ранната детска възраст (до 1 година)
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БИЗНЕССТРАНИЦА

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТЕЧНИ ТОРОВЕ
за зеленчуци, лозя, цветя и др.

Пловдив, ул. Д-р Г. М. Димитров“ 22  
тел.: 032/260 887, GSM: 088 850 48 48

Фитона®

НАШИТЕ СЕМЕНА –

ВАШИЯТ УСПЕХ
Институтът за зеленчуци – Смедеревска 
паланка – Сърбия, и кооперация „Хисар Агра“ – 
град Хисаря

Производство и реализация  
на зеленчукови семена: 

пипер, домати, краставици, лук, грах, салата, зеле, 
дини, пъпеши и др.
Кооперация „Хисар Агра“ е единственият предста-
вител на института за България.

Заедно можем повече!
Тел.: 0337/63 828,  
тел./факс: 0337/62 115
GSM: 0888 25 49 81

„АМВ–Агро“ ООД е основен 
производител на сертифициран 
клоново селекциониран лозов 
посадъчен материал в България 
от винени и десертни сортове.
Фирмата предлага цялостни 
решения при опазване на лозови, 
овощни, полски, технически и 
други култури.
За контакти:
Производствена база 
в с. Цалапица – 03149/3578; 
0888 297742
Офис Пловдив – 032/682810
amv_agro@abv.bg; 
veni_ianeva@abv.bg

Тел. за контакти:
0888 93 06 95;
e-mail: simenta@abv.bg

Ло з о в  ра з са д н и к
гр. Нови пазар

ПРОИЗВЕЖДА И ПРЕДЛАГА
над 50 винени и десертни сортoве лози,  
сред които и най-
търсените десертни 
сортове – Армира 1, Велика, 
Надежда, Брестовица, 

Палиери, Виктория, Италия 
и др. 

Казанлъшката гробница, Панагюрското 
златно съкровище, монети и паметници с 
изображения, фигури  на гроздове и образа 
на бог Дионисий, различни съдове за пиене 
на вино („ритони“), изработени от злато и 
сребро. 

– Утре е 14-ти февруари – истинският 
празник на лозари и винари На празни-
ците обикновено се отправя добра дума 
и пожелание. Какво ще е то, за истин-
ските лозари и винари, г-н Маджаров?

– Преди всичко, желая много здраве на 
тези хиляди българи, които всеотдайно ра-
ботят в лозаро-винарския бранш, с вяра в 
нашите възможности. Лозарството и ви-
нарството у нас от 20 години е поставено, 
под своеобразна гилотина от хора, които 

освен за себе си, заедно с многобройни не-
кадърни чиновници, са представители на 
безотговорността, в резултат, на което ин-
вестициите в бранша, се възвръщат много 
бавно. 

– През последните две години, РЛВК 
„Тракия“, която е под Ваше ръковод-
ство, направи стъпки за решаване на из-
ключително важния за лозари и винари 
проблем, за възвръщане на част от паза-
рите за български вина. Имам предвид 
подготвяните проекти за промоции на 
български вина за стари и нови пазари. 
Какво по-конкретно направи полвдив-
ската камара?

– Получихме информация за предвиде-
ни, но неразработени проекти, за промо-
ции на наши вина. Решихме да направим 
своеобразен експеримент. Изготвихме и 
представихме първия проект за промоции 
на наши вина за Китай и  Русия. Канди-
датствахме, заедно с фирма от Румъния. 
След  много протакания, проектът беше 
приет от МЗХ – РА. Последва разработка 
за още три. Последният – от месец насам, 
е за промоция на български вина в Европа 
и САЩ. Преди проектите, РЛВК „Тракия“ 
търсеше примери, които съответстват и 
могат да се прилагат и у нас. Пътят, който 
приехме бе по примера на френските шата. 
Ние разработихме две програми – за създа-
ване на 1333 малки винарси изби, които за 
наша радост се роят. Създадохме и проект 
за така наречените „Пътища на виното“, 
базиран на немски опит.

– Основната ви цел е намиране на па-

зари за бъл-
гарски вина, 
какво бихте 
споделили с 
нашите чи-
татели?

– Главно-
то, на което 
залагаме с 
одобрените 
проекти за 
п р о м о ц и я , 
е намиране-
то на реал-
ни пазари за 
наши вина. 
Изпратихме 
представите-
ли на РЛВК 
„Т р а к и я “ , 
на специа-
лизираните 

световни изложения в Москва и Хонконг. 
Приемът на нашите вина бе изключително 
добър. Създадохме нови връзки с търго-
вци. За тази цел, по инициатива на винар-
ските дружества, създадохме Консорциум 
на производителите на качествени вина в 
България „Тракия“. Това е търговска фир-
ма, която пряко работи с винарските дру-
жества, за договаряне на количества вина 
и цени за тях. Впрочем, даваме си ясна 
сметка, че за да се върнем на пътя, по кой-
то вървяхме, нашите стари и нови парт-
ньори, трябва  да се убедят в качествата 
на нашите вина, създавани в тия винарски 
шата, като френските. И да сме една неот-
менна структура, сред производителите на 
този все по-търсен продукт, наречен вино.

– Пазари за българските вина? Има 
ли количества в нашите производстве-
ни предприятия, които биха задоволили 
търговеца по асортимент и цени? Едни 
казват, че нямаме вина, други – че има-
ме. Каква, според вас  е истината?

– Големи количества във винарните, към 
които ние сме насочили вниманието си, на-
истина няма, но с това, което върши нашата 
камара, в близките година-две ще има.  В 
света се наблюдава увеличаване пиенето 
на вино. Не случайно се насочихме към 
Китай, Сингапур и  Виетнам. Създаване на 
най-близки контакти с тяхни търговци. По-
гледът ни е отправен и към откриващите се 
възможности за износ на наши технологии 
във Виетнам, където вярваме, че ще бъдем 
приети добре и с доверие.

Филип ХРИСТОВ

Истинското вино  
е горчиво!

14 февруари – Трифон Зарезан
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