
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.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 11 (791)  21–27.03.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

„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

Дадоха официален старт 
на ключов воден проект 
в град Раковски

На 19 март т. г. бе даден офи-
циалният старт на ремонтните 
дейности по „Интегриран воден 
проект за частично изграждане 

на главни колектори и вътрешна 
канализационна мрежа, ПСОВ и 
реконструкция на съществуваща 
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МОЖЕТЕ  
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

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

Каталожни 
номера

2155 
2156

20 пъти е 
спаднало 

ябълкопроиз
водството…

На
втора

страница



Горски 
предприемачи 

се канят… 

На
четвърта
страница



Ключова за 
България 

поправка в 
новата ОСП…

На
трета

страница



Китайци 
представиха 
уникални… 

На
пета

страница



За последните 
16 месеца 

държавата… 

На
шеста

страница



Състав на новото  
служебно правителство

Марин Райков – министър-председа-
тел и министър на външните работи.

Екатерина Захариева, вицепремиер 
и министър на регионалното развитие.

Деяна Костадинова, вицепремиер и 
министър на труда и социалната полити-
ка.

Илияна Цанова, вицепремиер по уп-
равление на средствата от Европейския 
съюз.

Драгомир Йорданов, министър на 
правосъдието.

Проф. Иван Станков, министър на 
земеделието и храните.

Калин Христов, министър на финан-
сите.

Кристиан Кръстев, министър на 
транспорта, информационните техноло-
гии и съобщенията.

Николай Милошев, министър на об-
разованието, младежта и науката.

Проф. Николай Петров, министър на 

здравеопазването.
Петя Първанова, министър на въ-

трешните работи.
Петър Стойчев, министър на физиче-

ското възпитание и спорта.
Роман Василев, министър за развитие 

на електронното правителство.
Тодор Тагарев, министър на отбрана-

та.
Владимир Пенев, министър на култу-

рата.
Юлиан Попов, министър на околната 

среда и водите.
Асен Василев, министър на икономи-

ката, енергетиката и туризма.
Служебното правителство, назначено 

от президента Росен Плевнелиев, разпо-
лага с пълния обем от правомощия, които 
Конституцията и законите предвиждат за 
Министерски съвет, излъчен от Народно 
събрание, но с ограничения в неговите 
правомощия.

РЕДАКТОРЪТ
Специално за „Винария 2013“

Четиво 
за лозари, 
винари  
и търговци

Предстои да се проведе „Вина-
рия 2013“ в Международния панаир в 
Пловдив. Паметливите се връщат 
към първите стъпки на това изло-
жение, което се наложи в междунаро-
ден мащаб. България търси място за 
нашите вина на световните пазари. 
Същевременно, чуждите производи-
тели на вина, предлагат своите нови 
и модерни производства в страната. 
Те ще се представят и на предсто-
ящото винарско изложение. 

Всеки от нас, който е пряко или 
косвено съпричастен към производ-
ството на вино и грозде се съглася-
ва, че Китай се превръща в световен 
лидер за консумацията му. Русия за-
меня високоалкохолните питиета с 
вино. Населението в световен мащаб 
се насочва сериозно към виното. 

(На стр. 2) (На стр. 6)



Проф. Иван Желев – Тракийски университет – Стара Загора

20 пъти е спаднало 
ябълкопроизводството в страната

През 1985–86 г. България е про-
извеждала почти 600 хил. т. ябълки. 
През 2009 г. са спаднали до 35 хил. 
т. Това е почти 20 пъти по-малко. 
Стигнахме до положението да не мо-
жем да си купим български ябълки, 
защото ги няма. Повече от 20 години 
продължава преходът и не знам, кол-
ко още ще продължи той, но ние гра-
динарите трябва да садим градини. 
Друг начин няма. Климатичните ус-
ловията, които имаме у нас, ги няма 
почти никъде другаде. Малко съм 
консервативен в това отношение, но 
за мен, насаждения от под 100 дка., 
не съществуват. 

През 1968 г., когато бях начинаещ 
научен работник в Института по ово-
щарство в Пловдив, бяха формирани 
групи от по 4–5 човека, които обхож-
даха страната, за да районират ово-
щарството в България. Пропуск на 
нашите научни учреждения е, че не 
се насочват нашите научни работни-
ци в райониране на страната. Онова, 
което сме правили е много остаряло 
и при други виждания и асортимент. 
В момента, има желаещи да създават 
нови овощни градини, но трябва да 
направят изследвания на почвата. 
Тогава всичко беше описано и ведна-
га можеше да се погледне местност-
та и дали отговаря, като условия. 

Ако запазеният научен потенциал 
бъде впрегнат за тази кауза, ще бъде 
извършена огромна работа. 

За създаването на нови овощни 
насаждения е необходимо да се по-
търси мнението на нашите инсти-
тути и специалисти, нещо, което 
рядко се прави. Вместо това, се пита 
съседа или комшията, което много 
често води до заблуда и грешки, при 
създаването на нови овощни маси-
ви. Трябва да се направи анализ на 
всички фактори – от почвено-кли-
матичните до икономическите. В 

страната вече не се създават нови 
ябълкови насаждения. На първо 
място е черешата, но в последните 
няколко години има ориентация и 
към прасковата. Производството им 
в световен мащаб намалява. Имаше 
увлечение по консервните сортове 
и бяха подценени десертните сорто-
ве. В момента качествени десертни 
праскови се срещат много рядко на 
международния пазар. 

При създаването на нов овощен 
масив, първият проблем, с който се 
срещат стопаните е финансовият ре-
сурс. Инвестициите в новите насаж-
дения са много сериозни и може да 
стигнат до 1 000 лв./дка., след това 
да се изчака, градината да влезе в 
плододаване. Другият проблем е раз-
мерът на насаждението. Ако е моно-
колтурно, то може да е 250–300 дка., 
ако е с две-три култури е най-добре 
да е около 750–800 дка, като се оп-
редели една водеща овощна култу-
ра, която да е около 600 дка и спо-
магателните култури, които да са по 
около 200 дка. При производството 
на плодове под открито небе, винаги 
има рискове. За това и ако продукци-
ята от едната култура пропадне, то 
другите да компенсират загубата на 
стопанина.

ТВ
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Едуард Стойчев – председател на Държавната комисия по стоковите борси и тър-
жищата: 

Консумираме около 420 хил. т. 
картофи, а сме произвели 100 хил. т.

Засега цената на 
хляба не би трябвало 
да се вдига, тъй като 
цените на зърнените 
продукти на светов-
ните борси спадат и 
то сериозно. Това каза 
Едуард Стойчев, пред-
седател на Държавната 
комисия по стоковите 
борси и тържищата. 
Той поясни, че цената 
на брашното, което у 
нас поскъпва е своеобразна анома-
лия, защото логиката на пазара е, 
цената да пада. В момента, страната 

ни има сериозен про-
блем с производството 
на картофи, каза той. 
„Ние консумираме око-
ло 420 хил.тона на го-
дина картофи, а мина-
лата година България, 
е произвела само око-
ло 100 хил. тона и то с 
лошо качество. Има се-
риозен проблем в този 
бранш и вече трета го-
дина наблюдавам, как 

от нетен износител се превърнахме 
в нетен вносител.

Всяка година спадът е все по-го-

лям и по-голям, миналата година той 
е драстичен. Зависим само от внос, а 
когато има единствено вносни суро-
вини – те определят цената. Ние ня-
маме собствена цена, защото наши-
те картофи са много малко и с много 
лошо качество“, каза Стойчев. Той 
обясни, че рязкото поскъпване на 
краставици и домати е продиктувано 
от повишеното търсене и дефицита 
на пазара. В световен мащаб трендът 
на агнешкото месо е паднал, така че 
в сравнение с миналата година, има 
вероятност агнешкото да е малко по-
евтино за предстоящите празници, 
допълни той.

България ще 
поиска от ЕК 
увеличаване 
на средствата 
за сектор 
„Тютюн“
Целта е да се достигнат 
миналогодишните нива на 
подпомагане

България ще поиска от Европейска-
та комисия, увеличение на одобрените 
за тази година средства за тютюноп-
роизводителите. Това стана ясно след 
среща на министъра на земеделието и 
храните в служебното правителство 
проф. Иван Станков, с представители 
на тютюнопроизводителите в сграда-
та на МЗХ. Поисканото увеличение е 
във връзка със заявеното с около 5 хил. 
тона повече количество тютюн и по-
стъпилите по-голям брой заявления от 
тютюнопроизводителите през 2012 
г. Целта е да се достигнат миналого-
дишните нива на подпомагане.

Министър Станков се запозна с опа-
сенията на „Националната асоциация на 
тютюнопроизводителите – 2010“, че 
разпределението на националните доп-
лащания за сектор „Тютюн“, в размер 
на 73 млн. лева по сортови групи ще 
бъде занижено, а получените средства 
недостатъчни. От „НАТ-2010“ поискаха 
да бъде подготвено и подписано спора-
зумение за разпределянето на допълни-
телните средства.

По време на срещата бе решено, 
да започне плащане по подписаната 
от бившия министър на земеделието 
и храните д-р Мирослав Найденов за-
повед за разпределяне на средствата 
по сортови групи. Министър Станков 
изказа подкрепата си към сектора и 
увери, че заедно с тях ще защитава 
позицията им, както пред ЕК, така и 
пред институциите в България.

КЪДЕ СМЕ НИЕ? КЪДЕ БЯХМЕ? КЪДЕ СЕМЕ СЕГА И 
КЪДЕ ЩЕ БЪДЕМ УТРЕ?

Със смесицата „Винен туризъм“ и с надежда за повече качест-
вени вина. Връщането на българското винопроизводство на све-
товните пазари. Подхващаме тази тема, след като се вгледахме 
в сайта на Министерския съвет. Заслужава си всеки, който има 
отношение към винопроизводството, да го погледне. 

В него могат да се видят и цифри за годините, когато се гот-
вехме да бъдем приети в Европейския съюз с лъвски скок. Нали 
лъвът е нашият символ, който е и на герба на републиката ни. 
Европейският съюз ни прие с условията, които ние трябва да 
изпълним. Приехме точни цифри, каквито ни разрешава съюзът, 
като селскостопански производствени култури. За лозарството 
евроспециалистите проявиха щедрост и записаха лъжовната ци-
фра от 1.5 млн. дка.

Нека погледнем към сайта на Министерството на земедели-
ето и храните и информацията за секторите „Лозарство“ и „Ви-
нарство“. За 2011 и 2012 г., ЕС ни беше предвидил 27 млн. евро, 
разпределени в три мерки – „Преструктуриране и конверсия на 
лозя“, „Застраховане на реколтата“ и „Промоция на наши вина за 

държави извън ЕС“.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ПРЕДВИЖДА И ДАВА ПАРИ  
ЗА ЛОЗАРСТВОТО, 
но никой от управляващите, не се и опитаха да защитят 1.5 млн. 
дка с винени лозя, във времето 2007–2012 г.?

От година на година, отчитаните декари с винени лозя нама-
ляват. Плододаващите насаждения у нас реално са 525 хил. дка., 
съобщават от МЗХ. Три пъти по-малко, от отреденото ни от Ев-
ропейския съюз. Това говорят цифрите за лозарството. България 
може да увеличи площите с почти милион декара. 

Вярваме на посочените цифри. Това ще потвърди и проф. Иван 
Станков, който е новият министър на земеделието и храните и 
бивш ректор на Тракийския университет в Стара Загора. 

Какво имахме и какво нямаме? Какво да направим за отрасъл 
„Земеделие“? Въпроси, на които няма отговор през последните 23 
години преход. Ще вдигне ли ръка нашият политически и аграрен 
елит, за да защити родното земеделие? Ще се намери ли достоен 
кандидат за министър на земеделието и храните, след изборите 
на 12 май т. г.?

Кой ще направи земеделието водещ отрасъл?
Филип ХРИСТОВ

Четиво за лозари, винари и търговци
(От 1 стр.)



Ключова за България поправка 
в новата ОСП прие ЕП
Националните пакети за директните плащания ще бъдат адаптирани

Европейският парламент прие 
ключова за България поправка, по 
време на гласуването на новата 
Обща селскостопанска политика на 
ЕС за периода 2014–2020 г. Според 
гласуваното предложение на ЕНП, в 
новата ОСП се позволява на държа-
вите членки да предоставят обвър-
зано с производството плащане на 
животновъди, които не притежават 
по-голямата част от земята, която 
ползват.

Евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП 
Мария Габриел каза, че европей-
ските депутати гласуваха и за запаз-
ването на възможността, страните 
членки да предоставят до 15% от 
националния пакет директни плаща-
ния на сектори, които са с икономи-
ческа, социална и екологична насо-
ченост. Това означава, че в България 
вече ще могат да се дават субсидии 
за тютюнопроизводителите, овоща-
рите, животновъдите и зеленчукоп-
роизводителите. В този пакет попа-
да и субсидирането на маслодайните 
култури, поясни още Мария Габри-
ел.

По отношение на директните 
плащания, Европарламентът прие 
по-справедливо разпределение меж-
ду страните членки, съобщи още тя. 
Националните пакети за директните 
плащания ще бъдат адаптирани, така 
че за държавите членки с настоящо 
равнище от директни плащания на 
хектар под 70% от средната стойност 

за ЕС, увеличаването ще е с 30%. За 
държави членки с равнище на ди-
ректни плащания между 70 и 80% 
от средната стойност, увеличаването 
ще е с 25%, а в тези държави член-
ки, които получават повече от 80% 
от средното – с 10%. Вследствие на 
прилагането на новите механизми, 
през 2014 г. полученото равнище в 
нито една държава членка няма да 
бъде под 55% от средното за ЕС, и 
под 75% през 2019 г.

„Това не е стопроцентово израв-
няване на субсидиите, но е крачка 
към по-справедливото разпределе-
ние на европейските средства меж-
ду страните членки. Удовлетворена 

съм, че в следствие на поредицата 
от кръгли маси, на които се срещнах 
и разговарях с всички земеделци от 
цяла България, успях да реша макар 
и частично този проблем и да защитя 
техните приоритети и интереси пред 
Европа“, заяви още евродепутатът.

Европарламентът прие и гласува, 
и предложението на Комисията по 
земеделие за по-голяма гъвкавост 
между стълбовете – 10% от сред-
ствата от втори стълб, ще могат да 
се прехвърлят към първи и 15% от 
първи, ще могат да се прехвърлят 
към втори.

На гласуването в Страсбург, евро-
депутатите приеха и предложената 
поправка на Мария Габриел, засяга-
ща пчеларския сектор. Вследствие 
на промяната, институциите на ЕС 
и страните членки, ще разработят 
и предложат нова, финансирана с 
европейски средства, схема за под-
помагане на пчеларите. Основната 
промяна в новата схема ще е това, 
че субсидиите вече ще се плащат, не 
за кошер, а за всяко отделно пчелно 
семейство. „Убедена съм, че с гла-
суването на това предложение, бъл-
гарските пчелари бяха справедливо 
защитени. По този начин, българ-
ският мед вече ще може успешно да 
се конкурира на европейския пазар, 
а усилията на българските произво-
дители ще бъдат справедливо възна-
градени“, коментира Мария Габри-
ел.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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Българските сортове маслодайни рози  
са високопродуктивни и устойчиви към болести

Повече от 350 
години българско-
то розово масло е 
ненадминато по 
качество в цял свят 
и основателно е 
заслужило репу-
тацията си на пре-
възходен приро-
ден продукт. Това 
каза директорът 
на Института по 
етеричномаслени 
култури в Казан-
лък гл. ас. д-р На-
таша Ковачева, на 
семинара „Съвре-
менни изследвания 
върху генетиката, 
селекцията, техно-
логия на производ-
ство и преработка 
на маслодайната роза“. Тя обясни, че 
за достигане на това съвършенство са 
работили наши учени години върху 
селекцията й. Селектирани са четири 
сорта – Елейна, Янина, Свежен, Ис-
кра, които обаче до този момент още 
не са намерили широко приложение в 
практиката. Те обаче са изключително 
ценни, защото са високопродуктивни, 
по отношение добивите на свеж цвят 
и етерично масло. От друга страна са 
устойчиви към болести и ниски тем-
ператури и могат успешно да бъдат 
предложени за по-широко разпростра-
нение. Всеки от тях е характеризиран 
по стопански показатели и качество на 
етеричното масло.

В света има почти 200 вида и пове-
че от 18000 сорта рози. Розопроизвод-
ството в България се основава на вида 
Rosa damascena Mill. f. trigintipetala 
Dieck (Казанлъшка маслодайна роза) 
и с ограничено присъствие на Rosa 

alba L. (Бяла масло-
дайна роза). Освен 
тях, в миналото са 
се срещали като 
примеси или са се 
отглеждали на не-
значителни площи 
стамболската роза, 
сакарската роза и 
някои други ви-
дове, които са се 
отличавали от ка-
занлъшката с по-
ниско съдържание 
на етерично масло. 
Освен наши мест-
ни форми и видове, 
след 50-те години 
на миналия век са 
внесени видове, 
културни форми и 
сортове от чужби-

на, с цел да бъдат проучени и селек-
тирани.

През 2004 г. са купени 14 образ-
ци маслодайни рози от колекцията на 
David Austin – Англия, принадлежащи 
към групата на най-старите видове 
рози, селекционирани преди 1867 г., 
които се използват за производство 
на етерично масло. На по-късен етап 
са внесени и други маслодайни рози, 
включително и вероятните родител-
ски форми на Rosa damascena Mill. 
f. trigintipetala Dieck, а именно Rosa 
fedtschenkoana, Rosa gallica, Rosa 
moschata. Всички интродуцирани рози 
се изследват, с цел включване в селе-
кционна програма.

Представени бяха резултати от хи-
бридизацията при маслодайната роза 
– характеристика на отбрани хибриди, 
съдържание и състав на полученото 
розово масло, възможности за при-
лагане в биологичното производство 

на устойчиви към болести хибридни 
форми. 

Гл.ас. д-р Ана Добрева от Инсти-
тута по етеричномаслени култури в 
Казанлък, представи насоките в тех-
нологичните изследвания с бялата 
маслодайна роза – физиология на вида 
и влияние на абиотичните фактори 
върху етеричното масло, особености 
при съхранението на цвета, резерви за 
пълно извличане на маслото, специ-
фика в състава и свойствата на етерич-
ното масло, възможности за извличане 
и приложение на биологично-активни 
вещества.

Розопроизводителите могат да кан-
дидатстват за подпомагане по  Програ-
мата за развитие на селските райони 
по четири мерки, изтъкна представи-
телят на Националната служба за съ-
вети в земеделието Ганчо Ганчев. Това 
са мярка 214 „Агроекологични плаща-
ния“, мярка 121 „Модернизиране на 
земеделските стопанства“, мярка 141 
„Подпомагане на полупазарни стопан-
ства в процес на преструктуриране“ и 
мярка 112 „Създаване на стопанства 
на млади фермери. Най-голяма е суб-
сидията по мярка 121. По нея земедел-
ските производители могат да получат 
средства за модернизиране и подо-
бряване на конкурентоспособността 
си. Могат да си купят машини, обо-
рудване и съоръжения, за реконструк-
ция и изграждане на производствени 
сгради. Минималният размер на до-
пустимите разходи за един проект е 
левовата равностойност на 3500 евро. 
Максималният размер на инвестиция-
та достига до 1 500 000 евро, но тя е 
само за кандидати, които са предприя-
тия, партньори или свързани предпри-
ятия по смисъла на Закона за малките 
и средните предприятия (ЗМСП), каза 
още Ганчев.

В Пловдив ще 
се състои 
дискусия за ОСП 
и предизвикател
ствата за 
българското 
земеделие след 
2014 г.
Събитието ще се проведе 
на 23 март, събота

Информационното бюро на Евро-
пейския парламент в България орга-
низира публична дискусия на тема: 
„Общата селскостопанска политика 
на ЕС – предизвикателства и въз-
можности за българското земеделие 
след 2014 г.“ с подтема „Българските 
продукти с европейски защитени на-
именования за произход и географски 
указания“ в град Пловдив. Събитието 
ще се състои на 23 март, събота, от 
09.30 часа в зала „Пресклуб“ на Между-
народен панаир – Пловдив.

Българският евродепутат г-жа 
Мария Габриел, член на Kомисията по 
земеделие и развитие на селските ра-
йони, ще представи законодателните 
предложения на ЕП за реформите на 
Общата селскостопанска политика 
след 2014 г. и възможностите, които 
тя предоставя на България.

Производството 
на ориз ще 
продължи да 
пада!
Под 100 хил. дка ще са ори-
зовите площи в страната, 
прогнозират специалисти

Три основни причини пак ще се на
месват, за да продължи да спада 
оризопроизводството у нас. Иван Су
линаджиев – секретар на Съюза на ори
зопроизводителите ги маркира точно. 

На първо място е недостигът на 
поливна вода. В язовир „Пясъчник“, кой-
то е главен снабдител на поливна вода 
за Пловдивска и Пазарджишка област, 
през миналата година имаше 52 млн. 
куб. м. До сега обемът му е 26 млн. 
куб./м. Може да достигне най-много до 
33 млн. куб./м вода. 

Втората причина е ниската изкупна 
цена на оризовата арпа. В момента, тя 
е между 0.47–0.50 лв./кг., колкото е и 
цената на пшеницата. Разходите при 
ориза за производството му са три 
пъти повече.

Третата причина за предвиждания 
спад е все още неуточнената цена на 
поливната вода за ориза. До миналата 
година тя беше 0.02 лв./куб. м. В мо-
мента със заповед на министъра на 
земеделието и храните, тя е фиксирана 
на 0.025 лв./куб. м. От Съюза на оризоп-
роизводителите категорично възразя-
ват срещу повишаване на цената на 
поливната вода. Все още продължават 
и разговорите с „Напоителни системи“ 
– ЕАД.



Европейски земеделски фонд: 

„Европа инвестира  
в селските райони”

Кандидатствайте за евросубсидии за редки местни породи по ПРСР (2007–2013 г.)
Фермерите, които отглеждат 

застрашени от изчезване редки 
местни породи, могат да кан-
дидатстват за компенсаторни 
плащания по Мярка 214 „Агро-
екологични плащания” от Про-
грамата за развитие на селски-
те райони (ПРСР) 2007-2013 г.  
Субсидиите са дейности, свър-
зани с опазване на традицион-
ното животновъдство (Ж) с 
направления: Ж 1) опазване на 
застрашени от изчезване мест-
ни породи; Ж 2) традицион-
ни практики за сезонна паша 
(пасторализъм).

От 1 март може да подавате 
своите заявления (документи) 
в общинските служби „Земеде-
лие” на Министерството на зе-
меделието и храните. Размерът 
на отпусканите помощи е от 
122 до 200 евро на брой живот-
но, в зависимост от отглежда-
ната порода.

За всяко животно, стопа-

ните задължително трябва да 
разполагат със зоотехнически 
сертификат или сертификат за 
произход на породата, както и 
с документ за идентификация 
на животните, ако отглеждат 
еднокопитни породи. Серти-
фикатите се издават от Изпъл-
нителната агенция по селекция 
и репродукция в животновъд-
ството (ИАСРЖ), както и от 
развъдните организации в Бъл-
гария.  

Фермерите трябва да спаз-
ват развъдната програма за 
съответната порода и да оси-
гуряват постоянно затревени 
площи за отглеждането й. Ев-
росубсидията им се изплаща, 
като годишно компенасторно 
плащане, в рамките на пет -го-
дишен ангажимент. 

При управлението на дей-
ностите по направление 
„Опазване на застрашени от 
изчезване местни породи“, 

подпомаганите лица са длъжни 
да:

1. Спазват развъдната про-
грама за съответната подпома-
гана порода;

2. Водят регистър съгласно 
чл.8, ал.1, т.1 от Наредба № 61 
от 2006 г. за условията и реда за 
идентификация на животните, 
регистрация на животновъдни-
те обекти и достъпа до базата 
данни за идентифицирани-
те животни и регистрираните 
обекти (ДВ, бр. 47 от 2006 г.);

3. Представят писмено раз-
решение от съответната раз-
въдна организация или от 
Изпълнителната агенция по 
селекция и репродукция в жи-
вотновъдството за клане или 
продажба на всяко животно, 
подпомагано по реда на тази 
наредба;

4. Отглеждат свинете, съ-
гласно изискванията на Наред-
ба № 6 от 2007 г. за условията 

и реда за пасищно отглеждане 
на свине от източнобалканска-
та порода и нейните кръстоски 
(ДВ, бр. 29 от 2007 г.);

5. Спазват изискванията за 
хуманно отношение към жи-
вотните, съгласно Закона за ве-
теринарномедицинската дей-
ност;

6. Ползват постоянно зат-
ревени площи, като поддър-
жат гъстота на животинските 
единици до 2 ЖЕ/ха за всички 
животински единици в стопан-
ството, с изключение на из-
точнобалканска свиня

Регистърът на развъдните 
организации, издаващи серти-
фикати за произход на породи-
те може да бъде открит на ин-
тернет адрес – http://www.iasrj.
eu/images/stories/registyr_1.pdf, 
а повече информация за мярка-
та може да намерите на интер-
нет страницата на Програмата 
– www.prsr.government.bg
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Горски предприемачи и лесовъди 
от района на Пловдив, Пазарджик, 
Смолян и Кърджали, се канят да бло-
кират пътища, ако не бъдат изпълнени 
исканията им. Те настояват за среща 
с новоназначения министър от слу-
жебния кабинет. Ако и той не обърне 
внимание на проблемите в сектора, 
ще има протести, заявиха горските 
предприемачи, по време на среща с 
ръководството на Южно 
централно държавно 
предприятие, провела се 
на 13 март в с. Марково. 
Те поискаха намаляване 
цената на дървесина-
та и да се спрат всички 
търгове и подписване 
на дългосрочни догово-
ри до изборите. Пред-
приемачите се обявиха 
срещу корупционните 
схеми в сектора „Горско 
стопанство“, които водят 
до унищожаване на мал-
кия и средния бизнес. 
По думите на Димитър 
Джоков, член на браншовото сдруже-
ние на практикуващите лесовъди и 
горски предприемачи – „Булпрофор“ 
и на Инициативния комитет на Асо-
циация „Да спасим горското предпри-
емачество в България“, много фирми в 
бранша, сега са на ръба на оцеляване-
то. Цената на дървесината не е реал-
на, а в съседни балкански страни тя е 
паднала. При тези високи цени, няма 
никакъв изход от трудното положе-
ние, в което са поставени. Освен това 

са лоши и пътищата до 
обектите, откъдето се 
вози дървесината, сами 
ги ремонтират, а това ос-
къпява продукцията им. 
От своя страна, държав-
ното предприятие готви 
мега пакети за закупу-
ване на дървесина, за 
дългосрочни договори с 
едни и същи големи фир-

ми. Бизнесмените призоваха прокура-
турата да се занимае с директора на 
Южно централно държавно предприя-
тие Ботьо Арабаджиев, тъй като имат 
съмнения за злоупотреба със служебно 
положение.

 От своя страна, директорът на 
„Южно централно държавно предпри-
ятие“ Ботьо Арабаджиев категорично 
отхвърли обвиненията за корупцион-
ни практики и „съмнителни“ търгове, 
които според него са напълно прозрач-

ни, както и въобще всички упреци на 
фирмите от дърводобивния отрасъл. 

Той заяви, че основното им ис-
кане – за замразяване на конкурсите 
и дългосрочните договори за добив, 
доставка и преработка на дървесина е 
неизпълнимо, и процедурите ще бъдат 
реализирани. Невъзможно е процесът 
да бъде прекъснат и системата да спре 
да функционира, заради такива иска-
ния, каза Арабаджиев.

 Браншовиците настояват за честни 
и открити търгове. Така например, ми-
налата година на една фирма са били 
продадени на търг 175 000 кубика дър-
весина, при положение, че е можело да 
бъде закупена от 175 фирми по 1 ку-
бик. Морално е и на малките фирми да 
бъде обърнато внимание, казаха пред-
приемачите. В момента, се правят тър-
гове за едни и същи фирми, зад които 
стоят близки до аграрното министер-
ство, каза Джоков. 

Горски предприемачи се канят  
да блокират пътища,
ако не спрат мега търговете за дървесина 

9 населени 
места в община 
Съединение 
с безплатен 
интернет

Община Съединение е готова да пусне 
безжичния интернет на цялата си тери-
тория, съобщи кметът Георги Руменов. 
Достъпът до услугата ще бъде напълно 
безплатен за жителите на деветте села 
от общината и самия град Съединение. 
Безплатен интернет ще ползват и всич-
ки, които минават през населените мес-
та. Усилвателите вече са монтирани и 
се правят последни проби. До края на ме-
сец март, интернетът ще има покритие 
навсякъде, уверяват от фирмата-изпъл-
нител.

В момента, се монтират 19 камери 
за видеонаблюдение в Съединение и насе-
лените места от общината. Съоръжения 
за 24-часово наблюдение ще има на кръс-
товищата и възловите места в района. 
На по-късен етап ще се монтират още 
11 камери в Съединение за вътрешно ви-
деонаблюдение.

„По този начин се гарантира сигур-
ността на гражданите и очакваме да 
се намали престъпността“, коментира 
зам.-кметът на Съединение Георги Трен-
дафилов.

Записите от камерите ще се съх-
раняват три месеца. Те разполагат с 
нощно виждане и ще следят трафика в 
общината. С тяхна помощ лесно ще се 
откриват и извършители на престъпле-
ния, съобщиха още от администрацията.



Интернационална мрежа за 
биопроизводство стартира в Пловдив

Започва изграждането на интер-
национална мрежа за насърчаване 
на биофермите. Началото бе поста-
вено на международната конферен-
ция „Биологично произвдство – пре-
дприемачество и мениджмънт“, част 
от съпътстващата програма на изло-
жението „Агра 2013“, в Междунаро-
ден панаир Пловдив. 

Целта на тази мрежа е да бъде 
стимулиран бизнесът да инвестира в 
сектора и да се обменят добри прак-
тики за маркетинг на биопродукти, 
обясни доц. Мариана Иванова, зам.-
ректор на Висшето училище за аг-
робизнес и развитие на регионите 
(ВУАРР), което е съорганизатор на 
конференцията заедно с Междуна-

роден панаир Пловдив.
„Швейцария е известна с часов-

ниците, Германия – с „Мерцедес“, а 
за България запазена марка трябва да 
станат чистите храни. Това е наша-
та ниша на световния пазар, защото 
човекът не може да оцелее без тях“, 
бе категоричен ректорът на ВУАРР 
доц. д-р инж. Димитър Димитров. 
Трябва да  подкрепяме всички, които 
работят за създаването на екологич-
ни продукти, защото този бранш ще 
бъде все по-силен и важен фактор в 
икономическото развитие на страна-
та, добави той.

Броят на биологичните операто-
ри нараства с 30% годишно, посочи 
доц. д-р Владислав Попов, ръководи-

тел на Агроекологичния център към 
Аграрния университет в Пловдив, 
който е партньор в организирането 
на Специализираната изложба за би-
ологично растениевъдство и живот-
новъдство „БиоАгра“, в рамките на 
Международната селскостопанска 
изложба. Според Попов, новата тен-
денция в сектора, е създаването на 
регионални кооперативи, които по-
магат на производителите да бъдат 
по-конкурентни на пазара.

В Пловдив вече се работи за ос-
новаването на нов клъстер за земе-
делие и хранителни технологии с 
името „Агрофудтех“, съобщи пред-
седателят на Общинския съвет в 
града арх. Илко Николов  на кон-
ференцията. „Той ще представлява 
високотехнологичен парк, в който 
ще има компании, производители на 
биопродукти, лаборатории, консул-
тантски център, логистичен център, 
информационен център за стандар-
ти, звено за координация на научни 
разработки за нови сортове, породи 
и методи, метеорологичен център и 
станция за борба срещу градушки. В 
клъстера ще се включат няколко об-
щини  и различни сдружения“, пояс-
ни арх. Николов. 

За активното развитие на най-мо-
дерния отрасъл на селското стопан-
ство помага и изложението „БиоА-
гра“, което събира производители, 
научни институти и неправителстве-
ни организации, а тази  връзка е из-
ключително важна за напредъка на 
бранша, коментира  доц. Владислав 
Попов.

ТВ екип
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Няма мераклии за 
зеленчуково тържище
Слагат пазара за пети път на тезгяха

Нито един кандидат не е закупил 
документи за търга за зеленчуко-
вата борса в пазарджишкото село 
Огняново, след като тържището се 
вади на тезгяха за пети път. Изгра-
деният по българо-немски проект 
„Пазар на производителя“АД, си 
търси инвеститор, а местната об-
щина обяви 77, 99% от капитала за 
продажба.  

След последния провален търг 
през миналата година, в първата си 
за 2013 г. сесия, 29 съветници под-
крепиха кмета на Пазарджик Тодор 

Попов, депозитът за участие да бъде 
вдигнат от 1.6 на 1.7 млн. лв. Акци-
ите пък се продават за 2.1 млн. лв. 
Градоначалникът оповести тогава, 
че имало чуждестранен инвести-
тор, готов да купи общинския дял 
в „Пазар на производителя“ и било 
въпрос на време, сделката да бъде 
осъществена.

Изтече последния срок за заку-
пуване на тръжна документация и 
никой не се е сдобил с пакет от нея, 
продажбата насрочена за 19 март, не 
се състоя.

Китайци 
представиха 
уникални тръби, 
с намерение да ги произ-
веждат в България

„Ако намерим европейски пазари за 
нашите тръби, ще ги произвеждаме в 
България“. Тези инвестиционни намере-
ния изрази г-жа Шу Чен, зам.-генерален 
мениджър на China Volant Industry Co на 
представяне в Камарата на строители-
те в Пловдив. „Ние имаме много добро 
сътрудничество със „Сиенит холдинг“ и 
сме обединили усилия проектът за заво-
да да се случи в Пловдивски регион. На-
дявам се българското правителство да 
предложи добри инвестиционни условия и 
да направим така, че европейският пазар 
да минава през България“, допълни г-жа 
Чен.

China Volant Industry Co е дъщерно 
дружество на компанията майка CASIC, 
която има няколко научни институти, 
580 предприятия и институции, в които 
работят над 120 хиляди души. Тя произ-
вежда от машини, електроника, комуни-
кации, компютри, сателитни приложения, 
транспортни съоръжения, строителни 
материали до космически технологии.

Специалисти от China Volant Industry 
Co показаха в Пловдив, какво отличава 
стоманено подсилените тръби (HDPE), 
разработени в Китай. Те са уникални и 
нямат аналог на европейския пазар.

Прилагат се в минната, химическата 
индустрия, петроло- и газо-преносната 
мрежа, водоснабдяване и канализация, в 
оборудването на пристанища и летища.

Проф. Иван Станков – ми-
нистър на земеделието  
и храните в служебното 
правителство:

Българското 
земеделие ще 
има престижно 
бъдеще

Оставям спокоен сектор с огромен 
потенциал. Това заяви досегашният ми-
нистър на земеделието и храните д-р 
Мирослав Найденов, при официалното по-
срещане на министъра на земеделието 
и храните в служебното правителство 
проф. Иван Станков в сградата на МЗХ.

Хамбарите са пълни, нямаме задъл-
жения към никого, преговорите за бъде-
щето на Общата селскостопанска поли-
тика вървят успешно. От 15 млрд. евро, 
които България ще усвои през следващия 
програмен период, 7,5 млрд. евро са за 
земеделие. Оставяме една сигурност, по 
отношение на безопасността на храни-
те и реформиран горски сектор, подчер-
та Найденов.

Министър Станков благодари на д-р 
Найденов и неговият екип за това, кое-
то са направили за земеделието. Бъл-
гарското земеделие ще има престижно 
бъдеще. Стъпвам на здрава и стабилна 
основа, уверявам ви, че ще надгражда-
ме, добави той. Един от важните му 
приоритети, ще бъде отстояването на 
позицията на България, за новата ОСП. 
Министър Станков посочи, че действи-
телно има успехи в зърнопроизводство-
то, до голяма степен и в животновъд-
ството, но е необходимо да се направи 
още за овощарството, лозарството, за 
всички форми на животновъдството, 
както и за развитието на биоземеделие-
то и планинското земеделие. Обсъждане-
то на новата ОСП в ЕК на 18 март 2013 
г. е първото нещо, което предстои на 
министъра на земеделието и храните в 
служебното правителство.
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Областният управител на Пловдивска област Здравко Димитров:

За последните 16 месеца държавата 
направи много за Пловдив

Какво е направено от държавата 
и респективно от областна админи-
страция за града ни, обобщи в отчет 
за дейността си, за последните бли-
зо 16 месеца областният управител 
Здравко Димитров. Според него, от 
години не е правено толкова много 
за Пловдив, като за доказателство на 
думите си, той даде няколко приме-
ра:

„Античният театър, Одеонът и 
Римският стадион ни бяха предоста-
вени от държавата за безвъзмездно 
ползване за срок от 10 години. Иде-
ята беше, те да бъдат стопанисвани 
от община Пловдив и приходите от 
тях да отиват в общината, каквато е 
нормалната практика“, каза Дими-
тров и изброи още имоти, дадени 
за стопанисване на Пловдив – къща 
„Недкович“, стадион „Пловдив“, 
бившият хотел на Ванко 1, къщата 
на ул. „Съборна 21“, къщата „Цанко 
Лавренов“, имот на ул. „Трудовак“ 1 

– бившият свързочен полк, предос-
тавен изцяло за нуждите на пловдив-
ската жандармерия.

Със задоволство Димитров отбе-

ляза, че пътят до язовир „Пясъчник“ 
вече е готов, а пътят Съединение–Ца-
лапица е цялостно преасфалтиран. 
Готови са праговете на река Въча, с 
което се решава водният проблем в 
община Кричим.

През изминалата 2012 г. Здравко 
Димитров, като областен управител 
е извел на преден план два изключи-
телно значими проекта. Първият е за 
водоснабдяване на Пловдив и други 
общини от язовир „Въча“. Той бе оп-
ределен, като знаков ангажимент на 
областта и на държавата.

Вторият проект, който губернато-
рът отново постави на дневен ред и 
„извади от нафталина“, е този за ту-
нел Троян – Кърнаре.

Сред постиженията за последна-
та повече от една година, Димитров 
посочи и получаването на пари за 
училищата в Съединение и Садово, 
както и реновирането на 8 школа в 
община „Родопи“.

Стрелча и Есентуки подписаха 
споразумение за сътрудничество 

Кметът на Стрелча 
Иван Евстатиев и кме-
тът на Есентуки Лариса 
Писаренко, подписаха 
споразумение за сътруд-
ничество във всички 
области, без да е огра-
ничено, от каквито и да 
е срокове.

Това съобщи минис-
търът на курортите и 
туризма на Ставропол-
ския край Валентина 
Ченцова. Водената от 
нея 14-членна делегация 
бе приета от областния управител 
д-р Дончо Баксанов. Той презентира 
социално-икономическите, природ-
ни и демографски характеристики 

на Пазарджишка област, 
изказа благодарност-
та на българския народ 
към руската държава 
за националното ни ос-
вобождение и изрази 
увереност, че братските 
отношения между два-
та района на България и 
Русия ще бъдат възобно-
вени успешно.

Ние бързахме да сме 
тук на 3 март, по по-
вод 135-та годишнина 
от Освобождението на 

България, а другата причина е 45-
та годишнина от побратимяването 
между Пазарджишка област и Став-
рополския край, поясни Валентина 

Ченцова.Тя отбеляза, че пикът на 
взаимоотношенията е бил през 80-
те години на миналия век, а възоб-
новяването им е по идея на кмета на 
Стрелча Иван Евстатиев.

На срещата присъстваха и кме-
товете на Батак и Белово – Петър 
Паунов и Костадин Варев, както и 
представители на някои от другите 
общини на областта.

Ставрополският министър връчи 
на д-р Баксанов гравирана схема-
тична карта, с отбелязани побрати-
мените градове от руския регион и 
Пазарджишка област. От своя стра-
на, областният управител подари 
последното издание за Пазарджиш-
ка област, което ще бъде подарено на 
губернатора на Ставрополския край.

Подобряват водният сектор на Хисаря
На специална пресконференция, 

провела се на 18 март 2013 г., об-
щина Хисаря представи: „Интегри-
ран проект за подобрение на водния 
сектор на гр. Хисаря: Изграждане 
на битова и дъждовна канализация 
на кв. Момина баня, кв. Веригово и 
кв. Миромир – гр. Хисаря и рекон-
струкция и подмяна на водопровод-
на мрежа на кв. Момина баня, кв. 
Веригово и кв. Миромир“. В нея взе-
ха участие Пенка Ганева, кмет на об-
щината, ръководителят на проекта и 
зам.кмета – Асен Сурчев, Спиридон 
Александров, началник отдел „Мо-
ниторинг и докладване“ в МОСВ, 
както и представители на фирмите 
– изпълнителки: Обединение „ГБС – 
Хисаря“, „Бим Консултинг Хисаря“ 
ДЗЗД, „Агроводинвест“ ЕАД и ПР 
агенция „Съни Сити“.

Според инж. Пенка Ганева, до 
декември 2014 г. общината е изпра-
вена пред предизвикателството да 
усвои 33 326 009 лв. за изпълнение 
на строително – ремонтни дейности, 
които ще допринесат за подобрява-
не и развитие на инфраструктурата 
за питейни и отпадъчни води. „Раз-
читам на професионализма на из-

браните експерти, за да реализира-
ме този важен за града ни проект“, 
заяви инж. Ганева и допълни, че с 
него „Община Хисаря ще отговори 
на европейските изисквания за опаз-
ване чистотата на питейните води и 
градските отпадъчни води, както и 
ще допринесе за постигане на устой-
чиво развитие на града“.

Конкретните параметри и дей-
ности по проекта бяха представени 
от Асен Сурчев, зам.кмет и ръко-
водител на проекта. Предвидено е 
да бъде изградена 26 км нова и ре-
конструирана 2 км канализационна 
мрежа в три от кварталите на града: 
„Момина баня“, „Веригово“ и „Ми-
ромир“. Ще се изградят и рехаби-
литират 1369 бр. сградни канализа-
ционни отклонения с обща дължина 
8 км и 903 бр. дъждоприемни отто-
ци, с дължина 5 км. Важен акцент в 
реализирането на проекта е изграж-
дането на каналната помпена стан-
ция в кв. „Миромир“ и напорния 
канализационен тръбопровод. Пред-
стои рехабилитацията и на 12 км от 
разпределителната водопроводна 
мрежа. Ще бъдат изградени 721 бр. 
сградни водопроводни отклонения, 

с дължина 6 км. Зам-кметът на об-
щината, Асен Сурчев допълни, че 
„се надява догодина, когато Хисаря 
ще отпразнува 50-годишнината от 
обявяването си за град, жителите 
на общината да се радват на всички 
значими нови придобивки“.

„За нас, като социално отговорна 
компания, стартът на този проект е 
от изключителна важност, заради 
значението, което има за опазване 
на околната среда. Наш ангажимент 
е, той да бъде приключен в срок и с 
гарантирано качество“ – подчерта 
главният изпълнителен директор на 
„Главболгарстрой“ – Калин Пешов.

Проектът се изпълня-
ва, съгласно Договор за без-
възмездна финансова помощ 
DIR-51011116-C012/17.04.2012, фи-
нансиран по Оперативна програма 
„Околна среда 2007–2013г.“, Прио-
ритетна ос: 1 „Подобряване и разви-
тие на инфраструктурата за питейни 
и отпадъчни води“; Схема на финан-
сиране: BG161PO005/10/1.11/02/16 
„Подобряване и развитие на инфра-
структурата за питейни и отпадъч-
ни води в агломерации над 10 000 
е.ж.“.

водопроводна мрежа по улиците, 
предвидени за канализация“. Про-
ектът е на стойност 58 898 776, 
31 лв. и е одобрен и финансиран 
от Оперативна програма „Околна 
среда“ с договор за БФП № DIR-
51011116-C011, като 44 553 891 лв. 
се финансират от Кохезионен фонд, 
11 138 473 лв. са национално съфи-
нансиране и 3 206 412 лв. са инвес-
тиция на община Раковски. 

Символична първа копка напра-
виха кметът на община Раковски 
Иван Антонов, началникът на отдел 
„Мониторинг и докладване“ към 
ОП „Околна среда“ в МОСВ Спи-
ридон Александров и областният 
управител на Пловдив Здравко Ди-
митров.

Обединение „ГБС Раковски 
2012“ ще извършва ремонтните и 
строително-монтажните дейности 
по ключовия за града проект, като 
задължението на компанията е да 
приключи до края на 2014 г.

Проектът предвижда да се из-
градят частично главни колектори 
и да се инвестира в пречиствателна 
станция (ПСОВ) за нуждите на над 
17 000 жители. Близо 73 км ново-
изградена канализационна мрежа 
за нуждите на близо 14 744 жите-
ли, реконструирана канализацион-
на мрежа от 1 км (295 жители) и 
рехабилитирана водоснабдителна 
мрежа с дължина близо 78 км за 
нуждите на 15 039 жители, са също 
сред основните индикатори по из-
пълнението на проекта.

„Това е най-мащабният проект в 
историята на град Раковски, който 
ще промени живота на всички жи-
тели и ще превърне град Раковски 
в един модерен европейски град. С 
приключването на този воден про-
ект общината ще ликвидира полз-
ването на септични ями от страна 
на домакинствата, което създава 
сериозна опасност от замърсяване 
на подпочвените води. Благодаря 
на правителството и на всички ин-
ституции за подкрепата, защото без 
сътрудничеството на изпълнител-
ната и местната власт този проект 
нямаше да бъде възможен“.

„Благодаря на екипа в община 
Раковски, който успя за много крат-
ки срокове да изготви, да представи 
и да защити този наистина маща-
бен проект. Той ще осигури инфра-
структура, благодарение на която в 
следващите 40 години няма да се 
налага ремонт на водопреносната и 
канализационната мрежа в града“, 
съобщи началникът на отдел „Мо-
ниторинг и докладване“ към ОП 
„Околна среда“ в МОСВ Спиридон 
Александров

Основната цел на проекта е мо-
дернизиране на инфраструктурата 
за питейни води и постигане на съ-
ответствие с Директива 91/271 на 
европейската икономическа общ-
ност, посредством осигуряване на 
екологосъобразно пречистване и 
заустване на битовите отпадъчни 
води, както и съхраняване на на-
ционален ресурс в град Раковски.

Реализацията на проекта е в сила 
от 09.04.2012 г. и ще приключи за 
три години – до 09.04.2015 г.

ТВ екип

Дадоха официален 
старт на ключов 
воден проект в 
град Раковски
(От 1 стр.)
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ХОРОСКОП

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

Подобрете положението си 
в професионалната сфера, 
като насочите усилията си и 
започнете работа по делата, 
които съдържат потенциала, 

който търсите. Организирайте инициативите 
си така, че да разполагате с достатъчно време 
и за отдих.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Постарайте се да сложите 
делата си в ред. Вземете не-
обходимите мерки, за да се 
предпазите от неприятни по-
следици. Ефективността ви 

ще бъде изключително голяма, ако подходите 
с разбиране към това, което съдбата ви пре-
доставя.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Опитайте се да си създадете 
правилна нагласа, благодаре-
ние, на която ще се справите 
с многобройните си текущи 
задължения, които не търпят, 
каквото и да било отлагане 

във времето. Отделете време за пълноценен 
отдих.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Отделете време и за най-мал-
ките членове на семейството 
си. Те ще се нуждаят от ва-
шето внимание! Не предпри-
емайте действия, които може 

да дадат обратен на очаквания от вас ефект. 
Превърнете свободните си часове в незабра-
вими.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Положителни резултати може 
да очаквате в личен план. Част 
от вас ще вземат съдбовното 
решение за трайно обвързва-
не. Около средата на периода 

следвайте мечтите си, но разумно давайте при-
оритет на тези, в които има повече потенциал.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Личният ви подход в профе-
сионалната сфера ще даде до 
голяма степен положителни 
резултати, особено ако има-
те ясна визия, към какво се 
стремите. Опитайте се да на-

мерите логично разрешение на проблем, който 
касае членовете на семейството ви.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Правилният ви подход сега, 
спрямо делови партньори 
или колеги, ще даде отлични 
резултати, така че не прене-
брегвайте дипломатичния 
тон. Необходимо е да вземете 
определени мерки, за да се 

освободите от негативите, съществуващи при 
работата ви с хора.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Добре е да намерите разреше-
ние на някои натрупани от ми-
налото проблеми – шансовете 
да ги преодолеете ще бъдат 
отлични. Действайте прециз-
но на работното си място и ще 

бъдете приятно изненадани от постигнатите 
от вас резултати.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Ефективността ви, по опреде-
лени въпроси ще се увеличи, 
ако проявите способност да 
простите допуснатата от ваш 
приближен грешка. Стремете 
се да отговорите на високите 

изисквания, които ви поставят клиенти или 
високопоставени особи.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Отърсете се от страховете 
си и нещата ще си дойдат по 
места. Направете интимната 
половинка и останалите чле-
нове на семейството си съп-
ричастни на собствените ви 

търсения и колебания – без значение дали са 
от личен, професионален или материален ха-
рактер.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Действайте адекватно и без 
каквото и да било забавяне, 
ако трябва да погасите стари 
свои финансови задължения 
към частно лице или към ор-

ганизация. Имайте предвид, че всяко отлагане 
в бъдеще ще ви коства много повече.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Постарайте се да приключите 
в кратки срокове с неотлож-
ните си ангажименти. Придо-
бивките ви ще нараснат. Така 
че ще успеете да направите 

отдавна желана от вас покупка. Работата ще 
ви спори, ако съумявате най-добре да изпъл-
нявате текущите си отговорности.

Започнаха 
Великденските 
пости

На 18 март започна Великият пост, 
който е най-строгият и най-продължи-
телен. Началото му е, седем седмици 
преди Великден, който тази година е на 
5 май.

Нарича се Четиридесетница, тъй 
като трае 40 дни, но с него се съеди-
нява и седмицата на Христовите стра-
дания, в която се спомнят последните 
събития от земния му живот. За това 
тя се нарича Страстна седмица, т.е. 
Седмица на страданията. През целия 
пост риба се разрешава два пъти – на 
Благовещение – 25 март, и на Цветница.

Желаещите да постят трябва да се 
посъветват с опитен духовник. Болни-
те задължително трябва да съгласуват 
постенето си с лекар. На малолетните 
деца се разрешава облекчен режим.

През годината има четири постни 
периода. Първият – най-дълъг и най-
строг пост, е Великденският, чието на-
чало всяка година се променя, но винаги 
започва седем седмици преди Великден. 
Вторият е Петровият пост, той се 
мени в зависимост от Великденските 
празници. Третият е Богородичният 
пост, който винаги е от 1 до 15 август, 
когато се празнува голямата Богороди-
ца. Четвъртият е Коледният пост – 
той започва от 14 ноември и продължа-
ва до 24 декември – Бъдни вечер.

Март – 
месецът на 
неврозите

Временният период за обострянето 
на неврозите и шизофреничните пси-
хози, които се съпровождат с агресия, 
започва от края на февруари, началото 
на март и продължава през целия ме-
сец март. Пролетната изостреност на 
психическата чувствителност е свър-
зана с биологичните фактори. 

Денят нараства и се увеличава слън-
чевата активност. Магнитните и ра-
диационните въздействия повишават 
чувствителността на нервната сис-
тема. Активизират се хормоналните 
процеси и организмът, поради изчерп-
ването на витамини и микроелементи 
през зимния период, отслабва. До изо-
стряне на нервите водят и хроничните 
заболявания и психическите разстрой-
ства. Психотичните преживявания во-
дят до опасно поведение, без това да 
зависи от местонахождението ни.

Тези състояния може да се срав-
нят с облаците на небето, които във 
всеки един момент променят своята 
форма. За това прогнозирането им е 
непредсказуемо, а лечението – трудно. 
Основна причина за нарастване броя на 
психичните заболявания е постоянни-
ят стрес. Страх от бъдещето, тежко 
икономическо положение, агресията са 
изпитание за психиката.

Тревогата, откритият или прикрит 
гняв влияят на настроението, чието 
нарушение може да доведе до проява 
на агресия. Тя може да бъде насочена, 
както към самите нас, така и към зао-
бикалящите ни.

Оръжия от култови уестърни 
и уникални трофеи
на „Природа, Лов, Риболов 2013“

От лъковете и бойните брадви 
на прабългарите до най-модерните 
ловни оръжия, се показват на из-
ложбата „Природа, Лов, Риболов 
2013“, която се провежда от 20 до 
24 март в Международния панаир 
– Пловдив. В нея участват близо 50 
фирми. Посетителите могат да ви-
дят  и действащи реплики на пуш-
ки, пистолети и револвери от време-
то преди 1900 г.

В прабългарска юрта е разполо-
жена експозиция от старинни облек-
ла и въоръжение. Представители на 
школата „Бага–Тур“ демонстрират, 
как се борави с тях и обучават же-
лаещите в изкуството на древните 
бойни техники.

Действащите реплики ще бъдат 
представени от фирма „Арт пром“. 
В нейната колекция присъстват екс-
понати на водещи световни произво-
дители, чиито изделия  се използват, 
при снимането на  култови уестърни 
в Холивуд. Освен да се запознаят с 

историята на оръжията от древност-
та до наши дни, посетителите имат 
възможност да изпробват своите 
умения в стрелба с лък и въздушна 
пушка. 

Сред атракциите на изложението 
е и Националната трофейна излож-
ба, включваща уникални екземпля-
ри. Тя е подготвена от Съюза на ло-
вците и риболовците в България, по 
повод 115-ата годишнина от негово-
то създаване.  

„Природа, Лов, Риболов“ се ор-
ганизира  от Международния пана-
ир Пловдив, в партньорство с Из-
пълнителната агенция по горите и 
Съюзът на ловците и риболовците 
в България и е под егидата на Ми-
нистерството на земеделието и хра-
ните. Събира фирми, институции 
и сдружения, свързани с горското 
стопанство, лова и риболова, диве-
човъдната дейност, съхраняването и 
облагородяването на природата, ал-
тернативните форми на туризъм.

Изборът на новия папа  
е изненадващ,
но и много радостен за католическата общност в Раковски

Католическата 
общност в Раков-
ски е много щаст-
лива от избора на 
новия папа – ар-
жентинския карди-
нал Хорхе Марио 
Берголио. Това каза 
за Радио „Фокус“ 
– Пловдив отец Ди-
митър Димитров 
от католическата 
църква „Пресвето 
Сърце Исусово“ в 
Раковски, където е 
най-голямата като-
лическа общност в 
страната. Изборът 
му не бе толкова 
труден, колкото изненадващ, поясни 
отецът. „Мисля, че това е голяма сме-
лост, от страна на кардиналите, да 
посочат толкова смирен човек, кой-
то явно е в отговор на потребността 
на съвременното човечество“, заяви 
той. Според него, този избор е едно 
голямо послание за надежда, което 
блика от неговата личност. Още по-
вече, за това говори и избора на име 
– Франциск. Никой папа досега не 
беше избирал това име – име, което 
се свързва с личността на този све-

тец. Свети Франциск е емблема на 
смирението, на мисълта за другия, 
поясни отец Димитър. Всеки един 
избор на име на папа е малък вари-
ант на неговата пасторална програма 
за бъдещето. Свети Франциск е фе-
номен в църквата, който напомня за 
евангелието и за това, че църквата е 
призвана да живее в бедност, в слу-
жение на Христос. „Мисля, че нови-
ят Франциск, който сам избра да се 
нарече така, ще бъде носител имен-
но на този дух“, каза отец Димитров.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„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

с. Костиево, обл. Пловдивска
Тel: +359 886 836 013;

0889 626 100
Fax: +359 318 62 227

e-mail: bioworm@abv.bg
www.biotor.hit.bg

Заповядайте на
СПОРТЕН РИБОЛОВ

на шаран, сом, щука, бял амур, 
толстолоб и каракуда на общинския 

рибарник на община „Родопи“,  
край с. Цалапица.

Телефон за връзка: 0886 864419

Пет дни атракции 
в Международния 
панаир Пловдив 

Разнообразни атракции са 
подготвили участниците в из-
ложенията, които ще се прове-
дат от 20 до 24 март 2013 г. в 
Международен панаир Плов-
див. Дните на семейството, 
свободното време, хобито и 
модата съчетават бизнес и шоу, 
дават възможност за запозна-
ване с много новости и за за-
бавления. 

Над 700 експоната включва 
Националната трофейна из-
ложба, представена от Съюза 
на ловците и риболовците в 
България. Посетителите може 
да ги разгледат в палата 7, а 
всички деца ще получат по-
даръци – ранички, мушами за 
риболов, козирки, съобщиха 
организаторите. 

Най-големият бръмбар в 
света, наречен Голиат, може да 
се види в сбирката, предоста-
вена от Природонаучния му-
зей в Пловдив. Насекомото е с 
дължина 13 сантиметра. Освен 
него, са показани видове от цял 
свят, тропически пеперуди и 
минерали, добити в Източните 
Родопи. 

Уъркшоп за аранжиране на 
букети допълва изложението 

„Цветна пролет 2013“, започ-
ващо на 20 март. Работилница-
та за флорални декорации ще 
бъде отворена на 21 и 23 март 
в палата 3. 

Емблематичната за светов-
ната мода улица „Мон те Напо-
леоне“ от центъра на Милано 
се пренася за три дни в Плов-
див. Тя оживява от 22 март в 
палата 2 на панаира.

В света на модата отвеждат 
и ревютата, на които ще се по-
казват нови колекции облекла, 
включително медицински и 
работни. На сцената в палата 
6 своите дизайнерски идеи ще 
представят участници в Евро-
пейския панаир на социални 
предприятия и хора с уврежда-
ния от 21 до 24 март. 

Изложенията ще са отво-
рени всеки ден от 9 до 18 ч, а 
в неделя – до 16 часа. Цената 
на билета е 2 лева за възраст-
ни, за ученици, пенсионери и 
инвалиди – един лев. 

Изложбата „Цветна пролет“ 
е една от проявите в Дните на 
семейството, свободното време, 
хобито и модата, които ще се 
проведат от 20 до 24 март 2013 
г. в Международен панаир.

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

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

Фитона®
Тел. за контакти:
0888 93 06 95;
email: 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. 


