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МОЖЕТЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 10 (790)  14–20.03.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Българската спортна легенда Йордан Йовчев:

В Пловдив е имало и ще има големи
спортисти
Областният
управител
Здравко Димитров, връчи почетен плакет и статуетка на
българската легенда в спортната гимнастика Йордан Йовчев.
Това се случи на официална
церемония в сградата на Областната администрация – Пловдив.
Сред гостите бе и олимпийската
шампионка Стефка Костадинова.
„Страхотно оценявам този
жест към мен. Пловдив е имал
много големи спортисти и пак
ще има. Опитваме се да направим много повече от това, което направихме в Лондон 2012.
Вярвам и съм убеден в това.
Благодаря отново за жеста, който е отправен към мен“, коментира Йовчев, който е единственият гимнастик, участва в шест
поредни олимпиади от 1992 г.
до 2012 г. Три пъти двоен световен шампион на земя и халки.

Абонирането се извършва, чрез по
щенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една го
дина за физически лица е 30 лв., а за
юридически – 40 лв.
Адресът на редакцията е
Пловдив 4000, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13; 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

„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

Пред Винария 2013
Пламен Моллов – председател на Националната
лозаро-винарска камара:

За виното и
пазарите му
В рамките
на
изложението „Винария 2013“,
което ще
се проведе
в Международния
панаир –
Пловдив,
организираме националния
(На стр. 4)
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Субсидиите за
тютюнопроиз
водителите са
разпределени по
сортови групи
73 млн. лв. ще бъдат изплатени от Държавен
фонд „Земеделие“ до края
на месец март

Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите – Пловдив
– второ по брои студенти

Интервю с доц. Димитър Димитров – ректор на Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите
– Г-н Димитров, имаще протестни действия в няколко софийски университета за таксите, които се вдигат. Как стои
въпросът при вас?
– Университетът ни е известен
с това, че студентите започват и
завършват с една и съща такса.
Такава е и политиката ни в момента за новия випуск, който ще
постъпи. Нашите врати са широко отворени за новите кандидатстуденти. От следващата учебна
година имаме нова специалност
„Управление на информационните системи“. Мениджърите,
които завършват бакалавърска
степен, ще могат да продължат за
магистратура със завишена компютърна подготовка. Така, те ще
са много модерни и ефективни,
когато завършат магистратурата.
– Вие сте частен университет,
но Ви бяха отпуснати повече
средства от европейски програми, от колкото на държавните.
Каква беше причината?
– Ние сме голям университет
и студентите ни са над 7 хиляди.
Само ПУ „Паисий Хилендарски“
– Пловдив, има повече. В национален мащаб сме между първите
10–12 университета по брой на
студенти. Така, че е нормално, да
има някаква съпоставимост между средства и студенти. Вече сме
получили 20% от средствата и работим с тях. Заинтересовани сме
да работим динамично, защото
всички задачи, които изпълним,

съгласно проекта с тази сума,
можем да ги отчетем и да получим следващата вноска. Дистанционната форма на обучение е
модерна и харесвана от нашите
студенти. Тя дава възможност за
максимално обективно оценяване
на знанията, защото компютърът
не може да се подкупва.
Много студенти от други университети се прехвърлят във ВУАРР, по време на учебната година,
поради бюрократични проблеми.
При нас се работи максимално
експедитивно, точно, за да няма
бюрократични пречки.
– Вие сте прагматично висше училище, което се старае,
не само да обучава студентите,

но и се стреми да подпомага
реалният земеделски сектор.
Какво ново в тази насока?
– Най-новото е създаването на
специална дирекция за изготвяне
на проекти. Тя ще работи за нас,
за нашите възпитаници и всички
хора от бизнеса, които искат да
им се помогне с изработването на
проект, за да привлекат средства
по европейските и националните програми. Събрали сме силен
екип, който още ще разширим, за
да можем да обслужваме и външни клиенти. В тази дирекция, нашите студенти, които завършват
специалността „Управление на
проекти“ ще изкарат и известна
практика, за да бъдат подготвени.
Ще им се предложат и специализации. Там ще работят по реални
проекти, а не само на теория. Те
ще бъдат много полезни за държавните служби и особено за
общините. Това са специалисти,
каквито нямахме, при влизането
на България в Европейския съюз
– Административен капацитет.
Част от екипа са експерти, които
от години правят успешни проекти. Към тях ще направим подбор
на кадри между нашите възпитаници, на които ще дадем шанс,
в рамките на няколко месеца да
участват в разработките на проектите. Които покажат качества,
ще могат да започнат работа в
тази дирекция
Интервюто взе:

Ерма ХРИСТОВА

Михаил Димитров – агроном на фирма „Садина агро“:

Правим профилактика на машините
Министърът на земеделието и храните в оставка д-р Мирослав Найденов,
издаде заповед за разпределението на
73 млн. лв. национални доплащания на
тютюнопроизводителите за 2012 г.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерство на земеделието и храните.
Субсидиите ще бъдат изплатени по
сортови групи, както следва: за сортова група „Басми“ – 2,00 лв./кг, за „Каба
Кулак“ – 0,90 лв./кг, за „Бърлей“ – 0,68
лв./кг и за сорт „Виржиния“ – 0,59 лв./
кг. Субсидиите на тютюнопроизводителите ще бъдат изплатени от Държавен фонд „Земеделие“ до края на месец март.
Премиите са разпределени от работна група, в която са участвали и
браншовите организации от сектора.
За тяхното определяне е постигнат
консенсус в работната група.

От 7 години съм агроном на
фирма „Садина агро“ – с. Зелениково. Фирмата ни обработва 8
хил. дка земя. От нея, хиляда декара са с лозя, две хиляди с пшеница, хиляда декара с рапица и
две хиляди със слънчоглед. Имаме цех за белене на слънчоглед
в Брезово, където отива цялата
продукция. За това и сеем само
подходящи за тази цел сортове, с
определена едрина на семката.
При маслодайните рози още
не е започнала вегетацията. След
няколко дни ще започнем с пролетната резитба. След това предстои торене. Радостно е, че през
тази година няма измръзване на
насажденията. Зимата беше много мека и всичко се развива много
рано. Чистим агрилуса по розите,
който се появява, въпреки агротехническите мероприятия, които
провеждаме. Много от розовите
насаждения на другите стопани в
селото, не се гледат и от там идва
в нашите, за това се налага периодично да ги подновяваме.
В момента нямаме работа на

полето и за това сме в базата.
Правим профилактика на машините. Фирмата има четирима механизатори. Техниката, с която
работим е „Кейс“, „Ню Холанд“
и „Масей Фъргюсън“. За земята,
която обработваме, машините са
ни напълно достатъчни и се справяме в срокове със задачите, които трябва да се изпълнят.

За разлика от останалите ни
колеги, при нас житните култури
се развиха много добре, в следствие на падналите през есента
дъждове. Зимата беше мека и вече
сме направили едно подхранване. Предстои още едно торене с
амониева селитра, след което ще
извършим пръскане на лозята и
розите ни.

трета страница
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Доц. Владислав Попов – директор на Агроекологичния център към АУ – Пловдив:

Българското биопроизводство е три
пъти по-евтино от европейското !

съюз за биологично производство,
но много малка част от тях са усвоени. Това е основният проблем.
В следващия програмен период на
Програмата за развитие на селските райони, трябва да се намерят начини за привличане на средства за
дребните и средни производители.

Мероприятията, които организираме при провеждането на АГРА,
започнаха от миналата година. Тогава беше първото издание на БИО
АГРА. Те бяха съвместна инициатива на Пловдивския панаир, Агроекологичния център към АУ –
Пловдив и фондация „Авалон“. С
помощта на проф. Сенгалевич и
Висшето училище по агробизнес и
развитие на регионите, две години
организирахме малки семинари. В
последствие се разбрахме с ръководството на Пловдивския панаир,
да направим нещо по-голямо и сериозно. Амбицията ни е през следващите години да се умножават изложителите. Трябва

да се увеличават
българските
биопроизводители,

които да излагат продуктите си в
България. Да се задоволи търсенето на вътрешния пазар, да разработим маркетинговата верига и
тогава да търсим външните пазари.
В момента, повечето големи биопроизводители, изнасят продукцията си основно в чужбина, защото
там цените са 2–3 пъти по-високи.
На голяма част от дребните биопроизводители, които са над хиляда,
трябва да им се създаде вътрешен
пазар и връзка с преработвателите
и търговците.
През новия програмен период
2014–2020 г., Министерството на
земеделието и храните може да

Друг проблем е липсата на информация,

засили промоционалните програми, към Програмата за развитие
на селските райони има мерки за
стимулиране на сдруженията на
производителите. Може и да се облекчат изискванията за финансово
подпомагане на сдруженията на
производителите. До сега има само
1–2 проекта, които са финансирани
за 5 годишен период.
Вече имаме сдружение за производство на биологично грозде, създадохме и търговско дружество, за
производство на биологичен тахан
от сусам в района на Ивайловград.
Браншовите организации за производство на биопродукти трябва да
излизат на преден план.
Има средства от Европейския

особено в малките райони. Някои
от тях чуват от колеги или съседи,
но нямата конкретна помощ, за да
си разработят бизнес-план. Очертават си земите и в последствие ги
глобяват за по 3–4 дка и се налага
да връщат пари.
През следващите години, конвенционалните продукти и готовите храни ще продължат да
преобладават. Конвенционалното
земеделие ще продължи да бъде
преобладаващо, защото при него
има по-големи добиви и цените са
по-ниски.
Въпреки това има ниша за майки с деца и хора, които трябва да
консумират храна, без остатъци на
пестициди, поради алергии. Колкото и да е малка тази група, тя
не трябва да се отхвърля. Българското биопроизводство е три пъти
по-евтино от западноевропейското
и трябва да го предлагаме. Европейският съюз подпомага такова
производство и то трябва да се развива.
ТВ

Ще ги стигнем ли холандците?
Д-р Слави Трифонов – председател на Националния съюз на градинарите в България:

ПОКАНА
Управителният
съвет
на ППЗК „Средногорец“ –
гр. Брезово,

СВИКВА ОБЩО
СЪБРАНИЕ

на кооперацията, което
ще се състои на 30.03.2013
г.(събота) в Клуба на пенсионера в Брезово от 9.00 ч.,
при следния дневен ред:
1. Вземане на решение
за продажба на дяловете на
ППЗК „Средногорец“ – гр.
Брезово на „Средногорец
агро“ ООД.
2. Вземане на решение за
прекратяване, чрез ликвидация на ППЗК „Средногорец“ – гр. Брезово.
3. Вземане на решение за
избор на ликвидатори на
ППЗК „Средногорец“ – гр.
Брезово.
В случай, че не се събере
кворум за събранието, то
ще се състои 1 час по-късно
на същата дата.
От Управителния съвет

Павел Марков – животновъд от с. Царимир:

Отглеждам
овцете
за хоби!

Загубихме всичките си пазари за плодове
и зеленчуци, включително и родния!

Производството на овощни
култури, което беше направено по
програма „САПАРД“, е качествено
и конкурентоспособно. Зависи към
кои пазари сме се ориентирали и
какви цели имаме за развитието
на бранша. По-голяма част от колегите са се насочили към производството на качествени плодове и
зеленчуци за прясна консумация.
По-малко са тези, които са се насо-

чили за преработка.
При сегашните условия, няма
много добри перспективи пред
българските овощари и трябва да
се преборим за по-добри. Загубата на пазари ни е голям проблем.
Възстановяването им не е лесна
работа. Казваме, че сме добри производители, но ако се насочим към
пазарите, на които можем добре
да продаваме, количествата ни са
крайно недостатъчни. Нямаме и
достатъчни количества от един и
същ сорт, т. е. сортовата структура
не е достатъчно добра. Ако примерно имате пазар за пет тира със
зеленчуци, вие не можете за два
дни да съберете един камион с едносортова продукция.
Липсата на пазари, ни доведе
до положението на силно разпокъсано и раздробено производство
на плодове и зеленчуци, което при
всички положения се нуждае от окрупняване. Пътят, за да може това
да се случи,

са организациите
на производителите,

които ги нямаме. Причина за
това е натрупаното недоверие у земеделските производители у нас,

да работят със своите колеги. Преодоляването на това грешно разбиране и манталитет, няма да е лесно.
В държавите, които са ни конкуренти по производство на плодове
и зеленчуци, всичките им производители са обединени в групи. В
Холандия, най-голямата група на
производители наброява 10 хиляди
човека. Кога ще стигне това ниво,
не знам?
В момента, сме загубили абсолютно всичките пазари за плодове и зеленчуци, които имахме.
Включително и нашия. Това е
първата задача, която трябва да
се реши. Връщането на родния
пазар на плодове и зеленчуци.
Днес, в България вносът е 85% и
само 15% е родната продукция.
Във Франция, плодовете и зеленчуците, които се продават, трябва
да са транспортирани най-много
на 180 километра от мястото им
на производство. Това автоматично ограничава вноса. Такива
дребни правила на регионален
принцип, ще осигурят пазар за
местните производители. У нас,
масово се продава вносна стока с
ниско качество.
ТВ екип

Агроном съм по професия. Бях главен
агроном и председател на обединеното
стопанство в селата Царимир, Церетелево и Неделево. Бях от най-силните
председатели на ТКЗС в страната. За
съжаление ликвидационните съвети
унищожиха всички животни. То вече
не може нищо да бъде възстановено.
Цялата държава бе ограбена и въпреки
това продължават да я крадат.
Стадото ми е от 22 животни, от
уникалната българска порода Бяла маришка овца. Субсидии за тях не получавам. Не съм толкова беден, за да се
занимавам с тях. Овцете си ги отглеждам за хоби.
За субсидии съм декларирал 105 дка
земя, но не успях миналата година да ги
взема. Без да имам някакво нарушение,
съм в списъка на нередовните.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

С финансиране от Европейските фондове

За виното и
„Гладно поле“ – ще стане център пазарите му

на хранителните технологии
Развитието на хранителните технологии ще e водещ приоритет, при
изграждането на високотехнологичния бизнес център, като част от
вторичен градски център в квартал
„Гладно поле“, който е елемент от
т. нар. „Икономическа зона за въздействие“ – една от трите зони от
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, който определя развитието и финансирането по
грантовите европейски фондове на
Пловдив в следващия програмен период – 2014–2020 г. С оглед на природните дадености на Пловдивска
област, концентрацията на научен
потенциал в сферата на земеделието в Пловдив, неслучайно екипът
разработващ плана се насочи в тази
посока. Това заяви председателят
на Общинския съвет Пловдив арх.
Илко Николов, на международната
конференция на тема „Биологично
производство – предприемачество и
мениджънт“ , която бе част от Международната селскостопанска изложба АГРА 2013.
Арх. Николов сподели пред участници в научния форум, че държавната администрация също застава
зад идеята, че Пловдив има нужда
от нов икономически клъстер, свързан с интеграцията на земеделските
производства и хранителните технологии. В началото на февруари се
проведе обществен форум, на който
бе формулирана идеята за създаване в града на високотехнологичен
клъстер с наименованието „Агро

Фууд Тех“. По думите на председателя, „Агро Фууд Теx“ ще е високотехнологичен парк, представляващ
административен, делови, логистичен, научен и производствен център
към националния клъстер за храни
и хранителни технологии. На неговата територия ще има компании,
лаборатории и ведомства от всички
сфери на земеделието и хранителната индустрия. Тук попада изграждането на научни лаборатории, които
ще подпомагат и земеделските образователни институции в региона,
консултантски център за земеделски производители с информация
за научни методи, сортове, пазари и
цени, производствени звена за биотехнологични продукти, логистичен
център за следене производството
и дистрибуцията на земеделската
продукция, включително представителство за системата за разплащане

със земеделските производители с
електронни карти, информационен
център за стандартите в хранителната индустрия, даде пример арх. Николов.
Председателят на общинския съвет сподели, че ще се търси партньорството и на останалите общини в Южен Централен район, тъй
като на тази територия са базирани
и развити всички видове земеделска
продукция, намират се ключовите
земеделски образователни звена и
няколко научни института. В тази
връзка, в ход е организирането на
обществен форум до края на месец
март в Пловдив, на който се очаква
управляващият орган по Оперативна програма „Регионално развитие“
към МРРБ, отново да представи
необходимостта и предимствата на
Интегрираните планове, заяви арх.
Николов.

Дрозофила сузуки – нов опасен неприятел
по овощните култури и лозята

Проф. д-р Василий Джувинов и доц. д-р Христина Кутинкова, Институт по овощарство – Пловдив

На VIII Международна конференция по Интегрирано плодово
производство, провела се през октомври 2012 г. в Турция, под егидата на Международната организация за биологична растителна
защита, бяха изнесени няколко
тревожни доклада от колеги от
САЩ, Швейцария, Австрия, Италия и други страни за новия опасен неприятел по овощните култури и лозята – Дрозофила сузуки.
Оказа се, че тя е открита за първи
път в САЩ през 2008 г. в щата Калифорния, където загубите за първата година са били около 500 млн.

долара. В момента този неприятел се
е разпространил от Тихоокеанското
крайбрежие до Атлантика на изток,
до Флорида на юг и Британска Колумбия в Канада на север. В Европа
е открита за първи път в Испания
през 2008 г., след което е установена
в 9 европейски страни, като Франция, Италия, Австрия, Швейцария,
Словения, Обединеното кралство и
други.
Малката муха Дрозофила сузуки
през 2010 г., се е придвижила в Европа на 1400 км на север и изток, което
говори за нейната висока мобилност
и приспособимост, т. е. от Средиземноморския регион до хладните
планински региони на Алпите. Тя
нанася повреди по зреещите плодове
на всички ягодоплодни видове, като
ягоди, малини, на костилковите, като
череши, кайсии, праскови, сливи и
по десертното и винено грозде в лозята, по райската ябълка, смокините
и други, в т. ч. и диворастящите плодове. От снесените яйца по плодовете се развиват ларви-червейчета,
които навлизат в плодовете, които
след това омекват и се деформират и
стават негодни за пазара. Големият
проблем е това, че тя развива до 13
поколения, в условията на Япония
и до 10 в щата Калифорния за един
сезон, като всяка женска снася около
300 яйца за едно поколение. Животът на едно поколение е доста кратък – от 8 до 14 дни, в зависимост от

температурния фактор. Досега не е
известно, как е попаднала тази дрозофила от САЩ в Европа. Предполага се, че това е станало с плодове или
посадъчен материал. В момента в
посочените по-горе страни се изпитват методи за мониторинг и масов
улов, като се проучва биологичното
развитие на неприятеля в дадения
екологичен район.
Повод да напишем тази информация е известният факт, че преди
няколко години у нас беше установен друг опасен външнокарантинен
неприятел по доматите и други зеленчукови култури – Тута абсолюта, миниращият молец по доматите,
който създава проблеми на нашите
фермери в оранжериите и на полето.
С тази информация бихме желали да информираме отговорните
институции, с молба да се вземат
превантивни и изпреварващи мерки още през пролетта на 2013 г. Да
започне мониторинг на насаждения
от овощни видове и лозя в различни райони на страната за евентуално присъствие на този неприятел и в
нашата страна. Паралелно с това да
започне и изследоватеска работа по
проучване биологията на развитие
на Дрозофила сузуки, методите за
мониторинг и контрол. Ние разполагаме с известна информация, получена от колегите на споменатата
международна конференция, която
считаме, че ще ни бъде от полза.

(От 1 стр.)
конкурс за вина и спиртни напитки,
който е най-престижният у нас. През
тази година взехме решение да увеличим международното участие на дегустаторите в комисиите, които ще
са четири. Всяка от тях има старши
дегустатор и се състои от по пет
души. В журитата участват осем
чуждестранни дегустатори, които са
специалисти, известни във винарските
среди. Чрез тях ще можем да разнасяме
славата на българското вино по света,
а и те ще внесат по-голяма тежест на
конкурса. 45 винарски изби ще вземат
участие в него, от които 20 чуждестранни. През миналата година бяха 29.
Около 400 проби ще бъдат тествани, а
през 2012 г. бяха 350.
Стартира проектът, който Националната лозаро-винарска камара
спечели, за промоция на вина в трети
страни. Взехме участие на изложението в Ню Йорк, на което се представиха
участниците в проекта. Имахме съпътстващи мероприятия, презентации
и дегустации на наши вина. Предстои
следващото ни участие в Швейцария.
Първоначалните оценки на колегите са
много добри, защото са имали възможност да се срещнат с големите търговци на едро. Това ще повиши интереса
и към следващ проект, какъвто вече
замисляме.
Повече от 10 години наблюдавам
сектора „Винопроизводство“ и равнищата на износ са сравнително постоянни. Те са около 60–65% от производството на вино у нас. В България
ежегодно се произвеждат между 100–
110 млн. л. 2/3 от износа ни е за Русия и
20% за Полша. За пазара в Европа и Азия
са между 3–5% от произведеното. За
Китай износът ни е символичен – около
1%, а можем много повече. Влезли сме
в по-тесни взаимоотношения с Българо-китайската търговско-промишлена
палата и се надяваме да получим подкрепата им. Китайският пазар има голям потенциал, но е от най-трудните
за нас, защото дори и виното да ни е
с добро съотношение цена-качество,
то няма бранд, който да е изграден
през годините, както е в Русия. Това е
и целта на промоционалните проекти,
които в момента разработваме – да
утвърдим бранда „Българско вино“. Той
ще даде резултати, не по-рано от 7–8
години.
Вътрешният ни пазар е изключително ограничен и насочен към евтини
продукти. За това и повечето фирми
търсят участие в различни конкурси и
търгове за продажба на вино, но количествата, които се реализират са символични, на фона на възможностите за
производство в България. За това и в
последните години се наблюдава тенденция на свиване на лозята, които се
използват за производство на вино.
Ако преди 5–6 години, потенциалът
беше около 120 хил. ха., днес той е около 80 хил. ха. Свиването в сектора е
доста голямо, но това е реалната нужда в момента на производството и на
пазара. Силно се надявам тази тенденция да се промени.
ТВ
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Биохляб получи специалната награда
за най-добър български иновативен продукт

Рецептата е разработена в Института по криобиология и хранителни технологии
Хлябът „Биомикс“ получи специалната награда за нов български продукт в Конкурса за иновации, който бе организиран в рамките
на Международната селскостопанска изложба АГРА 2013.
Създателите на хляба твърдят, че
е полезен за здравословния начин
на живот. Рецептата е разработена в
Института по криобиология и хранителни технологии, включва смес
от ръжено, овесено и пшенично
брашно и естествена млечно-кисела
закваска, заменяща маята.
За първи път бяха връчени награди за най-мащабно участие в АГРА.
Сред българските вносители на селскостопанска техника бе отличена
компанията „Тайтън машинъри“.
62 изделия си съперничеха в
шестте раздела на Конкурса за иновации. Технология за отглеждане
на черешови насаждения на Института по земеделие в Кюстендил
зае първото място, в раздел „Машини, инвентар и технологии за
растениевъдството“. В областта
на животновъдството най-значимо
постижение се оказа модулно изграденото малко предприятие за преработка на мляко на пловдивската фирма „Блиц“.
Хибридният сорт домати „Копнеж F1“, който е с подобрени биологични показатели, заради по-голямото съдържание на антиоксиданта
ликопен, взе приза в раздел „Сортови семена и посадъчен материал“.
Здравословните домати са селектирани в Института по зеленчукови

култури „Марица“ – Пловдив.

нал, произведена от „Геа фарм

Започва
кампанията за
прием на заявления
за директните
плащания за 2013 г.
Стопаните могат да подават заявленията в общинските служби по земеделие
до 15 май, без санкция

В раздела „Торове и препарати
за селското стопанство“ победител
е биоинсектицидът „Никотаб“ на
Иниститута по тютюна и тютюневите изделия- Пловдив. Като найдобра научна разработка бе определено създаването на зимна пшеница
сорт „Божата“ от Добруджанския
земеделски институт в Генерал Тошево.
В раздел „Животновъдство“
бе отличен експонатът CowScout
S – система за регистриране
на разгоненост, чрез радиосиг-

Огнян Трифонов – фирма „Албена
Симеонова 1“ ЕООД, с. Любеново,
община Никопол:

Занимаваме се с
биопроизводство!

Фирмата ни
се занимава с
производството на биовино и
биобрашно. Отглеждаме 300 дка
с винения сорт
Каберне, което
е 12-годишно. За
производството
на гроздето, не
се използват химически торове
и препарати за
растителна защита, а само натурални съставки,
като син камък и сяра. Това допринася за опазването на дивата природа и помага за съхраняването на
биоразнообразието в района. Във виното не се допускат никакви стабилизатори.
Много са малко средствата, които се дават
от Министерството на земеделието и храните за
биоземеделие. Постоянно ги орязват и намаляват.
Същевременно средните добиви, които получаваме
са около 200 кг./дка. Когато лозето го отглеждахме
конвенционално, добивът ни беше 600 кг./дка. Някои
получават и по тон от декар. За това и техните цени
на продукцията са по-ниски. Добивът ни при житото
е 100 кг./дка.
Биовиното продаваме по биомагазините в почти
цяла София. Конвенционално произведеното вино каберне, в магазините струва 7 лв. бутилката, а нашето е 10 лв. Имаме и нужният сертификат за това, че
произведеното от нас е биологично.
ТВ

технолоджис“-Германия, и представена от „Геа фарм технолоджис България“.
Председателят на фонд „Научни изследвания“ проф. д-р Пламен
Мишев стана лауреат на наградата
„Учен на годината в областта на аграрните науки“, която се присъжда
от Висшето училище по агробизнес
и развитие на регионите. Почетен
знак за своето цялостно представяне
получи Институтът по декоративни
растения, като специална награда от
Аграрния университет – Пловдив.

Ехо от Агра 2013
Гл. ас. доц. Петя Иванова – Институт за изследване на храните – Пловдив:

Здравословното хранене
е наш приоритет

Кампанията по прием на заявления за подпомагане на фермерите с
директни плащания и по останалите
схеми, включени в Общото заявление
за подпомагане за 2013 г., вече е в ход.
Това съобщиха от пресцентъра на Министерството на земеделието и храните (МЗХ).
Стопаните могат да подават заявленията в общинските служби по земеделие до 15 май, без санкция и до 10 юни
със санкция. Предвидените средства по
линия на директните плащания за 2013
г. са над 1 млрд. лв. Ако отговарят на
изискванията, фермерите се предвижда
да получат около 30 лв. на декар, в сравнение с 26.40 лв. за 2012 г.

Износът на зърно
от България
възлиза
на над 2 млн. т.
Това показва справка на
Националната служба по
зърното
Износът от България на зърно от
реколта 2012 към ЕС, възлиза на 2 518
484 т., показва справка на Националната служба по зърното. Общото количество изнесено зърно възлиза на 3 068
136 т. За производството на брашно,
храна за животни и смески, са отишли
2 252 009 т. Общото потребление към
31 януари 2013 г. се равнява на 5 320
145 т. Наличните запаси от основните
зърнени култури – пшеница, царевица,
ечемик, слънчоглед, рапица, ръж, овес,
тритикале и оризова арпа се оценяват
на 3 706 764 т.

Разполагаме с 4,6 млн.
тона пшеница
Ресурсът от пшеница от реколта
2012 г., с който разполага страната ни,
по данни на МЗХ възлиза на 4 690 855 т.
От тях 4 328 349 т. е производството
и 350 000 т. остатък от реколта 2011
г. Вносът възлиза на 12 506 т.
На тазгодишното изложение
предлагаме здравословна храна за учащите се, като зеленчукова салата, която е микс от
моркови, зеле и червено цвекло. Другото е крем-супа от грах
и леща, филе от пиле със задушени зеленчуци, риба със салата от картофи и зеле, кюфтенца
от риба с гарнитура от картофи.
За десерти сме изложили крем
извара с горски плодове, крем
тиква с мед и орехи и плодова салата. Към фрешовете за
прясна консумация на плодове
и зеленчуци, предлагаме червен портокал с нар и ябълка
с киви. Това са нашите нови

предложения. Целта ни е, да се
научат учащите се, да се хранят
здравословно. Всички знаем,
какво е полезно, но начинът на
представяне на суровините е
много важен, за да може да се
възприеме от тях.
Продуктите, които предлагаме на АГРА 2013 са наши
разработки. Очакваме интерес
към тях от страна на фирми,
които се занимават с кетъринг
и ученическо хранене в столове, за да можем ние да им
предложим нашите варианти
за здравословни менюта.
Показваме и сушилня за
плодове, зеленчуци и билки.

Застрашен е балансът
при ечемика
Към момента у нас има 700 198 т.
ечемик, като според данните на аграрното ведомство 654 207 т. са от реколта 2012 г. и 45 000 т. резерв от
реколтата през предходната година.
Вносът възлиза на 991 т. Потреблението за периода юли 2012 – януари 2013
г. възлиза на 549 919 т., от които 249
078 т. за фураж и посевен материал и
300 841 т. за износ. По време на Консултативния съвет по зърното, беше
изразена тревогата, че преди началото
на новата кампания, може да се появят
проблеми с баланса при тази култура.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Ракитово
взима 402 000
лв. от фонд
„Флаг“

Над 125 млн. лв.
безвъзмездна
финансова
помощ за
Големия воден
проект на
Пловдив!

Пари ще има и за ремонт
на спортна зала в гр.
Костандово

Близо половин милион лева, ще получи община Ракитово от фонд „Флаг“,
заяви кметът Любомир Петков. Средствата са одобрени на заседание на Съвета на директорите на фонда от 29
януари. Целта е да се подкрепят усилията на българските общини и общински
дружества, в процеса на подготовката
и успешното изпълнение на проекти по
Оперативните програми, които са насочени към модернизиране и разширяване на общинската инфраструктура и
към създаване на устойчиви и модерни
местни общности.
Кредитът за Ракитово, е в размер
на 402 005 лв. и е за частично финансиране на допустимите разходи и собственото участие, при изпълнението на
проекти за подобряване на енергийната
ефективност, на образователната инфраструктура по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013
г. Изключително важен за реализация е
и проектът „Съвременен облик на община Ракитово – рехабилитация и реконструкция на общински път Дорково
– Дъното и изграждане и реконструкция на съществуваща спортна зала
в гр. Костандово“, по Програмата за
развитие на селските райони. Срокът
на проекта е 30 месеца, от датата на
подписване на договора. По него, община Ракитово е подала заявка за авансово плащане, в размер на 50%, от одобрената финансова помощ, която е 2
794 054 лева, обясни кметът Любомир
Петков.

Преасфалтират
пътя Ягодово –
Пловдив
Пътят
от
село
Ягодово до
Пловдив ще
бъде изцяло
преасфалтиран. Отсечката в
момента е
осеяна с дупки, кръпки и
неравности.
Заради състоянието
на пътя, шофьорите карат предпазливо и не смеят
да вдигнат разрешената скорост от 90
километра. На четири места дори шосето е пропаднало. Сега дупките са временно запечатани със студена смес, но това
не е трайно решение на проблема. За да
реши проблема, общината отпусна 180
хиляди лева.
„Пътят ще бъде преасфалтиран до 10
май“, съобщи кметът на община „Родопи“ Пламен Спасов. Преасфалтиран ще
бъде и пътят от Марково до Първенец,
където са предвидени 145 хиляди лева.

Сопот – градът на Вазов

Панагюрище ще си
сътрудничи с руския
Пятигорск

Кметовете на двата града установиха побратими връзки
Кметът на община Панагюрище
Никола Белишки подписа Споразумение за установяване на побратимени връзки с руския град Пятигорск, съобщиха от пресцентъра на
общината.
На специална церемония документът е връчен на заместник-председателят на Думата на град Пятигорск Василий Борисович Бандурин,
който бе на официално посещение
в Панагюрище, като член на разширена делегация от представители
на административните центрове на
Ставрополския край, Руска Федерация, водена от министъра на курортите и туризма на областта Валентина Ченцова. Поводът за визитата
са честванията на 135-та година от
Освобождението на България. Споразумението между Панагюрище и
Пятигорск се основава на взаимната заинтересованост за развитието,
съхраняването и разширяването на
двустранните стопански, търговскоикономически и културни връзки.
Също така се отдава важно зна-

чение на по-нататъшното развитие
и укрепване на дружеските отношения между България и Русия. От
пресцентъра уточняват, че досегашните договори за сътрудничество, са
подписвани за срок от пет години, а
настоящият документ е с безсрочна
валидност. В Панагюрище Василий
Бандурин се е срещнал с председателя на Общинския съвет Веселина
Зумпалова-Ралчева, с председателя на Общинската организация на
Национално движение „Русофили“
Филип Калбуров и с председателя
на Сдружение на предприемачите в
Панагюрище Николай Митев. Приятелските отношения между Панагюрище и Пятигорск, са установени
през 1972 г. Двата града поддържат
дружеските си отношения през годините, чрез посещения на делегации,
по повод чествания на исторически
събития и специални годишнини,
организирани ученически посещения на обменни начала и множество
частни визити.
ТВ екип

На редовно заседание на общински съвет Карлово, бе приет отчетът
на общината за 2012 г., в размер на
21 773 388 лв. – 86,6%. Данъчните
приходи са изпълнени на 74,3% и са
събрани повече 653 948 лв., спрямо
бюджетната 2011 г.
В резултат на добрата финансова
политика и спазване на бюджетната
дисциплина, просрочените задължения са намалели с 403 055 лв. Изпълнен е план-графикът за погасяване
на стари просрочени задължения, в
размер на 1 487 130 лв., което е със
185 130 лв. в повече от планирания.
Всички бюджетни поделения са финансирани на 100 %.
Приоритетите при съставяне на
бюджета на общината за 2013 г., са
образованието, детските ясли, социалният сектор, изпълнение на
парични вземания срещу общината
и разплащането на просрочените

задължения. Бюджетната рамка за
2013 г. възлиза на 25 161 015 лв. и се
подкрепи и прие с над 80 % от гласувалите общински съветници.
Показателно е, че най-голям относителен дял в бюджета за 2013
г., заема функция „Образование“ –
42,4%, или в абсолютна стойност 10
660 391 лв., а като цяло хуманитарните дейности представляват 56,2%
от общия бюджет. Инвестиционната
програма на общината, е в размер
на 4 028 889 лв. и включва основни
инфраструктурни обекти, започнати
през 2012 г. и нови такива.
Успешната практика за усвояване
на средства по Европейски проекти
и програми ще продължи и през тази
година. В бюджета за 2013 г. са разчетени средства за съфинансиране
на капиталови разходи по проекти
по Оперативни програми, в размер
на 388 521 лв.

Приеха бюджета за 2013 г.
на община Карлово

Правителството в оставка, даде
съгласие министърът на околната среда и водите, в качеството си на договарящ орган на Оперативна програма
„Околна среда 2007–2013“, да подпише
договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с общините
Пловдив и Добрич за реализирането на
проекти във ВиК сектора.
С община Пловдив – за изпълнение
на „Интегриран проект за водите на
Пловдив – фаза 1“, и с община Добрич,
за изпълнение на „Интегриран проект
за подобряване на водния сектор в гр.
Добрич – фаза 1“, преди окончателното
одобряване на проекта от Европейската комисия. Стойността на проектите възлиза съответно на 125 892 865
лв. и 105 438 795 лв.
Финансовите средства за реализирането на проектите, да бъдат осигурени от недоговорен ресурс от Кохезионен фонд на Европейския съюз, чрез
Оперативна програма „Околна среда
2007–2013 г.“.
В случай на невъзможност да бъдат
осигурени средства в пълен размер от
Кохезионния фонд на ЕС, разликата ще
бъде осигурена от държавния бюджет,
при спазване изискванията на Закона за
устройството на държавния бюджет.

Община
„Родопи“ даде
работа на 95
безработни
95 безработни са наети към община „Родопи“, съобщи кметът Пламен
Спасов. От началото на месец март
започват работа 23 човека. Те са преминали 6-месечен обучителен курс за
техник-еколози и вече са разпределени
да работят в 14 населени места от
общината. Еколозите ще следят за незаконни сметища и ще предотвратяват замърсяването на водоеми.
Община „Родопи“ се е ангажирала
да заплаща на всеки заплата от 380
лева и допълнително осигуровки. Те се
наемат по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, която
на по-късен етап възстановява средствата за възнаграждения.
По подобни програми, в общината
работят и 45 лични асистенти, които са в помощ на хора с увреждания
и 27 озеленители, които са наети от
Бюрото по труда и обучени за тази
дейност. Те поддържат парковете,
алеите, част от пътната мрежа и
тротоарите, заяви още кметът Спасов.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

седма страница

14–20.03.2013 г.

КАЛЕЙДОСКОП

Ремонтират централната
Какво ви очаква алея на Бунарджика,
през седмицата
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Опитайте се да не заобикаляте правилата, а да ги впрегнете в своя полза. Направете
педантичен разчет на приходите и на разходите си и е
малко вероятно да имате, каквито и да било
затруднения, в това направление.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Дайте си достатъчно време
за пълноценен отдих, за да
възстановите изцяло защитните сили на организма си.
Изпълнете всекидневните си
отговорности, като не отхвърляйте възможността да се посветите на текущи ангажименти, които отлагахте.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Останете предани на принципите си, защото само така
ще бъде изключително лесно да постигате мечтите си,
като следвате собствените си
приоритети. Ефективността
ви ще бъде голяма, ако не се отклонявате по
пътя за осъществяване на намеренията си.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Конкретизирайте, какви очаквания имате от подчинен
или делови партньор, за да не
допуснете разминаване в стила на работа и постигнатите
резултати. Избягвайте да давате съвет на човек, който не ви е помолил изрично за това.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Придържайте се към по-спокоен начин на живот, особено и ако сте се справили с
наложителните задължения
на работното си място. Много от вас ще имат шанс да преструктурират
целите си.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Не допускайте някой друг
да определя темпото ви на
работа, защото рискувате да
пропуснете важен детайл,
което може да ви коства много. Контролирайте емоционалността си, ако не искате тя да стане причина за възникването на раздори с околните.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Не се отказвайте от мечтите
си, дори и да се сблъсквате
с обстоятелства, върху които
не успявате да установите,
какъвто и да било контрол.
Наслаждавайте се на малките победи, защото те ще ви вдъхнат увереността, че сте избрали правилната посока.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Освободете се от вътрешните
си страхове! Ще разполагате
със завидни възможности,
особено ако съумеете да се
отърсите от предразсъдъците
си. Интересни ще се окажат
за вас срещи с приятел, когото не сте виждали отдавна!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Изяснете целите, които ще
преследвате, като се опитайте да не надскачате реалните
си възможности. Много от
вас ще бъдат готови да направят значителни разходи, за да
доставят радост и удоволствие на близките
си и на интимната си половинка.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Не започвайте да правите
промени в дома си, освен
ако не сте ги планирали.
Избягвайте да изпадате в
крайности, както във взаимоотношенията с хората в
прякото си обкръжение, така и с интимната
си половинка.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Споделяйте тревогите си открито, защото само по този
начин, ще намерите логично
разрешение на съществуващите пред вас проблеми.
Следвайте принципите си, но не прекалявайте с тези, които са не дотам приемливи
за близките ви.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Ще разполагате с всичко необходимо, за да се справите
с текущите отговорности в
дома и в същото време да
отделите достатъчно свободни минути за себе си и за интимната си
половинка. Не отхвърляйте отправените ви
покани за забавления с приятели.

Откриха
реновираната
правят три големи детски площадки Асенова крепост
на хълма

Със 40 хил. лв. ремонтират цялостно централната алея на Бунарджика в Пловдив. Това съобщи кметът на “Централен“ Райна Петрова,
по време на старта на строителната
програма на района. На хълма ще се
направят и три големи детски площадки с алеи по тях за ролери и велосипеди.
Ул. „Брестовица“ също ще се сдобие с пешеходна алея и нови паркоместа, каза още Петрова. Тя поясни,

че за целта са нужни 320 хил. лв.,
които ще бъдат отпуснати на „Централен“ целево.
С 80 хил. лв. ще ремонтират изцяло ул. „Бунтовнишка“, а жителите
й заявили пред Райна Петрова преди
време, че „ако това се случи, за цял
живот сме ваши.“
Предвижда се още проектирането на спирка до Стария град, където
туристите на Пловдив да слизат и да
стартират обиколките си из града.

Киселото мляко е найздравословният продукт
Изследване показва, че хората,
които харесват кисело мляко, се
хранят по-често с плодове, зеленчуци, риба, ядки и пълнозърнести
храни. Противниците на млякото,
консумират повече преработено
месо, рафинирани храни и пият поголеми количества алкохол. Казано
по друг начин, любителите на киселото мляко се хранят по-балансирано и правилно, отколкото онези,
които не консумират от млечния
продукт. Киселото мляко е чудесен
източник на хранителни вещества,
като калий, калций и магнезий. В

допълнение, той е здравословен
продукт, който задоволява глада.
За целта на проучването, експертите обработили данни за хранителните навици на 6,5 милиона
души. Резултатите му днес показват, че 53,8% от участниците ядат
кисело мляко, сравнително редовно. По-често това са жени, които
обаче предпочитат продуктът да
е с по-ниска масленост. Те имат
нормално количество на калций в
организма, както и достатъчно калий и магнезий, които обикновено
са дефицит.

С бабини илачи –
преборете кашлицата
Бабините рецепти против настинка и кашлица са, колкото хвалени, толкова и критикувани. Но
достъпността им е все по-атрактивен фактор за тяхната реабилитация, като средство срещу простуда.
Чай от лайка е стар изпитан лек
против кашлица. Освен това докато
ври билката е добре да се добавят
и няколко (2–3) счукани ореха. Хапването на ядки не е препоръчително
при кашлица, защото люспите дразнят гърлото, но отварата от орехови
счукани и непочистени ядки, няма
да навреди.
In vino veritas! Виното също е
много уважаван народен илач. Съ-

ществува обаче и една смес от бяло
вино, лук и мед. И докато някои извръщат нос, при мисълта за аромата
на тази смес, други я предпочитат,
защото има положителен ефект
върху белодробните заболявания,
като астма.
За приготвянето на сместа са необходими около 750 мл бяло вино,
200 г кромид лук и около 100 г мед.
Лукът се почиства и настъргва, след
което съставките се събират на едно
и се оставят да престоят за около 5
дни. След това сместа се прецежда
през ситен тензух и се пие сутрин
или вечер. За провеждането на един
курс на лечение са необходими
средно 5 бутилки вино.

Кметът на Асеновград д-р Емил
Караиванов преряза лентата на реновираната Асенова крепост. Миналата
седмица събитието беше отложено,
заради националния траур в памет на
самозапалилия се Пламен Горанов.
Проектът „Асеновград-свещената
порта на Родопите“ се осъществи с
финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие 20072013 г., съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Срокът на реализация
бе 2 години, а общата стойност на
проекта е над 3 млн.лв.

9 стъпки към
сияйна кожа,
след зимата
Всяка кожа се нуждае от грижа, особено след зимата, когато по-рядко се излага
на слънчева светлина. Освен това, заради
плътните дрехи, които се носят през този
сезон, кожата „диша“ по-малко. Без значение, какъв тип кожа имате – суха, комбинирана или мазна, има съвети за здрава,
блестяща и добре изглеждащa кожа. Ето
как да направите кожата си по-красива.
– Хапвайте повече зеленчуци, боб, зехтин, ядки и многозърнест хляб. Науката
доказва, че така можете да изчистите кожата си и да я предпазите от сбръчкване.
– Учените също открили, че можете
да направите кожата по-сияйна само след
три месеца, ако се храните с по-постно
месо и риба, нискомаслени млечни продукти и пълнозърнести храни.
– Вредните свободни радикали допринасят за стареенето на кожата, като нанасят щети на клетките. Научно доказано е,
че антиоксидантите във витамините С и
Е, намаляват вредното им въздействие и
защитава кожата от слънцето.
– Витамин В и витамин А, също имат
важна роля за външния вид на кожата. Витамин А поддържа и „ремонтира“ кожната
тъкан.
– Пиенето на големи количества вода,
ще помогне на кожата да остане хидратирана, ще подобри и видът й.
– Избягвайте или поне намалете стреса. Когато сте стресирани, се увеличава
секрецията на мазнина, което води до мазна кожа, акне и други кожни проблеми.
– Нямате нужда от сапун, за да изчистите кожата си. Чистата вода е напълно
достатъчна. Сапунът води до сухота на
кожата.
– Откажете пушенето. Пушенето води
до дълбоко врязани бръчки около устата и
очите, а освен това, води и до преждевременно стареене на кожната тъкан.
– Трябва да ексфолирате кожата си
редовно, за по-доброто й здраве и външен
вид.
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Земеделските стопани със земи в НАТУРА могат да
получат до 150 евро на хектар
Земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК) ще могат да получават компенсаторни плащания по Мярка 213 „Плащания по Натура 2000
за земеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. В зависимост от
забранените дейности в тези зони и типа земеползване – постоянни пасища, обработваема земя или
трайни насаждения, плащанията варират от 20 до 150 евро на хектар годишно. Повече информация
може да получите на интернет адрес www.natura2000bg.org, както и в общинските и областните
служби по земеделие и РИОСВ. Срокът за подаване на заявленията ще бъде от 1 март до 15 май
2013 г., заедно със заявленията за директни плащания на площ.

enrd.ec.europa.eu

МИнИСтЕРСтВО на
ЗЕМЕдЕлИЕтО И хРанИтЕ

Програма
за развитие на
селските райони
(2007-2013)

Допълнителна информация и помощ можете да получите на www.prsr.government.bg

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски земеделски
фонд за развитие на
селските райони:
“Европа инвестира
в селските райони”

