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38 партии и 7 коалиции поведоха истинска словесна битка, за
завладяване на повече избиратели.
Близо 7200 души са кандидатите
за депутати в листите на регистрираните партии и коалиции на
предстоящия парламентарен вот
на 12 май, съобщи говорителят на
ЦИК Бисер Троянов.
За народната любов се борят
регистрираните 45 партии и коалиции. Досега като наблюдатели на изборите са регистрирани
шест български неправителствени организации, които имат общо
127 наблюдатели, съобщи Ралица
Негенцова, член и говорител на
ЦИК. Избирателната комисия е регистрирала също така 27 наблюдатели на ПАСЕ и четирима на Парламентарната асамблея на ЧИС,
добави тя.
На крак са средствата за масова информация – вестници, те(На стр. 4)
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Президентът Плевнелиев към партиите:

Чуйте хората и не
обещавайте напразно

Абонирането се извършва, чрез пощенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една година 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

Чуйте хората. Поемете ясни ангажименти. Работете за доверие. Не
обещавайте всичко, а само това, което реално можете да сторите. Тези
препоръки отправи президентът Росен Плевнелиев към партиите, които
от днес са в предизборна надпревара.
И посочи, че това бил начинът да си
върнат доверието.

Държавният глава излезе със специално обръщение за вота на 12 май.
Плевнелиев се обяви срещу компроматите и черния пиар, и призова за
позитивна кампания. Президентът
каза, че българският народ очаква
промяна, активен диалог на политиците с гражданското общество и нов
ангажимент към управлението на
страната. „Нека работим за позитивна кампания, нека да направим така,
че този, който ще изгуби изборите, да
стисне ръката на този, който ще спечели изборите“, прикани той. „Много
партии ще се обясняват с една или
друга слабост или организационна
нередност, но нека да е ясно, че вотът
на българските граждани, не само, че
ще бъде чут, но и няма да бъде подменен“, коментира държавният глава.

„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

Стартираха предизборните кампании ✕

Предизборен Пловдив



МОЖЕТЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Предизборната
треска набира
скорост
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номера

Издава „Тракия вест“ ООД

ИЗБОРИ 2013

Басейнова
дирекция
Пловдив
представи…

С воля за победа партиите вече
официално откриха предизборния месец. БСП тръгна от Южния
парк, „Зелените“ от езерото Ариана, ДПС – от Кърджали. ГЕРБ
откри кампанията в Античния
театър в Пловдив, Меглена Кунева – в Пазарджик, а ДСБ направи
„скромно, но красиво“ събиране
в централата си. Всички обаче се
бяха подготвили с гръмки послания и арсенал критики към основните си опоненти.
Политическа партия ГЕРБ
Пловдив област започна предизборната си кампания с обиколка из няколко общини в областта.
Кричим, Асеновград, Съединение и
Хисаря бяха посетени от областния
координатор на партията Здравко
Димитров, който водеше групата
от кандидати за народни представители, при срещите с избиратели
и симпатизанти. В Хисаря Здравко
Димитров и кандидатите за народни

ИЗБОРИ 2013

представители от листата на ГЕРБ
Пловдив област, също бяха посрещнати в препълнената зала на читалището.
С хепънинг в Южния парк и
под надслов „победа“ БСП откри
предизборната кампания. От сцената лидерът на социалистите Сергей Станишев призова събралите се
привърженици на партията да гласуват на изборите за „промяната“. „Победа, нека да усетя вашата енергия,
желанието за промяна“, обърна се
той към симпатизантите.
ДПС откри предизборната си
кампания от Кърджали. „Да победим омразата с любов! Това е философията на ДПС. Вашият глас за
ДПС е глас за ново демократично
управление, алтернатива на ГЕРБ.
България има нужда от силно ДПС,
защото тази партия е синоним на
стабилност, на българския национа-

(На стр. 5)
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Зърнопроизводството остава водещ
приоритет
Сектор „Зърнопроизводство“
остава водещ приоритет в политиката, която ще следваме, заяви по
време на заседание на Консултативния съвет по зърното, министърът на земеделието и храните
проф. Иван Станков.
Министърът подчерта, че с встъпването си на този пост, той е поел
ангажимент за запазване на едно
стабилно и сериозно зърнено производство. Проф. Станков отбеляза, че
за него е особено важно да се запази
ръст в това производство, като успоредно с него се развиват и сектори,
които имат нужда от подпомагане
– животновъдство, зеленчукопроизводство, овощарство, лозарство.
Министър Станков направи обзор на последните дебати за бъдещето на ОСП след 2014 г. Зам.-министър Снежана Благоева запозна
членовете на съвета с детайли по
развитието на дебата в частта, засягаща най-пряко сектор „Зърно“.
Зам.-изпълнителният директор на
ДФ „Земеделие“ Свилен Костов, от
своя страна представи данни за очертани площи, във връзка с агроекологичните плащания, отнасящи се
до сеитбообръщението на културите
и опазването на почвите.
Данните, предоставени от дирек-

ция „Растениевъдство“, както и от
браншовите организации в сектор
„Зърно“, сочат, че като цяло есенните посеви към момента са в добро и
в много добро състояние.
85,8% от площите с пшеница и
79,1% при ечемика са в „добро“ до
„много добро“ състояние, според
дирекция „Растениевъдство“ по
обобщени данни, предоставени от
обследване на 10% от засетите площи от Областните дирекции „Земеделие“. „Средно“ е състоянието на
12,8% от пшеницата и на 19,4% от
ечемика.
При обследването няма отчетени
пропаднали площи с пшеница и ече-

мик от неблагоприятни климатични
условия.
В рамките на пролетната кампания при есенниците, са подхранени
с азотен тор 90,2% от обследваните площи при пшеницата, което е с
7,6% повече, в сравнение с предходната година (82,6%) и при ечемика
– 91,5% или с 9,4% повече (82,1%
– 2012 г.).
Към края на месец март с хербициди са третирани 18,5% от площите с пшеница и 15,3% от площите на
зимния ечемик. При зимната маслодайна рапица, липсата на достатъчно
влага през есента, в отделни райони
на страната затрудни обработката на
почвата и сеитбата й. Това доведе до
забавяне на поникването и нормалното й развитие. Някои от площите
бяха презасети с житни култури още
през есента. До момента състоянието на рапицата в различните райони
на страната е различно, като се наблюдават нормални посеви, гарнирани с добре оформени розетки и
такива, които са в различни фази от
развитието. Вследствие от сушата
през есента и ниските температури
през зимата, част от слабо развитите
посеви са допълнително проредени
или изтеглени, информира дирекция
„Растениевъдство“.

на Национален
аграрен
Започва прием
технологичен Пролетен базар на
парк „ТРАКИЯ“ пчелен мед в Пловдив по мерки
Във връзка със стратегията „Европа 2020“, построена
върху трите основни цели – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и належащата
необходимост от развитие на
земеделието и производството
на храни в България, Световната банка, като консултант на
Министерството на икономиката, енергетиката и туризма,
покани Националната асоциация
за трансфер на технологии, да
разработи своя концепция за
създаване на аграрен технологичен парк.
На 16 април в Дома на науката и техниката – Пловдив, се
състоя среща за представяне
на начинанието – организация,
участници, начини на финансиране и срокове. Участваха
представители на Световната
банка, МИЕТ, БАН, Селскостопанската академия и университети, с отношение към аграрната наука и иновациите.
Представители на Световната банка посетиха и Университета по хранителни технологии и Аграрния университет
– Пловдив. Учени и специалисти
адмирираха идеята за създаване
на това научно предприятие в
Пловдив – градът и областта,
които се ползват с особен интерес, от възможностите на
този кът от Тракийското поле и
ресурсите, с които то разполага. Основното, което се залага
в проекта, представен от председателя на НАТТ Константин
Маджаров, е подготовката на
кадри, които са ангажирани с
развитието на аграрната наука.

114 и 122 от
Програмата за
развитие на
селските райони

Няколко шатри, разположени
пред централна поща в Пловдив,
привличат жители и гости на града.Тук е разположен станалия вече
традиционен пролетния пазар на
пчелен мед и продукти от него. Разнообразието е голямо, предлагат се
за пръв път интересни комбинации.
„Чудодейно мазило от прополис
излекува охлузванията на малкия
ми син за три дни, след като той
падна“, разказа един от дългогодишните производители на пчелен
мед на базара – д-р Мирослав Балчев. Същият мехлем премахнал цял
липом от тялото на възрастен човек само след третиране за месец.
Продуктът лекувал още херпеси и
възпаления по ноктите. Балчев е категоричен, че това не е случайно и
заяви: „Пловдив е един от най-пчеларските градове“.
Той експериментирал, като към
меда прибавил пектин и новият

продукт се оказал изключително
търсен. По-популярна става вече
комбинацията на течния продукт с
пчелно млечице и прашец. Един от
най-търсените е медът със сусамов
тахан.
Заради екзотичния си привкус
предпочитан е и акациевият мед със
сушени плодове. Цветни великденски фигурки от медено тесто и меден каймак, който се среща много
рядко, са сред останалите новаторски предложения на производители
на пчелни продукти на поредния базар на меда, разположен пред Централна поща в Пловдив, а за най-големите почитатели са подготвени и
буркани с ценния еликсир с вместимост от седем килограма. Пролетното изложение се организира от Националната асоциация на пчеларите
и община Пловдив. Павилионите ще
останат на площад „Централен“ до
21 април.

От 29 април Държавен фонд „Земеделие“, ще приема заявления по мярка 114
„Използване на консултантски услуги от
фермери и собственици на гори“ и мярка 122 „Подобряване икономическата
стойност на горите“ от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР),
съобщиха от фонда.
Приемът на документи по мярка 114
ще продължи до 23 май 2013 г. Бюджетът е 433 786 евро. По мярката могат
да кандидатстват земеделски стопани
и собственици на гори, за подобряване
устойчивото управление на техните
стопанства, чрез консултантски услуги.
Документите се подават в областните
дирекции на ДФЗ по постоянен адрес или
адрес на управление на ползвателя на помощта. Субсидиите достигат до 80%
от одобрените разходи, които не бива
да надвишават 1500 евро за консултации на земеделски стопани и 240 евро за
консултации на собственици на гори.
По мярка 122 документи се приемат
до 23 август 2013 г. в областните дирекции на фонда, по място на извършване на инвестицията. Предвиденият
бюджет възлиза на 4 852372 евро. Максималната субсидия покрива до 60% от
разходите на бенефициентите. Максималният размер на общите допустими
разходи за един кандидат е 600 000 евро.
По мярката могат да кандидатстват
физически и юридически лица - собственици на гори, с площ по-голяма от 0,5 ха
и общини, притежаващи над 10 ха гори.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Проф. Пламен Моллов – председател на Националната лозаро-винарска камара:

Няма развитие на износа на български
вина в чужбина
Под съмнение са съобщените
от бившия земеделски министър Мирослав Найденов данни,
за увеличен износ с 2%

Съмнение в обявeните от бившия
аграрен министър Мирослав Найденов данни, за износа на български
вина изразиха от бранша. Председателят на Националната лозаро-винарска камара проф. Пламен Моллов
посочи, че няма развитие на износа
на български вина в чужбина.
Под съмнение са съобщените от
бившия земеделски министър Мирослав Найденов данни за увеличен
износ с 2% и увеличено потребление
на вътрешния пазар с 10% за 2012 г.,
заяви Моллов.
Припомняме, че по време на традиционното зарязване на лозята на
Трифон Зарезан в Сопот, земеделският министър тогава съобщи, че
износът на българско вино нараства
и през 2012 г., той бележи ръст от 2%.
Според Моллов, в сектора има
стагнация и свидетелство за това,
е присъствието само на 20 чуждес-

транни и 25
български винарски изби,
на провелата
се в Пловдивския панаир
изложба „Винария“.
Сериозните затруднения
на
българския
лозаро-винарски сектор, се
дължат на световната криза, но тенденцията е трайна, коментира още
проф. Моллов. Той подчерта, че сивият сектор в бранша, от години са
задържа над 50% и това се дължи на
липсата на адекватен контрол. Почти половината от общото количество
произведено грозде у нас „изчезва“,
а след това се появява, като продукция по кооперативните пазари, в
кръчмите, малките заведения, дори
в системата „ол инклузив“, отбеляза
Моллов.
По думите му, това е опасна

тенденция, тъй като не е ясно съдържанието на метилов алкохол в
напитките, произведени от нерегистрираните производители, което от
своя страна, застрашава здравето на
потребителите.
Над 200 хиляди декара лозови
масиви са измръзнали през 2012 г.,
а по климатични условия тя е една
от най-лошите през последните петшест години, съобщи от своя страна
Красимир Коев, директор на Изпълнителната дирекция по лозата и виното.

Субсидиите по Схемата за специфично подпомагане за плодове и зеленчуци, са по сметките на 375 земеделските производители, съобщиха
от Държавен фонд „Земеделие“.
В края на миналата седмица стана
ясно, че сумите на бенефициентите

са оторизирани
и ще бъдат наредени по сметките
на кандидатите.
Те ще бъдат достъпни за земеделските стопани
в близките дни.
Общо
375
производители ще получат
финансиране, в
размер на 90,5
евро/т. качествена продукция. Размерът на подпомагането е определен
със заповед на министъра на земеделието и храните. Оторизирани са
субсидиите само на тези земеделски
стопани, за които в ДФ „Земеделие“

е получена коректна информация за
издадените от БАБХ сертификати.
По оставащите 61 заявления ще бъде
извършена допълнителна оторизация, след коригирането на данните
за сертифицираните количества.
Субсидията се изплаща само
за сертифицирани от Българската
агенция по безопасност на храните продукти. Схемата за директни
плащания за качествени плодове и
зеленчуци се прилага за първи път
през кампания 2012/2013. На подпомагане подлежат както полските,
така и оранжерийните зеленчуци.
По тази схема се предоставят
директни плащания за качествени
домати, краставици, пипер, ябълки,
череши, праскови и кайсии.

Фонд „Земеделие“ пуска субсидиите
за качествени плодове и зеленчуци

Удължава се
срокът за
кандидатстване
по лозарската
програма
До 20 юни 2013 г. ще продължи приемът на единни заявления за
подпомагане по мерките от Националната програма за подпомагане на
лозаро-винарския сектор 2008/2009
– 2013/2014 г., съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Целта е
по-голям брой земеделски стопани да
се възползват от възможностите на
програмата.
Националната програма се прилага
като финансов инструмент в България за периода 2008/2009 – 2013/2014
г. Бюджетът за финансовата 2013 г.
е 52 302 003 лв. и се осигурява от
Европейския фонд за гарантиране
на земеделието (ЕФГЗ). Лозарите се
подпомагат по мерките „Преструктуриране и конверсия на винени лозя“,
„Застраховане на реколта“ и „Промоции в трети страни“. До момента по
мерките за подпомагане са изплатени
средства в размер на 9 706 347 лв.
По мерките „Преструктуриране и
конверсия на винени лозя“ и „Застраховане на реколта“, могат да кандидатстват собственици, арендатори
или наематели на лозови насаждения.
Те трябва да са регистрирани като лозарско стопанство, съгласно Закона за
виното и спиртните напитки (ЗВСН).
По мярката „Промоции в трети
страни“, могат да кандидатстват
търговски дружества, кооперации,
сдружения и междупрофесионални
организации. Финансовата помощ
по мярката е в размер до 80%, от
действителните разходи по промоционалния проект.
Кандидатите трябва да притежават удостоверение от Изпълнителната агенция по лозата и виното за
право на участие по съответната
мярка.

Румен Стоянов – кмет на Калофер:

Липсата на пасища е проблем за животновъдите
Важно е и най-малката животинска единица да бъде подпомагана и да бъде призната за икономическа единица, за да може
всички животновъди, които се занимават, макар и с малко добитък,
да бъдат стимулирани. Това каза в
интервю Румен Стоянов, кмет на
община Калофер и председател
на Организацията на развъдчиците на автохтонни породи овце
в България. Той е кандидат за народен представител, включен в
листата на Коалиция за България
„Това е едно от нещата, които искам да предложа лично, ако
бъда избран, като народен представител“, каза Стоянов.
Друго негово предложение е –
да се обърне внимание и се подпомагат и младите животновъди,
които отглеждат агнета и телета.
Начинът да се подпомагат тези

животни, е по програми на Европейския съюз, тъй като едва ли
това би било възможно, само с
бюджета на държавата. „Един от
най-големите проблеми за животновъдството в Пловдивска област

е, че му липсват пасища“, обясни
Стоянов. Дори стопаните, които
имат пасища, имат проблеми, тъй
като тревните площи са строго
ограничени за определен брой
животни. „В Централен Балкан

не се допускат стопани с над 300
бройки животни, тъй като терените за пасища не стигат“, добави той.
Решение на проблема с пасищата, е изменянето на цялата
наредба, отнасяща се за тях. „В
наредбата е записано за традиционна паша, но трябва да се
уточни, какво значи традиционна
паша“, каза Стоянов. По негови
думи, не е ясно дали в наредбата
става въпрос за хора в населените
места около Централен Балкан,
или за хора от цяла България.
„Ако хектарите не стигат, трябва
да се намалят за дадено животно,
за да могат да участват повече
хора и да не се получава дискриминация“, заяви Стоянов. „Това е
голям проблем и трябва да се поработи по наредбата за т.н. традиционна паша“, каза още той.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

От началото на годината с 20% е паднала

цената на хлебната пшеница у нас
Цените на едро на хранителните стоки бележат понижение, информира изпълнителният директор на Софийската стокова борса Васил Симов
Цената на хлебната пшеница у нас от
началото на годината до края на март, е
паднала с 20% до 400 лв./т. без ДДС, съобщиха от Софийската стокова борса. За
последните три месеца цената на пшеницата пада с 5% в Русия, с 12% в Унгария и с 13% в Украйна. „Зимата беше
мека и създаде добри условия за посятата пшеница. Очакванията на експертите
от Министерството на земеделието са
реколтата да бъде 4,430 млн. т. Прогнозата преди месец беше за реколта от
малко под четири милиона тона зърно,
т.е. тя е завишена с повече от десет процента“, съобщи Симов. Добра реколта
ще има в целия Черноморски регион,
категоричен бе той. По думите му, експортният потенциал на Русия, Украйна
и Казахстан достига общо до 23,5 млн. т.
зърно. Брашно тип „500“ запазва цената
си от началото на годината – 0,82–0,83
лв. за килограм, без данък добавена
стойност.
Цената на царевицата в България
пада с 10–15% на тримесечна база - от
около 400 лв. до 340–360 лв./т. без ДДС.
Световното производство на царевица
намалява до 854,1 млн. т. тази година
при 872 млн. т. през 2012 г.
Добивите на царевица в САЩ, лидер
в добива на тази култура, се очаква да
бъдат най-ниски през последните 10–12
години, съобщи Симов. В ЕС през 2013
г. се очаква реколта от царевица в порядъка на 54,7 млн. т. при 66 млн. т. през
2012 г. На годишна база царевицата поевтинява в САЩ с 1% до 301 долара/т.,
в Унгария с 13% до 360 долара/т. и във
Франция с 3% до 307 долара/т.

Цената на маслодайния слънчоглед
в България пада с 18 процента от 1000–
1100 лв./т. без ДДС през март 2012 г. –
до 800–810 лв./т. сега, информираха от
ССБ. Реколтата на слънчоглед в света се
очаква да бъде 36,2 млн. тона – от тях 7
млн. тона в ЕС, докато в Украйна са 9,2
млн. тона.
За сега няма предварителни данни
за реколтата от слънчоглед в България,
посочват от стоковата борса. Рафинираното слънчогледово олио поевтинява с 5
процента и у нас се продава за 2,20 лв./л.
На борсата в Ротердам, нерафинираното олио се търгува по 1220 долара/т.
Добрата реколта от слънчоглед в региона, сваля FOB цената на олиото до
1100 – 1130 долара/т. на пристанищата

в Черно море, съобщи Симов. За три
месеца цената на захарта пада на едро в
България с 3% – до 1,65 лв./кг., без данъци. Захарта поевтиняваше и през цялата
минала година, припомнят от ССБ.
На борсата в Лондон цената на рафинираната захар падна с 21 процента до
503 долара/т., а в Ню Йорк нерафинираната захар загуби 28 процента от стойността си за една година и се търгува по
379 долара/т., отчетоха експертите.
Захарта поевтинява, защото големите инвеститори вече не купуват само
една суровина за производство на биогориво – те залагат на общ пакет суровини и това води до по-плавно движение на цените, информират експертите
от ССБ.

Министерството на земеделието и
храните и ДФ „Земеделие“, ще отворят
приеми по 11 мерки от Програмата за
развитие на селските райони. След допълнителни анализи, ще се определят конкретните дати и бюджети за всеки прием и кои ще са приоритетните дейности.
Според прогнозния график, публикуван
на страниците на МЗХ и ПРСР, кандидатите за млади фермери по мярка 112,
могат да подават заявления от 27 май
до 14 юни. Фермерите и собствениците
на гори по 114 мярка, могат да подават
предложенията си от 22 април до 17 май.
За модернизация на стопанствата по
мярка 121 ще се кандидатства от 20 май
до 14 юни.
Най-дълъг срок за прием ще има по
мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“ – от 22 април до
16 август. За добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти ще се кандидатства от 1 до 26 юли. Последната
мярка от Ос 1, по която ще има прием,
е 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране“.
Съгласно графика се предвижда по мярката да се приемат заявления от 10 юни до
6 септември.
В периода от 6 до 31 май ще има прием по мерки 311 и 312. И по двете мерки обаче няма да се допускат проекти за
производство и продажба на енергия от
ВЕИ и по-специално за инвестиции за изграждане на фотоволтаични електроцентрали.
От 8 юли до 2 август ще се кандидатства за насърчаване на туристическите
дейности по мярка 313 и по двете общински мерки – 321 и 322.

та служба за съвети в земеделието
(НССЗ), са съдействали за изготвянето на над 16 500 проекта по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), от които одобрените
надхвърлят 12 300. Това съобщи директорът на службата Любомир Маринов, който обобщи дейността на
институцията от 2008 г. до момента.
Той обясни, че останалите инвестиционни предложения, са в процес
на одобрение от ДФ „Земеделие“.
Изплатената субсидия на проектите,
които вече се успешно се реализират,
надхвърля 320 млн. лева. От общо
изготвените проекти, 9340 са по мярка 141 „Подкрепа на полупазарни
стопанства в процес на преструктуриране“, по мярка 112 „Млад фермер“ са 4 406 проекта, по агроекологичната мярка – 2 667, а по мярка 121
„Модернизация на земеделските стопанства“ – бизнес плановете за нови
инвестиции наброяват 113.
Националната службата за съвети
в земеделието, е единственият ползвател на мярка 143 от ПРСР, по която експертите изготвяха безплатни
бизнес планове по четири мерки от
ПРСР до 30 септември 2010 г., припомни Маринов. Той уточни, че след
тази дата до края на декември т. г.,
пълен комплект съветнически услуги се дават само на фермерите, които
кандидатстват по мярка 141 – подпомагане на полупазарни стопанства.
Тези, които имат вече одобрени
бизнес планове по мярка 141, имат
право да ползват безплатните услуги
на институцията, при кандидатстване по мерки 214 „Агроекологични

земеделските стопанства“, 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите“, 123 „Добавяне на
стойност към земеделски и горски
продукти“ и 311 „Разнообразяване
към неземеделски дейности“.
Фермерите се съветват с експертите на службата, не само когато
имат нужда от професионални съвети, при кандидатстване по ПРСР,
но и когато възникнат различни агрономични и ветеринарни въпроси.
Само през 2012 г. специализираните
съветнически услуги, дадени от служителите в 27 – те офиса на НССЗ
в страната, наброяват близо 20 000,
посочи Маринов. Те са нараснали с
19%, спрямо 2011 г., когато са били
над 16 600. Увеличението се дължи
на по-големия брой консултации по
растениевъдство, правилата за добра
земеделска практика и условията за
поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, посочи Маринов.
Прилагането на мярка 141 има
и огромен социален ефект, изтъкна
Маринов. Тя е насочена към хората
от малките населени места, където перспективите за реализация са
ограничени. Именно тези хора са
двигателят за развитие на малките общини, поддържат природата в
тях и градят облика на страната ни.
Субсидията е в размер на 7500 евро
за 5 години, но с тях земеделските
производители, могат да покрият
не малка част от разходите си – за
торове, препарати, за фуражи на
животните, да си платят данъци и
осигуровки.

Фермерите са получили
По 11 мерки от
ПРСР ще има
над
320 млн. лева по ПРСР,
с помощта на Националната служба за съвети в земеделието
прием през 2013 г. Експертите от Национална- плащания“, 121 „Модернизиране на

Правят спешни
поправки в
наредбата за
мандрите
Министерството на земеделието
и храните е предприело спешни мерки, заради отменената от Върховния
административен съд Наредба за специфичните изисквания към млечните
продукти. С отмяната, отпадат въведените по-рано правила за производството на сирене, кашкавал и млечни
продукти и влагането в тях на растителни мазнини.
Наредбата бе атакувана от бизнеса, тъй като не разрешаваше на мандрите да преработват едновременно и
мляко, и растителни мазнини.
Въведените в края на 2012 г. ограничения за млекопреработвателите
обаче, е трябвало да бъдат съгласувани
с Европейската комисия, за да могат
другите страни-членки да изкажат
становище, доколко правилата отговарят на общите правила. Съдиите са
преценили, че цялата наредба е незаконосъобразна, защото не е спазена процедурата по съгласуване.
Така, в момента производителите ще могат да работят и с палмово
масло, ще могат да го влагат в сирене
и кашкавал, но остава задължението,
това да е изрично посочено върху етикета.
Министърът на земеделието Иван
Станков съобщи, че вече е проведена
среща с експерти от дирекциите „Животновъдство“, „Здравеопазване на
животните и безопасност на храните“
към министерството, Българската
агенция по безопасност на храните с
преработвателите и представители на фирма „Млечни продукти Тракия“
ЕООД, вносители на жалбата.
На срещата е обсъден възникналият
проблем и е възложено на работна група с представители на всички заинтересовани страни, да се направи задълбочен анализ на действащата досега
наредба и да се предложат поправки,
които да гарантират качеството и
безопасността на млечните продукти
и защитата на потребителите.

Предизборната
треска набира
скорост

(От 1 стр.)
левизии, радиа и електронни издания.
Масмедии цитират мъдрите слова на
кандидатите за народни представители. Еднометровата бюлетина събира имената на представителите от
45 партии и коалиции.
И ние търсим своето място и
искаме да се срещнем с партиите и
коалициите, които ще участват в
предстоящите избори. Редакцията на
в. „Тракийски агровести“ – Пловдив,
които е на вестникарския пазар вече
19 години, участва с публикации за изборите и приема за отпечатване агитационни и предизборни материали,
информации за срещи с избиратели,
интервюта, дипляни, съобщения на
общинския щаб на партийните клубове и др.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Служебното правителство иска да ограничи

Басейнова
отравяния на пчелите, предизвикани дирекция
от растителнозащитни мероприятия Пловдив
представи
проект за
над 3 млн.лв.
Служебното правителство иска
да ограничи отравянията на пчелите, които се получават, при провеждане на растителнозащитни
мероприятия. Това стана ясно на
пресконференция на премиера Марин Райков.
„Моето желание е да се излезе с
една ясна наредба за ограничаване
ползването на хербициди“, заяви
Райков пред журналисти в Министерския съвет. Служебният премиер
уточни, че говори за мерки, които да
се приложат при пролетните култури, тъй като е всеизвестен ефектът
на хербицидите върху популациите
на пчелите. Двамата с министъра на
земеделието проф. Иван Станков, са
направил анализ и на този проблем.
Хербицидите са средства за унищожаване на плевелите. Те са найопасни за пчелите, наред с използваните инсектициди и фунгициди.
Системните хербициди „проникват
и се придвижват в различните части
на растението, в т. ч. и в репродуктивните органи. Оттам те попадат в
нектара и цветния прашец. Много от
тези препарати са силно отровни за
пчелите, както в момента на пръскането на растенията, така и по-късно,

при събирането
на нектар и цветен прашец от
обработените с
тях растения.“
Наблюденията показвали, че
най-масови отравяния на пчели
има, когато се
извършва прашене на растенията,
извършвано със
самолети,
които са
неособено
прецизни.
Най-безопасен за
пчелите
бил аерозолният
начин на
разпръскване на
химичните вещества. Отравянията
на пчелите значително можело да
се намалят, ако растенията се обработват в късните следобедни часове
(привечер) или през нощта.

Изчезването на пчелите в световен мащаб, би довело до срив на
цели екосистеми и огромен недостиг
на храни, прогнозират учени. Много
пчелари приписват на Алберт Айнщайн фразата: „Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му останат
само четири години живот“, макар
че според биографите на великия
учен, точно тези думи, той никога не
е изричал.

Според прогнозните данни на
Световния съвет по зърното (IGC),
за глобалния добив от пшеница
през настоящия сезон, остана на
равнището от януарския доклад
– 656 млн. т, но оценката за обема
на световното потребление на пшеница беше редуцирана с 1 млн.т –
до 677 млн.т. Спадът в световното
производство, в сравнение с предходната стопанска година е с 40
млн. тона и е следствие главно на
силната суша в страните основни
производителки и износителки на
пшеница в региона – ЕС, Русия, Украйна и Казахстан.
Добивът от пшеница в Русия
през 2012/13 г. се оценява на 37,7
млн.т, а в Казахстан на около 10
млн. т, в сравнение с 38,0 млн. т и
10,5 млн. т очаквани допреди един

месец и 56,2 млн. т и 22,7 млн.т, реколтирани през 2011/12 г. Данните
за ЕС и Украйна – 122,6 млн. т и
15,8 млн.т, в сравнение с 129,2 млн.
т и 22,3 млн.т през 2011/12 г.
Съгласно новите прогнозни данни общият експортен потенциал на
Русия, Украйна и Казахстан през
2012/13 г. ще възлезе на 23,6 млн.т,
което е с 14,1 млн. т ( 38 %) по-малко, в сравнение с предходния сезон.
Спадът в износа от черноморския
регион рефлектира за активизиране
на износа на пшеница от Западна
Европа и като цяло от ЕС – от 17,4
млн. т през 2011/12 г. до 20,4 млн.т
през 2012/13 г. Тази тенденция логично води до стопяване на преходния запас – 9,9 млн.т в края на
2012/13 г., спрямо 11,1 млн. т в края
на 2011/12 г.
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яви Ставрева.
С тържествен водосвет в храма
„Св. Марина“ – Пловдив, на 12 април партия „Атака“ даде начало
на предизборната си кампания в 16
МИР гр. Пловдив, на който присъства водачът на листата Павел Шопов,
както и неговите подгласници.
С шнорхели, плавници, пояси,
чадъри и тъмни очила граждани,
природозащитници, членове и кандидат-депутати на Зелените легнаха на бетона край езерото Ариана, в
знак на протест срещу бетонирането
на крайбрежието, планините, защитените територии на България. Лидери на природозащитните протести, водачи на листите и кандидати
на Зелените обявиха програмните
приоритети на партията за изборите.
Коалиция „ГОРДА България“

Още 12 ферми Прогноза за състоянието
ще бъдат
на световния зърнен баланс
модернизирани
с 5.3 млн. лв. от ПРСР

Още 12 ферми ще бъдат модернизирани с 5.3 милиона лева от Програмата
за развитие на селските райони (ПРСР),
съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.
Одобрените проекти са на седем животновъдни и пет растениевъдни стопанства. Те ще купят нова техника и оборудване със субсидии от бюджета на мярка
121 „Модернизиане на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на
селските райони (ПРСР). Точният размер
на предвидената помощ е 5 313 028 лв.
Три от проектите са на кравеферми.
Един от кандидатите ще използва средствата, за да покрие изискванията на
Европейския съюз, за производство на качествено мляко. Той ще купи индивидуални
клетки и индивидуална хранилка за телета,
млечно такси, трактор и др. Средствата
за другите два проекта, ще бъдат вложени в доилна зала тип „рибена кост“, млекоохладителен танк, автоматични поилки с
клапан, трактори и др.
Двама кандидати ще инвестират в
птицеферми. Те ще изградят птицекомплекс и ще купят оборудване за отглеждане
на кокошки-носачки – автоматични гнезда,
скаров под и елеватор за транспортиране
на яйца, хранилна линия, пълен комплект поилна линия и контролер и др. Друг фермер
ще разшири и преустрои стопанска сграда в зайцеферма. Одобрен е и проектът
на пчелар, който ще купи нови кошери.
Два от проектите на растенивъдни стопанства са за строеж на нови силози за
зърно. Друго стопанство ще премине към
биологично производство на овес, лимец,
мека пшеница и люцерна. Последните два
проекта предвиждат засаждането на орехи и бадеми и създаването на система за
защита на насаждения от праскови от
градушки.

Пресконференция по запознаване с
проект „Разработване на планове за
управление на риска от наводнения“,
с бенефициент – Басейнова дирекция
Пловдив се проведе в новия информационен център на дирекцията на ул.
„Янко Сакъзов“ 35.
Целта бе да се запознаят заинтересованите страни и широката общественост с целите, дейностите и
очакваните резултати от проекта,
имащи значение за разработването на
плана за управление на риска от наводнение за Източнобеломорски район.
Представен бе и първият резултат от проекта – проект на райони
със значителен потенциален риск от
наводнение за Източнобеломорски район.
С това стартира и процесът по
консултация с обществеността за
определените райони.
Проектът цели подпомагане на четирите басейнови дирекции в България,
за изготвяне на планове за управление
на риска от наводнения за всеки район
за басейново управление. Подготовката на предварителната оценка на риска от наводнения на басейново ниво,
на карти на районите под заплаха за
наводнения и карти на районите с риск
от наводнения, програми от мерки са
само част от основните дейности на
проекта, чийто срок на изпълнение е
до 31 март 2015 г.
Стойността на проекта с бенефициент Басейнова дирекция Пловдив
е 3 611 127 лв., като европейското
финансиране, чрез Кохезионния фонд
– 2 888 902 лв., националното съфинансиране 722 225 лв. Финансирането
е по Приоритетна ос 1 „Подобряване
и развитие на инфраструктурата за
питейни и отпадъчни води“ на Оперативна програма „Околна среда 2007–
2013 г.“

Стартираха предизборните кампании
лен интерес“, каза в словото си лидерът на партията Лютви Местан. Той
призова на вота на 12 май да се избере демократичната държава пред
авторитарния модел на управление.
Започваме свежа и различна кампания, с ясни послания. Това заяви в
централата на СДС председателят на
Обединени земеделци Петя Ставрева, при представянето на водачите
на листите на коалицията за парламентарните избори. „Обединихме се
в националния отбор на демократите
и земеделците. Този отбор е реалната
алтернатива за хората, които искат в
България да има демокрация. Обединява ни общата кауза – да превърнем
България в едно по-добро място за
живеене, да се превърне родината ни
в нормална европейска държава”, за-

✕

ИЗБОРИ 2013

откри предизборната си кампания
с митинг пред Министерски съвет
в София. Пред събралото се мнозинство граждани от цялата страна
лидерите на коалицията поискаха
възмездие за грешките на управлявалите до момента правителства. Под
мотото „Прагматизъм, патриотизъм
и правила“ за всички тръгна кампанията.
„Ако не се справим с досега управлявалите, ни чака нещо средно
между Октомврийска революция и
гражданска война“, обяви лидерът
на ГОРД и съпредседател на коaлиция „ГОРДА България“ Слави Бинев
при откриването на предизборната
кампания.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

В Куклен ще ремонтират улиците
с европейски средства

Местната власт и бизнесът в Куклен имат амбиции да ремонтират
улиците в града със средства от Европа. За целта търсят възможности
за кандидатстване на нови проекти
с европейско финансиране. Това бе
обявено от участниците в информационния семинар „ДА работим ЗАЕДНО“, организиран и проведен от
Областен информационен център –
Пловдив при добър интерес в града.
По време на информационния
ден, бяха популяризирани и обменени добри практики на територията на общината и споделен опит от
„научени уроци“, при подготовката
и реализацията на проекти, финансирани от оперативните програми.
Активната работа на местната Социална фондация „Рома – Инди 97“ по

Електронен
кантар спира
злоупотребите
на депото
в Първенец
Нов електронен кантар, сложи край на
предпоставките за злоупотреби на депото
за строителни отпадъци в община „Родопи“. Сметището в Първенец е единственото по рода си в района на Пловдив. То
функционира законно от 8 години и преди
да дойде новото управление на общината,
там е нямало нито ток, нито вода.
„Инвестираме 34 хил. лв. за електронния
автокантар, тъй като до сега меренето
на боклука е ставало на око, от служителите в общинската фирма.“, заяви кметът
на община „Родопи“ Пламен Спасов.
Компютърът на място също е осигурен от общината. Той засича всеки един камион, който влиза в сметището и не може
да бъде манипулиран, защото автоматично данните от кантара и тези за броя на
превозните средства се архивират, след
което се пазят в архива 10 дни.
„Измерването на отпадъците, без кантар се е харесвало на бившите управляващи, но сега ние спираме всякакъв вид опити за злоупотреби“, заяви още Спасов.
Въпреки тежкото състояние на общината, всяка седмица са отделяни по 3000
лева, за да се изплати монтажа на съоръжението. Сега предстои монтирането
на камери на сметището. С тях и с новия кантар ще се предотвратят всякакви
предпоставки за злоупотреби.

проекти с европейско финансиране,
бе дадена като добра практика. Организацията е насочила усилията
си към професионалното обучение,
предимно на етнически групи. Фондацията е изградила с помощта на
европрограми Център за обществена подкрепа и Център за обучение
по занаяти, а съвместно с община
„Марица“, работи по проект за образователна интеграция.
Като добра практика, бе посочен и
набралият вече скорост проект „Куклен на живо – 2012 – 2013“ по оперативна програма „Регионално развитие“, чийто бенефициент е община
Куклен. Част от него е традиционният и вече много популярен „Празник
на черешите“. Друг успешен проект
е ,,Укрепване на свлачищен участък

на общински път Куклен – манастир
,,Св. Св. Козма и Дамян“ – с. Гълъбово при kм 5+839“, който е също по
оперативна програма „Регионално
развитие“.
По време на информационното
събитие, бе предоставена информация за актуални схеми и възможности за кандидатстване с проекти по
оперативните програми, допустими
бенeфициенти на територията на общината. Бе представена информация
за приоритетите и бъдещите инициативи на Областния информационен
център – Пловдив за 2013 г. Сред
темите на семинара, бяха и приоритетите на Кохезионната политика на
ЕС и оперативните програми в България за периода 2014–2020 г., както
и 10-годишната стратегия за икономически, социален и интелигентен
растеж „Европа 2020“.
С това информационно събитие в
Куклен, ОИЦ – Пловдив продължи
своята информационна кампания,
която прави в 18-те общини на Пловдивска област.
Областният информационен център – Пловдив, е част от мрежата
от 28 информационни центъра за
популяризиране на Кохезионната
политика на Европейския съюз, изградени с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Техническа
помощ“, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие.
ОИЦ – Пловдив работи в рамките
на проект № BG161РО002-3.3.0200021-С0001 „Изграждане на областен информационен център в гр.
Пловдив“.

Разширяват коритото
на река Сребра

Снимка: ТВ архив
Първа копка на предстоящите
строително-ремонтни дейности на
коритото на река Сребра в град Раковски, направиха ръководителят на
УО на ОПРР Деница Николова и общинският кмет Иван Антонов.
„Корекцията на коритото на река
Сребра е дългочакана от гражданите на общината. След приключването на строителните дейности те ще
бъдат спокойни, че водите на реката
няма да преливат и да наводняват
стопанствата им, както досега“, каза
кметът Антонов. Той благодари на
деловите си партньори за това, че
изпълнението на проекта става възможно и увери, че сроковете на изпълнението му, ще бъдат стриктно

спазени.
Разширяването на речното корито на река Сребра се осъществява, с
финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007–2013 г., финансирана от Европейския съюз, чрез Европейския
фонд за регионално развитие, Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие“, Операция 1.4:
„Подобряване на физическата среда
и превенция на риска“, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.4-06/2010:
„Подкрепа за дребномащабни мерки
за предотвратяване на наводнения
в градските агломерации“. Общата
стойност на проекта е 1 003 317 лв.

Полагат
нов асфалт
за 3 млн.лв. по
големи булеварди
в Пловдив

Преасфалтирането на някои от
големите пловдивски булеварди, ще
стартира най-вероятно още другата
седмица. Три фирми са избрани от общинската комисия. Общата сума на
поръчката, разделена в три позиции, е
над 3 млн. лв., а срокът за обжалване
изтича този петък, съобщи пред журналисти кметът Иван Тотев.
„Драгиев и Ко“ ще работят на ул.
„Гладстон“ – от бул. „Руски“ до църквата „Св. Петка“ и по западното платно
на бул. „Източен“ – от „Княгиня Мария
Луиза“ до бул. „6-ти септември“, където е предвидено изграждането и на
велоалеи. Стойността на процедурата
е 1 129 000 лв.
Асфалт по бул. „Менделеев“, довършването на Асеновградско шосе и
бул. „Санкт Петербург“ – от Аграрния
университет до „Ескалибур“ ще полага
фирма „Интрегрирани пътни системи“, а договорът е на стойност 1 014
000 лв.
„Път инженеринг“ ще преасфалтират бул. „Никола Вапцаров“, в отсечката от кръстовището на бившето
заведение Камела, до кръстовището
с ул. „Димитър Талев“, където ВиК ще
подмени и водопрода. Самият булевард
ще бъде реконструиран на етапи. Освен това, третата позиция включва и
полагането на нова настилка на продължението на бул. „Шести септември“
– от „Копривщица“ до „Владивосток“ и
зоната под Коматевския възел, която
в момента е много компрометирана,
коментира градоначалникът.
В общината са депозирани вече
техническите проекти за бул. „Руски“
и Коматевско шосе. В ход са и процедурите за бул. „Васил Априлов“, както
и за ремонта на надлез Скобелева майка, който е на стойност 1 800 000 лв.
За надлеза има само един участник и
това е фирма „Интрегрирани пътни
системи“, уточни още кметът.
Всички проекти са публикувани в
сайта на общината, а Тотев презентира интернет платформата пред
журналисти. „По този начин гражданите могат да дават оценки, да пишат
коментари и най-важното – така имаме обратна връзка с тях“, отбеляза
той.
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КАЛЕЙДОСКОП

Пловдивчани стават
Забраняват
Какво ви очаква свидетели на пазар на роби любителския
през седмицата
риболов от 15 април
и гладиаторски битки
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Стремете се да бъдете лоялни към хората, проявили
благоразположение към вас.
Открийте достатъчно сили в
себе си, за да се изправяте с
позитивно отношение пред предизвикателствата, само така е възможно да постигнете
напредък.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Освободете се от ангажиментите, които не ви носят развитие в кариерата и финансови ползи. Оглеждайте се да
откриете нови възможности,
благодарение на които ще успеете да поставите ясни граници между това, което можете, и това, което очаквате.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Канализирайте усилията си
и надеждите ви в материален
план ще се сбъдват по възможно най-благоприятния за
вас начин. Не правете компромиси в случаите, когато
трябва да действате в противовес с личните
си разбирания и против очакванията си.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Проявете търпение и постоянство, когато следвате
стремежа си да постигнете
напредъка, на който се надявате. Обърнете внимание на
детайлите, защото това ще ви спести множество главоболия, както на този етап, така и
в бъдеще.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Предприемайте добре обмислени ходове, защото само
по този начин, ще постигнете
висока ефективност. Действайте с размах и ще бъдете
изненадани от постигнатото. Чрез пътуване
ще увеличавате придобивките си.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Постарайте се да направите
цялостен анализ на положението, в което се намирате,
и ще бъдете приятно изненадани от резултатите. Проявете смелост, възползвайте
се от дадените ви от съдбата шансове и ще
се поздравите с постигнатия сериозен успех.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Преценявайте изключително точно докъде се простират възможностите ви
за реализация в делови и в
материален план. Не се колебайте да потърсите помощ
от приятел, който и в друг момент ви е подкрепял в живота.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Имайте смелостта да отстоявате интересите си, както
когато започвате, така и когато приключвате работа
по определени инициативи.
Имайте в предвид, че, ако не
сте справедливи в решенията си, то всяко
действие ще се обърне срещу вас!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Освободете се от мрачните
мисли и се постарайте да се
отпуснете максимално в приятната компания на близки.
Подобрете условията си на
живот, като се освободите от
негативното и обърнете по-специално внимание на духовното си израстване.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Изпълнете част от задълженията, за които през идващите дни няма да разполагате с
достатъчно време. Опитайте
да преразгледате приоритетите си, за да можете по-пълноценно да се справите с предизвикателствата.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Постарайте се да бъдете
максимално
ефективни,
спрямо близките си и обичаните от вас особи. В любовта самотните представители ще открият човек, когото ще чувствате
близък. Внимателно преценявайте финансовото положение.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Предприетите от вас инициативи ще се случват по найблагоприятния начин, без на
всяка цена да е свързано с
изразходване на твърде много ценно време. Моментът е благоприятен за
създаване на полезни контакти и познанства.

В дните от 17 до 19 май (петък,
събота и неделя) Сдружение за
антични и средновековни реконструкции „Сила“, ще представи на
гражданите и гостите на Пловдив
Пролетен античен фестивал.
Фестивалът е пето поред издание
в историята на сдружението. Реализира се с активната подкрепа на община Пловдив и в частност на Общинско предприятие „Туризъм“.
Тази пролет и в трите дни мероприятието ще протече на Римския
стадион в часовете от 18 до 21 часа.
На 17 май, в първия ден от фестивала, в 17 ч. пловдивчани ще бъдат
свидетели на атрактивно шествие по

маршрута Римски стадион – ул. „Княз
Александър І“ – Римски стадион.
Програмата е динамична и
включва: древен танц в изпълнение
на ансамбъл „Тракия“, гладиаторски
битки, битки панкратион, пазар на
роби, тракийски и римски ритуали,
състезания по ораторство, римски
театър, демонстрации на оръжия,
шоу с въртене на огньове и други.
Сдружение за антични и средновековни реконструкции „Сила“, община Пловдив, както и всички партньори на фестивала канят гражданите и
гостите на града и всички ценители
на античната история на 17, 18 и 19
май 2013 г. на Римския стадион.

850 млади предприемачи ще
се конкурират на изложение

в Международен панаир Пловдив

Рекорден брой млади предприемачи
ще се конкурират на изложението ТФ
ФЕСТ, което ще се проведе на 18 и 19
април 2013 г. в Международен панаир
Пловдив. Това съобщиха от пресцентъра на панаира. Участват над 850 ученици и студенти от България, Гърция,
Косово, Люксембург, Молдова, Румъния, Сърбия и Черна гора. Те ще покажат как работят създадените от тях 125
виртуални предприятия от различни
браншове, банки, митнически и данъчни служби. Единственото в България
професионално състезание с международно участие се организира от Центъра на учебно-тренировъчните фирми
(ЦУТФ), в партньорство с Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма, компании и работодатели.
Целта е да се подобри подготовката
на бъдещите мениджъри, като се доближи до реалните условия на работа.
Прилага се интегрирано обучение по
икономика, компютърни умения, бизнес администрация, роден и чужд език.
ЦУТФ е част от Световната мрежа на
тренировъчните предприятия, което
дава допълнителни възможности за

повишаване на квалификацията на утрешните ръководители и служители на
фирми.
Младите предприемачи ще се състезават в 13 конкурса и ще презентират
свои проекти. Академия „Корпоративна социална отговорност“ и Годишна
среща на Българския младежки форум
на бизнес лидерите включва още програмата на ТФ ФЕСТ 2013. Ще бъдат
връчени и две специални награди – за
социално отговорен бизнес по инициатива на Българския форум на бизнес
лидерите и за защита на интелектуалната собственост по инициатива на Министерството на икономиката.
16-ото издание на ТФ ФЕСТ е найуспешното досега. Миналата година
форумът събра 720 младежи от 108
фирми. Те предлагаха банкови услуги,
застраховки, имоти, автомобили, козметика, бижутерия, хранителни продукти, сладкарски изделия, туристически
пакети, модни облекла, грим и прически, озеленяване, мебели и дърворезба,
строителни материали и други продукти. Участниците бяха от четири държави.

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков, от 15
април 2013 г. се забранява любителския риболов за 47 дневен период. Това съобщиха от
Министерството на земеделието и храните.
Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултурите и се прилага
ежегодно през размножителния период на видовете риби във водите на Черно море, река
Дунав и вътрешните водни обекти.
Забраната за любителски риболов влиза
в сила от 15 април и ще продължи до 31 май
2013 г. включително, като важи за всички
пролетно-лятно размножаващи се видове.
През 2013 г. действа режима за риболов, определен в Приложение № 1 „Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми
през периода на размножаване“, на Закона
за рибарството и аквакултурите. Съгласно
него, сроковете за забраната за риболов на
пролетно-лятно размножаващи се риби се
определя, в зависимост от надморската височина на водния обект.
Във водни обекти, намиращи се до 500 м
надморска височина, забраната е от 15 април
до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска
височина, забраната е от 1 май до 15 юни
2013 г.

Полезните
свойства на
краставицата
Родина на краставицата е Индия, но
в съвременната епоха тя заема почетно
място в кулинарните традиции на различни народи. Употребява се предимно
като пресен зеленчук, главно за салати,
сандвичи, ордьоври.
Краставицата е не по-малко полезна
от целината и морковите за страдащите от ревматизъм.
Пресният краставичен сок премахва парливото усещане в гърдите и
стомашните киселини. Той е полезен за
страдащите от гастрит и язва.
Краставиците имат пречистващи
свойства, защото премахват излишните вещества и токсините от организма. Полезни са за болните от артрит,
тъй като съдържащите се в тях вещества унищожават пикочната киселина.
Помагат също при болести на белите
дробове и стомаха, и при подагра, и тения. Сокът им има успокояващ ефект
върху кожата и няма по-добър лосион
от него. Кожата на ръцете се чувства
много добре, ако върху нея се наложат
обелки от краставица. Краставицата
охлажда кожата, когато е прегрята или
възпалена. Консумацията на краставици,
също е много полезна за кожата, защото съдържащият се в тях водород, я
успокоява и омекотява.
Уморените очи се освежават и торбичките под тях изчезват, като върху
тях се поставят кръгчета от краставица.
Когато се използват за кулинарни
цели, краставиците трябва да се измиват непосредствено преди консумация.
Ако кората им не е обработена с химикали, не е необходимо да се белят, а преди
да се нарежат само се надупчват леко с
вилица за повече аромат.
Краставиците може и да се готвят,
както всички други зеленчуци, но топлинната обработка унищожава витамините и минералите в тях.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„Епъл консулт“ ЕООД

гр. Пловдив
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Изготвяне на Проекти по Програмата за развитие на селските райони.
Създаване на трайни насаждения,
управление.
Консултации в земеделието.
Телефон за контакт: 0898421177

В Пловдив – пета панорама
на професионалното образование

„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

Л о з о в ра з с а д н и к
гр. Нови пазар
П РО И ЗВЕ Ж Д А И П РЕ Д Л А ГА

над 50 винени
и десертни сортoве лози,
сред които и най-търсените
десертни сортове –
Армира 1,
Велика,
Надежда,
Брестовица,
Палиери,
Виктория,
Италия и др.

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

Сръчни ръце и пъргав ум ще демонстрират ученици от цялата страна, по време на Петата панорама на
професионалното образование на
19 април 2013 г., която ще се проведе в Международния панаир Пловдив, съобщиха от там. Очаква се да
участват над 500 средношколци.
Панорамата разширява връзките
между средното образование, бизнеса и висшите училища в България.
Тя показва квалификацията на бъдещите изпълнителски кадри в икономиката. Форумът се организира от
Министерството на образованието,
младежта и науката. Партньори на
неговото пето издание са Международен панаир Пловдив, фирми и браншови съюзи.
В редица състезания учениците ще покажат
своите знания, умения и компетентност, с които
не отстъпват на истинските майстори.
18 отбора от готвачи и сервитьори ще си оспорват титлите в два тура. Те трябва да направят и поднесат ястия, да препоръчат най-подходящите вина и да представят менюто си на
български и чужд език.Техните колеги, специализиращи хлебарство и сладкарство, също ще
покажат тънкости в приготвянето и украсата на
хлебни и сладкарски изделия, както и в тяхното
презентиране. Младите бармани ще имат само 5
минути, за да сътворят атрактивен коктейл. Бъдещите готвачи и сладкари ще се изявяват наред
с утвърдени майстори, участващи в турнирите за
Националната кулинарна купа на България на 19
и 20 април.

Надпреварата по приложна електроника
„Мога и зная как“ е за монтьори на електронна
техника и компютърни системи.
Млади мебелисти ще покажат колекции от
среден и висш клас. Идеи за уюта в дома ще дадат озеленителите и цветарите, които ще аранжират кошници, икебани и букети по зададена тема.
Креативността е най-важният критерий, на
който трябва да отговорят претендентите в конкурса по фризьорство и грим на тема „Красиви и
дръзки в ежедневието – елегантен пънк“. Собствен стил ще покажат участниците в конкурса по
моден дизайн и десениране на тъкани.
Оспорвана ще бъде конкуренцията и в категорията „Най-добра бизнес идея“. Отборите трябва
да генерират 3 предложения по зададен проблем,
а после да представят и защитят едното от тях, в
рамките на 20 минути.

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

