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GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

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

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.
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Пловдив  Година XIX  Брой 16 (796)  02–08.05.2013 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

Ханес Свобода – председател на групата 
на Прогресивен алианс на социалистите и 
демократите в ЕП:

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013✕

Честит 
Великден

17 МИР ПЛОВДИВ ОБЛАСТ

Катя Попова
лекар

Станислав Стайков
икономист

Костадин Царев
педагог

Пенка Караиланска
юрист

Дария Кискинова
икономист

Атанас Балкански
механик

Катя Алова
икономист

Вяра Стоева
агроном

Пламен Райчев
икономист

Рангел Матански
аграрен инженер

Милен Дончев
мениджър

Здравко Димитров
мениджър

Христо Грудев
хирург

Гергана Трендафилова
социолог

Силвия Хубенова
експерт по европейски въпроси

Ангел Ангелов
мениджър

Елица Данева
икономист

Николай Петков
юрист

Анести Тимчев
инженер

Петко Чочев
инженер

Павел Гуджеров
маркетолог

Ангел Драганов
авиотехник

Пенка Караиланска Рангел Матански
аграрен инженер

Гергана Трендафилова
социолог икономиставиотехник

Петко Чочев

Изборите на 12 май  
са важни и за Европа

Изборите в България са от изклю-
чително значение и за нас в Европа, 
това каза Ханес Свобода, при посеще-
нието си в Пловдив

Заедно с българския евродепутат 
Ивайло Калфин, те посетиха Плов-
див и обсъдиха, как върви предиз-
борната кампания. Ханес Свобода 
подчерта, че в ЕП има информация 

за водената от кабинета Борисов по-
литика, но последните факти с под-
слушването са неприемливи. Той 
каза, че Комисията за граждански 
свободи към ЕП дискутира сканда-

ла, но докато няма официално пов-
дигнати обвинения от българската 
прокуратура, не може да се очаква и 
реакция от евроинституциите

(На стр. 5)



Приемът на заявления за плащане по 
пчеларската програма ще започне на 7 май
Това съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“

Кандидатите, които имат склю-
чени договори за получаване на 
безвъзмездна финансова помощ по 
мерки А, B, C и D на Национална-
та програма по пчеларство и вече са 
изпълнили инвестициите си, могат 
да подават заявления за плащане от 
7 май до 31 август 2013 г. Това съ-
общиха от Държавен фонд „Земеде-
лие“ (ДФЗ). Заявления по мярка А, 
Дейност ІІІ – „Популяризиране на 
българските пчелни продукти, в т. 
ч. и произведени по биологичен на-
чин“, се подават в Централно упра-
вление на фонд „Земеделие“, отдел 
„Промоционални програми“.

По мерки B „Борба срещу вароа-
тозата“, C „Мерки за подкрепа на из-
вършването на физико-химичен ана-
лиз на пчелния мед“ и D „Подкрепа 
за подновяване на пчелните кошери 
в общността“, документи се подават 
в отдел „Регионална разплащателна 
агенция – РА“ на областните дирек-
ции на ДФЗ.

Необходимите документи по мяр-
ка А, Дейност ІІІ са публикувани на 

интернет стра-
ницата на ДФЗ, в 
раздел „Селско-
стопански пазар-
ни механизми“ – 
„Промоционални 
програми“ – „Про-
моционални про-
екти, подлежащи 
на подпомагане, 
съгласно Нацио-
налната програма 
по пчеларство за 
тригодишния пе-
риод 2011–2013“. 
Документите по 
мерки B, C и D се 
намират в раздел 
„Селскостопан-
ски пазарни меха-
низми“ – „Месо и пчеларство“ – „На-
ционалната програма по пчеларство 
за тригодишния период 2011–2013 
г.“ – „Прием 2013“.

Списък на кандидатите, подпи-
сали договор с клауза в условия на 
наддоговориране, за които има оси-

гурен финансов ресурс по мерки и 
сектори на Националната програма 
по пчеларство за тригодишния пери-
од 2011–2013 г., ще бъде публикуван 
и периодично обновяван на елек-
тронната страница на ДФ „Земеде-
лие“.
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Министър 
Станков се 
срещна с 
животновъди 
в Пловдив
Основна тема на среща-
та беше развитието на 
високопродуктивното 
млечно говедовъдство в 
България 

Министърът на земеделието и 
храните проф. Иван Станков участ-
ва в среща с животновъди, на коя-
то основна тема бе развитието на 
високопродуктивното млечно гове-
довъдство в България. Срещата се 
проведе в Пловдив, по инициатива 
на Управителните съвети на Асоци-
ацията за развъждане на черношаре-
ната порода говеда в България и На-
ционалният съюз на говедовъдите в 
България.

Министър Станков подчерта 
важността на приемането на закон 
за браншовите организации, кой-
то да подпомогне износа на месо 
и млечни продукти от България за 
чужбина.

На срещата беше обсъдено още 
предоставянето на земи от Дър-
жавния поземлен фонд, в полза на 
животновъдите, както и темата 
за идентификацията и имунопрофи-
лактиката на животни и сключване-
то на договори между частнопрак-
тикуващите ветеринарни лекари и 
животновъди.

Дискутирани бяха още предложе-
ния за стимулиране на дейността 
на Развъдната асоциация на черно-
шарената порода говеда, производ-
ството и контрола на груби фуражи, 
както и  перспектива за развитие-
то на млечното говедовъдство.

Проф. Иван Станков – министър на земеделието и храните:

Разработването на българската аграрна 
политика е сред приоритетите ми 

Разработването на българската 
аграрна политика, е сред приори-
тетите ми, като министър на земе-
делието. Това каза министърът на 
земеделието и храните проф. Иван 
Станков. „Времето е много кратко. 
Аз и друг път съм казвал, че една 
овца има бременност пет месеца, а 
нашето служебно правителство има 
два месеца и нещо. През това крат-
ко време, има няколко основни при-
оритета, които аз съм си определил 
като министър на земеделието“, по-
сочи Станков. Единият приоритет е 
представяне на програма 2014–2020 
за България в Брюксел в Съвета на 
министрите, което вече е направе-
но. Други приоритети са разрабо-
тване на няколко важни стратегии 
за слабите производства – за зелен-
чукопроизводството, лозарството, 
овощарството, зърнопроизводството 
и животновъдството като цяло, био-
логичното производство, хранител-
ната промишленост. „Поставили сме 
си задача да изградим и хидромели-
оративната система, да разработим 
и проекта, защото това е един клю-
чов проблем за България“, каза още 
проф. Иван Станков.

Като приоритет е поставено и 

развитието на малките стопанства и 
много стимули за младите фермери. 
„Тези, които започват от начало, до 
24 месеца, могат да получат една до-
пълнителна безвъзмездна субсидия, 
след това да получат всички евро-
пейски субсидии и български доп-
лащания. Така, че се създават пред-

поставки за навлизане на млади хора 
в българското земеделие”, каза още 
министърът. Според него, науката 
трябва да стане водеща и определя-
ща за повишаване на икономически-
те показатели.

В България нуждата от образова-
ние, от по-голяма култура на произ-
водство, е много голяма. Бизнесът, 
образованието и науката трябва да 
вървят ръка за ръка. Всичко това, 
което се прави в света, всички нови 
елементи, трябва да достигат до 
фермерите и производителите. Пе-
риодически всички тези произво-
дители на аграрна, растениевъдна 
и животновъдна продукция, трябва 
да минават през курсове и да опре-
сняват своите знания. Трябва непре-
къснато да получават информация, 
а има много възможни начини да 
я получат – консултантски служ-
би, служби за съвети в земеделие-
то, университетите също могат да 
предоставят подобна информация. 
Има едни предпоставки в програма 
2014–2020, които са интелигентен 
растеж, устойчив растеж, инклузи-
вен растеж. Ако ги има трите неща, 
а те са взаимно свързани, ще има ус-
пех, каза още проф. Иван Станков.

Евродепутатът Мария Габриел:

ЕП предлага референтна година за 
кооперативите и таванът на плащане

2009, 2010 и 2011 г. да бъдат ре-
ферентни години за регистрирани 
кооперативи в ЕС. С това предло-
жение, Европейският парламент 
смята да противодейства срещу 
създаване на кухи кооперативи, във 
връзка с евентуалното налагане на 
таван на субсидиите в новата ОСП. 
Това каза евродепутатът от ГЕРБ 
Мария Габриел, по време на дебата 
„Земеделската политика в основата 

на отговорното управление на Бъл-
гария“, иницииран от АЗПБ в сто-
лицата.

Идеята за въвеждане на рефе-
рентна година е предизвикана от 
предложението на испански евроде-
путат от левицата, който предложи 
кооперативите да бъдат освободени 
от таван. До днес обаче не е ясно, 
какъв тип кооперативи има предвид 
той, обясни Мария Габриел.

Габриел каза още, че в момента, 
ЕП обмисля за новата ОСП адап-
тация на американския начин на 
застраховане на земеделската про-
дукция. В новото предложение към 
ОСП, при спад от 30% на доходите 
на земеделските производители, да 
има възможност за европейска ин-
тервенция със средства, проблемът 
обаче е откъде ще се захранва такъв 
тип фонд.
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Д-р инж. Милко Владимиров – 

За винопроизводството, винения 
туризъм и разрешителните режими!

Задачата, да има ръст при лозя-
та, ни бе дадена още по времето на 
Тодор Живков. До 2000 г. трябваше 
да имаме 2 млн. дка. с лозя. Вмес-
то това, днес имаме около 500 хил. 
дка., от които 350 хил. са нови на-
саждения, а останалите са стари и 
неподдържани. От години никой не 
мисли за пазарите навън. Винпроми-
те не могат да се обединят. Причина 
за това е, че всеки в България, знае и 
може много. Единственият начин да 
се постигне това е на икономическа 
основа.

Проблемите пред сектор „Винар-
ство“ в страната са много. Един от 
тях е невъзможността да се комасира 
земята. Трябва да има политика на 
държавата, която да помага на секто-
ра. В момента има много мераклии 
да развиват винен туризъм. Добре, 
но кой винпром е готов да посрещне 
две групи туристи? Липсва базата, 
трябват технолози, които да водят 
професионална дегустация, трябва 
да има кетъринг и добри пътища, по 
които да се стигне до там. Днес има 
богати клиенти, които могат да дой-
дат на винен туризъм, но няма, какво 
да им предложим. Лично мое мнение 
е, че по въпроса само се говорят го-
леми приказки, без да се знае, какви 
са реалностите. В момента, когато 
трябва да започне да се действа и да 
се говори сериозно за работа, всеки 
се ослушва и никой не иска да дава 
пари за реална дейност. Г-н Маджа-
ров – председателят на Регионална-
та лозаро-винарска камара „Тракия“ 
тръби, че са направени проекти за 
пътища на виното, но по тях няма 
минаване. Където и да идете, няма 
кой да ви посрещне или да ви пока-
же, каквото и да е. Ако заведете в ня-
кой винпром група от 40 човека, ще 
е пълна катастрофа. Бил съм Италия 
и знам, как стават тези работи. При 
нас липсва основното, което са па-
рите и обединението между лозари и 
винари. Това никога няма да стане, 
защото всеки е срещу всеки. 

Седнат ли на една маса са голе-
ми приятели, а зад гърба си говорят 
грозни приказки. Нека направим 
сдружение и кажем на членовете, че 
събираме от всеки по 10 хил. лв. за 
първоначален капитал. Те няма да 
дадат и по 10 лв. Как после да стане 
нещо? Започват да се оплакват, кол-
ко са зле и са закъсали. Всичко на 
приказки е много хубаво, но трябва 
и да се действа. 
КАКЪВ ВИНЕН ТУРИЗЪМ 
ДА СЕ РАЗВИВА,
при сложните разрешителни режими 
в България? По закон нямаш право 
да строиш на по малко от 150 метра 
от жилищна сграда, да се направи 
малка изба за 50 т. грозде. В цял свят 
няма такива разпоредби. Винаги 
горе живеят хората, а избата е долу. 
Ако един стопанин има 20 дка лозя, 
той няма право да си направи малка 
изба в двора на къщата си. Ако я на-
прави на полето, трябва да се сменя 
статута на земеделската земя, но ня-
кой знае ли, как става това? Трябват 
ти разрешения от десет организации, 
след което ще дойдат архитектите. 
Ще съжаляващ, че изобщо си запо-
чнал да правиш нещо. Единственият 

начин да се излезе от положението 
е, като се направи сдружение, което 
да обработва в една изба гроздето 
на ишлеме. След това да се продава 
готовият продукт. Това е спасението. 
Ако не се направи, сегашните 500 
хил. дка, след 3 г. няма да ги има. 
Ще паднат до 100 хил. дка. Хората, 
които произвеждат грозде, после 
не знаят, какво да го правят. Такива 
производители само организация би 
могла да ги спаси. Да й се предава 
продукцията и в последствие да се 
дели печалбата. Това е начинът. Дру-
гият вариант е производителят да си 
го вземе и сам да го продава. Тогава 
ще има и сертификат за произход. 

В РЛВК „Тракия“ – Пловдив се 
говорят само големи приказки, но не 
им е ясно, как да подходят. Те искат 
да вземат виното от винпромите и да 
го продават, но така не става. Вин-
промите в цяла България са празни и 
в тях няма вино. Всичко е декапита-
лизирано. В момента създаваме мал-
ка организация за производство на 
вино в град Перущица и село Усти-
на. За толкова имаме средства. Раз-
решителните режими също много 
ни спъват работата. С корекции в тях 
ще се развържат ръцете на хората, да 
направят нещо. Всичко трябва да е 
по-лесно. С по-малко бюрокрация и 
пари. Така е в останалите държави. 

Спечелените проекти за промо-
ция на български вина в чужбина, са 
празни приказки. Това не може да се 
случи, при липсата, на какъвто и да 
е износ. Промотираш нещо, което го 
нямаш и не знаеш дали утре, ще го 
имаш зад гърба си. 

В момента хората изкореняват 
лозовите си насаждения и садят че-
реши. Доволни са от продукцията и 
съжаляват само, че по-рано не са из-
коренили лозята си. Доходът от че-
решите е около 40–50 пъти по-голям 
от гроздето и е гарантирано изкупу-
ването. При лозето всичко е много 
по-сложно.

 Записа: Филип ХРИСТОВ

Купувайте 
български яйца, 
призоваха 
производители

От Браншовия съюз на производите-
лите на яйца към Асоциацията на земедел-
ските производители в България, призоваха 
потребителите да купуват български яйца 
за предстоящите Великденски празници.

Във връзка с икономическата обста-
новка в страната, препоръчваме на потре-
бителите да закупуват български яйца. Така 
те подкрепят българските производители, 
които са покрили всички изисквания за ху-
манно отношение към кокошките носачки, 
съгласно регламентите на ЕС, но всичко 
това е постигнато с цената на значителни 
инвестиции от страна на българските про-
изводители, посочват от организацията.

От там предупреждават и за възможни 
нередности с тази стока в магазинната 
мрежа у нас. Те изразяват своето опасение, 
че е възможно партидните номера на засе-
чените яйца с произход Полша, да не отго-
варят на оригиналното свидетелство, из-
дадено от производителя или пакетажния 
център.

В сигнал, изпратен до отговорните 
институции, е приложен етикет, на който 
липсва номер на пакетажна станция. Това 
е нарушение на Наредбата за изискванията 
за търговия с яйца за консумация. Такава 
продукция е засечена в склад на фирма „Ни-
китов“, гр. Пловдив, а по информацията на 
производителите на яйца тази продукция 
се реализира в Пловдив, Перник, Сандански 
и Петрич.

Според изискванията маркировката на 
яйцата от клас „А“, предназначени за пред-
лагане на пазара, се извършва върху черуп-
ката с кода на производителя.

Кодът на производителя се състои от 
шест цифри и две букви, като се образува 
от ветеринарния регистрационен номер на 
обекта, съгласно Наредба за минимални-
те изисквания за хуманно отношение, при 
отглеждане на кокошки носачки – цифрата, 
посочваща метода на отглеждане, инициа-
лите „BG“, кода на областта и трицифрен 
пореден номер на производителя, при впис-
ването му в регистрите на регионалните 
ветеринарномедицински служби (РВМС).

Делегация от Казанлък представи България
на международното изложение за храни и напитки в Осака – „Утаге ‘2013“ 

Делегация от Казанлък представи 
България на голямото международно 
изложение за храни и напитки в Оса-
ка – „Утаге ‘2013“. Това съобщиха от 
пресцентъра на общината. Специал-
на покана към Казанлък за участие 
в изложението, изпрати президентът 
на Организационния комитет Юзу-
ру Хирано. Сред високопоставените 
лица и представителите на бизнеса, 
които официално прерязаха лента-
та, при откриване на изложението, 

бяха само двама чуж-
денци – кметът на об-
щина Казанлък Галина 
Стоянова и посланикът 
на Република България 
в Япония Георги Васи-
лев. Изключителна чест, 
оказана на нашата стра-
на, която недвусмислено 
говори за високата оцен-
ка, която Япония дава на 
връзките си с България.

Кметът на община 
Казанлък участва в це-
ремонията, по покана 
и на разноски на Орга-

низационния комитет. Царица Роза 
‘2012 Нели Славова, също поканена 
от организаторите на изложението, 
представя България, като три пъти 
на ден тя запознава посетителите 
на „Утаге ’2013“ с Казанлък и Бъл-
гария. Фолклорен състав завладява 
публиката и я увлича в ритъма на 
българските народни танци. Пред-
ставят се и традиционни ритуали у 
нас, като розобер, гроздобер, нали-
ване на виното, кукерски игри. Това 

означава, че минимум 4000 души 
дневно виждат България, чрез Нели 
Славова и българския фолклор. Из-
ложението продължава до 6 май, 
което наистина е едно мащабно и 
уникално по своите размери пред-
ставяне на България, пред гостите 
на изложението от всички краища 
на света.

В делегацията от Казанлък 
участват още председателят на Об-
щинския съвет Николай Златанов и 
розопроизводителят Стефан Ива-
нов, управител на фирма „Триглав 
Еделвайс“. Той е собственик на една 
от големите розоварни у нас – тази в 
с. Пъстрово, и на розовите градини 
край с. Енина. Стефан Иванов пъ-
тува на собствени разноски, както 
и пое разходите по посещението на 
председателя на Общинския съвет. 
Участието си на „Утаге ‘2013“ ка-
занлъшкият розопроизводител оце-
ни, като много ползотворно. Според 
него, представянето на такъв широк 
форум неминуемо ще допринесе, не 
само за развитието на културните 
връзки между Япония и България, 

но и ще спомогне за разширяване 
на бизнес контактите, особено в 
сферата на розопроизводството и 
производството на екологично чис-
ти храни и напитки. Заслуга за този 
интерес към нашите производите-
ли, той вижда в активната работа на 
местната власт в Казанлък, в посока 
подкрепа развитието на бизнеса.

Специалното внимание към Ка-
занлък от страна на Япония е заслу-
жено – градът на розите поддържа 
контакти с градовете Мунаката, Фу-
куяма и Хирошима. Има интерес от 
страна на Накано и Токачи. 

Изложението за храни и напитки, 
се провежда на всеки четири години 
и определена страна с нейните тра-
диции става акцент в него. Българско 
вино, сирене, мляко, розови проду-
кти, луканка и още вкусни български 
деликатеси ще бъдат опитани от по-
сетителите – туристи и представите-
ли на бизнеса от цял свят. Интересът 
към изложението е огромен. Близо 1 
милион души се очаква да посетят 
залите и щандовете на „Утаге ‘2013“ 
от 26 април до 6 май.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Областните дирекции на ДФЗ 
ще приемат заявления 
по три схеми  
за държавна помощ
Бюджетът за съфинансиране на премии при застраховане 
на селскостопанска продукция за 2013 г. е до 483 730 лв.

До 31 август областните дирек-
ции на Държавен фонд „Земеделие“, 
ще приемат документи за съфинан-
сиране на премии, при застрахова-
не на селскостопанска продукция, 
съобщиха от фонда. Предвиденият 
бюджет за 2013 г. е до 483 730 лв. 
Той ще покрива част от разходите, 
при сключване на застраховка срещу 
градушка, проливен дъжд, наводне-
ние, буря и осланяване. Кандидатите 
трябва да отглеждат минимум 0,5 ха 
овощни култури или 0,3 ха зеленчу-
кови култури (0.1 ха за зеленчукови 
култури, отглеждани в оранжерии). 

Помощта покрива загуби, при за-
страхователна тарифа до 6% и при 
допустим максимален размер на за-
страхователната премия – 300 лв. на 
хектар. Разликите над тези параме-
три се поемат от земеделския произ-
водител.

До 31 октомври ще продължи 
приемът на документи за компенси-
ране на разходи срещу вредителя До-
матен миниращ молец (Tuta absoluta 
Meyrick). Общият бюджет по схема-
та е до 1 млн. лв. и ще покрива до 
100% от разходите за купуване на 
средства за растителна защита или 
до 250 лв. на декар. Документи се 
подават в областните структури на 
ДФЗ.

Фонд „Земеделие“ ще предоста-
вя и финансова помощ на Изпълни-
телната агенция по сортоизпитване, 
апробация и семеконтрол (ИАСАС), 
за изпълнението на схемата за на-
сърчаване производството и използ-
ването на висококачествени семе-
на. Бюджетът е до 1 млн. лева и ще 
покрива разходите на агенцията за 
предоставяне на услуги на растени-
евъдни предприятия – инспекция на 
посеви, лабораторен анализ, издава-
не на етикети и други.

Европейски земеделски фонд: 
„Европа инвестира в селските райони“

От 1 март започна 
приема на заявления по 
агроекологичната мярка

От 1 март до 15 май 2013 
г. производителите на био-про-
дукция отново могат да кан-
дидатстват за компенсаторни 
плащания по Програмата за 
развитие на селските райони 
(ПРСР) 2007–2013 г. Безвъз-
мездните средства се отпускат 
по Мярка 214 „Агроекологични 
плащания“ от програмата, коя-
то се прилага в България вече 
пета година. Нейната цел е да 

подпомага финансово стопани, 
които се занимават с дейнос-
ти, опазващи околната среда. 
Поощрява се развиването на 
биологично земеделие, плани-
рането на екологични дейности 
в стопанствата, поддържането 
и възстановяването на тради-
ционния ландшафт  и др. Помо-
щите се отпускат като годишни 
компенсаторни плащания за пет 
годишен период. Право на тях 

имат земеделци, които изпъл-
няват агроекологични дейности 
върху определена площ, биоло-
гично пчеларство или опазва-
не на застрашени от изчезване 
редки местни породи животни. 
Кандидати могат да са физи-
чески и юридически лица, ре-
гистрирани в Интегрираната 
система за администриране и 
контрол (ИСАК) на Държавен 
фонд „Земеделие“. Документи 

се подават всяка година в об-
щинските служби „Земеде-
лие“ на Министерството на зе-
меделието и храните.

Производителите, отглежда-
щи редки породи по биологи-
чен начин, могат да получат до 
200 евро субсидия на животно. 
За стопаните, развиващи биоло-
гично растениевъдство, макси-
малният размер на субсидията е 
до 900 евро на хектар.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ
1. За подпомагане могат 

да кандидатстват физически 
лица, еднолични търговци и 
юридически лица, които са зе-
меделски стопани по смисъла 
на§ 1, т.23 от Закона за подпо-
магане на земеделските произ-
водители (ЗПЗП).

2. За прилагане на дейност-
ите по чл.2, ал.1, т.1, буква „б“, 
т. 2, буква „а“ и т. 5 кандидати-
те за подпомагане се вписват в 

системата за идентификация и 
регистрация на животните по 
чл. 30, ал. 2, т. 3 ЗПЗП.

3. Земеделските парцели, 
върху които се прилагат аг-
роекологични дейности, под-
помагани по тази наредба, се 
идентифицират в ИСАК.

Чл. 20 1. Подпомаганите 
лица преминават агроеколо-
гично обучение или инфор-
мационни дейности по агро-

екология до 31 декември на 
втората година, считано от 
датата на първото одобрение 
на заявлението за подпомага-
не или доказват наличие на 
опит, в извършването на дей-
ностите, които са избрали да 
прилагат.

2. Изпълнението на разпо-
редбите по ал. 1 се установя-
ва с диплома, удостоверяваща 
преминат изпит по агроеко-

логия, или удостоверение за 
преминат курс, обучение или 
информационна дейност по 
агроекология, издадени от 
обучаваща институция.

3. При подпомагане на 
юридически лица или едно-
лични търговци на условията 
по ал. 1 и 2 отговаря лицето, 
изрично упълномощено да 
управлява агроекологичната 
дейност.

Министър Деяна 
Костадинова участва  
в благотворителна кампания 
за деца и младежи с увреждания в Пловдив 

Вицепремиерът и министър на 
труда и социалната политика Деяна 
Костадинова, откри благотворител-
на кампания за деца и младежи с 
тежки физически и умствени увреж-
дания и техните семейства в Между-
народния панаир Пловдив, Пловдив.

Кампанията „Помогни и ти, при-
ятел ни стани“ включва подпомагане 
с 1000 пакета продукти на гръцки и 
български фирми, дарени за децата и 
младежите с тежки физически и ум-
ствени увреждания и техните семей-
ства. Продуктите получиха членове 
от сдружение „Различни, но равни“ 
от общините Пловдив, „Родопи“, 
Куклен, „Марица“ и Раковски.

„Днешната кампания доказва, че 
бизнесът осъзнава, че не само печал-
бата е важна, а също така, че той е 
добре, когато обществото е добре“, 
отбеляза министър Костадинова.

„Още преди години, когато ме за-
познаха с инициативата на сдруже-

ние „Различни, но равни“ за мобил-
ни услуги за деца с увреждания, за 
мен беше ясно, че това е идея, която 
има бъдеще. Самият факт, че дарява-
те обич и грижа на децата си в се-
мейна среда, е достоен за уважение”, 
сподели министър Костадинова с ро-
дителите.

По нейните думи, дейността на 
сдружението е пример за това, как 
трябва да се случват добрите неща 
в страната. „Мобилните услуги за 
деца с увреждания са инициатива, 
която стартира като добра пилотна 
практика и вече е призната за деле-
гирана държавна дейност“, подчерта 
тя.

Инициативата „Помогни и ти, 
приятел ни стани“ се провежда за 
втора поредна година. По време на 
първата акция бяха подпомогнати 
над 70 семейства с деца и младежи с 
тежки физически и умствени увреж-
дания.
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Ще се борим  
с корупцията в България
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Винаги са ме вълнували общест-
вените проблеми и никога не съм 
стоял настрана от политиката. Ос-
новният проблем на българите е ни-
ското самочувствие. Те не вярват в 
собствените си сили и че сами могат 
да решават съдбата си. Винаги чакат 
от някъде спасение, както стана със 
Симеон Сакскобурготски и Бойко 
Борисов. Проявяват сериозни емо-
ции, без здрав разум, мисъл и кон-
цепция за развитие. Крайно време е 
да се обединим и заедно да вървим 
напред, без да се стряскаме от при-
зраците на миналото и без да слугу-
ваме на лъжепророци и спасители. 
Последните протести доказаха, че 
когато народът си търси правата, не-
щата се случват. 

Основните проблеми в цялата 
страна са едни и същи. Това е тотал-
ната бедност и мизерия. Аз се упла-
ших от положението по селата. Има 
семейства с по 2–3 деца, които нямат 
дори ток, поради липса на средства. 
България стигна дъното. Ако не се 
направят необходимите социални 
и икономически реформи, в скоро 
време ще има граждански бунтове, 
предизвикани от глада и недоимъка. 
За това основният акцент в полити-
ческата програма на РЗС

Е БОРБАТА С 
КОРУПЦИЯТА. 

Това е най-бързият и ефективен 
начин да се решат редица икономиче-
ски и социални проблеми. България 
не е бедна държава и може да изхран-
ва своето население. Има достатъч-
но ресурси и работеща икономика, 
които да задоволят потребностите 
на всички граждани. Корупцията и 
кражбите са основните проблеми 
на страната и са придобили застра-
шителни размери. Непрекъснато се 
измислят нови схеми за източване 
на ДДС, еврофондове, държавни и 
общински бюджети, нагласени об-
ществени поръчки, контрабандни 
канали за цигари и алкохол, и т.н. 
По наши данни, всяка година държа-
вата губи около 5 млрд. лева. Само 
тези пари са достатъчни, за реша-
ване на голяма част от проблемите 
със заплати, пенсии, стипендии, со-

циални помощи. Шоковото вдигане 
на заплатите и социалните помощи, 
може да стане незабавно, чрез спи-
ране на корупционните схеми. Съз-
нателно или не, всеки е част от тях 
и едва ли има българин, който да не 
е давал рушвети на катаджии или в 
общината. Това е манталитетът на 
българина, вместо да си отстоява 
правата. Винаги съм казвал, че кри-
зата в България не е икономическа, 
а нравствена и морална. Като нямаш 
ценностна система, не можеш да оч-
акваш държавата и министрите да са 
по-различни. За това и смятам, че

ИДЕЯТА ЗА НОВА 
КОНСТИТУЦИЯ,

не е популизъм, а теза, която се съз-
даде, за да може държавата най-по-
сле да бъде структурирана правилно, 
тъй като всичко в България е тотално 
сбъркано. Тя е основен закон и в нея 
трябва да се разпишат ясно правомо-
щията на всички институции, как те 
си взаимодействат, какви са контрол-
ните механизми, какви са санкциите 
за неизпълнение на задълженията. 

Проблемите на България са мно-
го. Хората си мислят, че трябва да си 
икономически гений, за да бъдат те 
решени. Трябва спешно да се про-
менят няколко закона, което може да 
стане веднага, стига да има воля за 
това. Не може банките едностранно 
да променят, както си искат, усло-
вията по кредитите на граждани и 
фирми. Те работят на територията 
на България и законодателството й 
определя стриктно техните права и 
задължения. На фона на цялата бед-
ност в страната, българинът е под-
ложен на истниски грабеж от банки, 
електроразпределителни дружества, 
държавни и общински институции. 
Трябва ново антимонополно зако-
нодателство. Вместо това, държава-
та целенасочено помага на всички 
монополни структури, като им дава 
законови привилегии. Същевремен-
но, когато обикновеният човек по-
търси правата си в съда, държавата 
го оставя да потъне в безкрайните 
юридически и бюрократични лаби-
ринти. Лутайки се сами, в продъл-
жение на години, граждани и фирми 
рядко получават справедливост, от 
правораздавателните органи. В цял 
свят държавата активно участва в 
регулирането на отношенията меж-
ду търговските фирми. В момента, в 
България има огромна междуфирме-
на задлъжнялост, в размер на миляр-
ди левове. Това срива икономиката. 
В държави, като Германия, щом една 
фирма не си плаща задължения-
та към друга, държавата веднага се 
намесва. Другият бич за народа са 
частните съдебни изпълнители. Те 
разграбиха имотите на гражданите и 
активите на фирмите. Цели предпри-
ятия се закриха и разпродадоха на 
смешни цени, без никакъв контрол. 
Действията им не могат да бъдат об-
жалвани. Всичко това се прави, с цел 
да се угоди на определени лобистки 
кръгове.

БЮРОКРАЦИЯТА У НАС 
Е ДРУГ ПРОБЛЕМ. 

Няма администрация в света, 
която да е създадена, за да пречи на 
всички, независимо дали са гражда-
ни или фирми, както е в България. 
У нас, държавните и общинските 
служители са некомпетентни, оя-
дени и лениви, като едни и същи 
хора се въртят в системата от годи-
ни. Връщат те и те мотаят за едно 
и също нещо по 100 пъти, което е 
пълен абсурд. Гражданите се при-
нуждават да плащат скъпо и пре-
скъпо за това, че живеят в България, 
а не получават от държавата нищо 
в замяна. Нали това е общественият 
договор! Ние си плащаме за това, че 
сме граждани на държавата, а тя ни 
дава спокойствие, справедливост и 
режим на законност, за да можем да 
живеем нормално, спокойно и до-
стойно. Вместо това, ние живеем в 
някакъв филм на ужасите. 

За съжаление, много малка част 
от дребните земеделски стопани 
стигат до реално субсидиране и 
до еврофондовете. Всичко отива 
при едрите земевладелци и ферме-
ри. Стопаните с по 5–10 декара са 
тотално отрязани от европейските 
помощи. Трябва и подкрепа за мла-
дите фермери. Да има механизми, за 
да може всички да участват наравно 
в разпределението на европейските 
средства. Трудно се конкурират на-
шите земеделски производители, с 
тези в Западна Европа, при условие, 
че работят с допотопна техника, а 
много често обработват земите си с 
магарета и коне. Държавата

ТРЯБВА ДА 
ЗАЩИТАВА РОДНИТЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛИ,
за което има достатъчно законови 
механизми, които трябва да се въ-
ведат. 

Ако стана народен представител, 
ще се боря да има защитни цени за 
всички земеделски производители, 
млекопреработватели, месопрера-
ботватели и т.н. Така ще спре без-
разборният внос на всякаква про-
дукция от чужбина. Ще се въведат 
минимални цени и прагове за про-
дукцията, за да може българския 
пазар да бъде защитен от държа-
вата. Трябва да има таван за обра-
ботваемата земя. Има арендатори с 
по около 200–300 хил. дка земя. Те 
прибират 90% от субсидиите. 

Сериозен е и проблемът с обра-
зованието. Превръщаме се в най-
неграмотната нация в Европейския 
съюз. В момента, всички кадър-
ни хора бягат навън и тук остава-
ме само слуги и ратаи. Това става 
с покровителството на западните 
държави. Необходими са незабавни 
мерки в сферата на образование-
то. Трябва да се стимулира ражда-
емостта в българските семейства, 
чрез увеличаване на помощите им, 
в зависимост от образованието на 
родителите. Така ще се стимулират 
образованите и интелигентните се-
мейства, които създават средната 
класа в обществото и са полезни за 
държавата.

Визитка:
Завършил е Националната Априловска гимназия в Габрово, а 

след това с отличие магистратура по право във Великотърнов-
ския университет. Работи като адвокат от 15 години. Семеен, 
с едно дете.

За Европа е много важно, Бълга-
рия да има ново ръководство и упра-
вление, посочи председателят на гру-
пата на социалистите и демократите 
в ЕП. Разговорът продължи с обсъж-
дане на проблемите на младите хора 
и шансовете им да се реализират на 
трудовия пазар. Европолитиците на 
левицата разясниха механизмите, 
за борба с младежката безработица. 
Така наречена „младежка гаранция“, 
вече е утвърдена практика в Австрия 
и дава резултати, сподели гостът за 
родната си страна. Практиката се из-
разява в правителствена политика, 
за подпомагане на всеки младеж или 
девойка да се квалифицира, според 
търсенето на работна ръка от биз-
неса, стана ясно от думите на Ханес 
Свобода. 

В момента, европейският бюджет 
отделя 6 млрд. евро по тази мярка, 
като настояването на европейската 
левица е сумата да стане 10 млрд. 
евро. В този процес на борба с без-
работицата, обаче активната страна 
е правителството, подчертаха гости-
те. Младежите от града на тепетата 
настояха за равнопоставеност на 
кадрите в общия европейски трудов 
пазар и посочиха, че на този етап, 
има пренебрежително отношение 
към български специалисти, които 
са не по-малко конкурентноспособ-
ни. Ние социалистите се борим за 
отваряне на европейския трудов па-
зар, за по-добри условия на труд и 
за успешна реализация на младите, 
чрез механизмите на стажове, до-
пълнителни квалификации и обуче-
ния, заяви Ханес Свобода.

Изборите на 12 
май са важни и 
за Европа

Агрофондът 
не разглежда 
проектите на 
МИГ-овете

ДФ „Земеделие“ бави и не раз-
глежда проектите, които Мест-
ните инициативни групи (МИГ) са 
подали и така се компрометира 
програма ЛИДЕР. За това преду-
преди Милена Горанова, земеделски 
производител в Кнежа и член на УС 
на МИГ в Кнежа. Тя обясни, че МИГ-
овете работят усилено, стремят 
се да привлекат земеделски про-
изводители, които са подготви-
ли проектите си, одобрени са и са 
подадени в ДФЗ, но там потъват 
и не ги разглеждат. Източници от 
ДФЗ коментираха, че причината е 
в липсата на служители, които да 
обработват документите.

МИГ-овете са най-лесният начин 
за усвояване на средства по ПРСР, 
както и възможност за извест-
на децентрализация на системата. 
Програмата работи отлично в ос-
таналите европейски страни, но в 
България, въпреки инициативността 
и ентусиазма на МИГ-овете, админи-
стративната система практически 
спъва реализирането на местните 
идеи в селските райони.



Новата управленска политика в об-
щина Пловдив, поставя акцент върху 
стратегическото планиране. За пости-
гането на изискващото се устойчиво 
градско развитие, е необходимо пла-
ниране, което надхвърля определен 
управленски мандат, в комбинация с 
реално участие на експертния потен-
циал в града. Това заяви председателят 
на общински съвет Пловдив арх. Илко 
Николов, който бе водещ лектор във 
форума „Градът и сградите“, провел се 
в София.

На него среща си дадоха иноватори 
от индустриите, свързани с управле-
ние на градското планиране, с град-
ските лидери, които работят за превръ-
щането на своите градове в „умни“. В 
подкрепа на тезата си арх. Николов, 
запозна участниците с основните мо-
менти от разработвания Интегриран 
план за възстановяване и развитие на 
община Пловдив.

„Смея да кажа, че сме подходили 
новаторски, с изключително преци-
зирани, като обозрима и възможна за 
финансиране малка територия на три-
те зони, но същевременно включваща 
всички възможни социални, икономи-
чески, транспортни, историко-археоло-
гически, техноло гично-иновационни, 
енергийни, ин фра структурни фактори 
– т.е. на практика, целия набор от об-

ществени функции на една високоур-
банизирана територия с претенции за 
интелигентно устойчиво развитие“, 
обобщи арх. Николов.

Председателят на Общинския съ-
вет отбеляза и активното присъствие 
на община Пловдив, в планирането на 
Областната стратегия за развитие. 

„Маркирали сме няколко конкрет-
ни приоритет,а свързани с реализира-
не на значими мероприятия, касаещи 
община Пловдив и съседните общини 
– нов вид селищен и междуселищен 
транспорт тип S-BAHN, проектът „Во-
доснабдяване на Пловдив от каскада 
„Въча“, потенциалът за развитие на 
летище Пловдив“.

Арх. Николов отново отбеляза, че 

2013 г. е основополагаща, не само за 
Пловдив, но и за страната. Няма по-
подходящ момент от този – отворени 
европейски програми, немалък адми-
нистративен капацитет по усвояване 
на грантови средства и управление на 
проекти, заяви арх. Николов.

Според него, Пловдив върви в 
правилната посока, по отношение на 
подготовката си за новия европейски 
планов период 2014–2020. Интегрира-
ният план за градско възстановяване и 
развитие, е почти на финалната права, 
като се очаква той да е готов до нача-
лото на лятото. В същото време, в ход 
е и разработването на Общинския план 
за развитие и Областната стратегия за 
развитие, обобщи той.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Куклен на крачка 
пред другите 
общини в 
региона 
по проекта „Достоен живот“

В заседателната зала на община Кук-
лен бе дадена пресконференция за меди-
ите и гражданите, за хода на проект 
„Достоен живот за хората от община 
Куклен“.

Изпълняващият длъжността кмет на 
община Куклен Костадин Павлов и пред-
седателят на общинския съвет Стефан 
Апостолов са доволни, че трите услуги, 
които се финансират по Оперативна 
програма „Развитие на човешките ре-
сурси“, съфинансирана от Европейския 
социален фонд на Европейския съюз, по 
схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG051PO001-5.1.04 – „Помощ в дома“ на 
стойност 127 896 лв. допълват и разши-
ряват набора от социални услуги за на-
селението.

Проектът е с времетраене до 30 ап-
рил 2014 г. и обхваща хора в нужда от 
Куклен и селата Гълъбово и Руен. 

И. д. кмет Павлов обоснова необходи-
мостта от тази подкрепа. Общината се 
характеризира с негативни тенденции – 
застаряване на населението, увеличаване 
броя на лицата с увреждания – с трайни 
увреждания са 558 жители, с намалена 
трудоспособност над 90% са 109 лица, 
17 са децата с увреждания. Този проект 
съдейства и за намаляване на броя на 
безработните в общината, като дава 
възможност за заетост и за квалифика-
ция.

Реалните дейности – почасова помощ 
в дома, съдействие за достъп до инсти-
туциите и лична помощ в ежедневните 
грижи, са стартирали в първите дни на 
април. Да се ползат срещу минимално за-
плащане – 0,10 лв.на час, от помощта на 
социален асистент са кандидатствали 
40 лица с увреждания, деца и възрастни 
с ограничения или невъзможност да се 
обслужват сами. След прецизен подбор, 
одобрени са 30 деца и възрастни. За тях 
ще се грижат 15 социални асистенти.

Асистентите са подбрани от коми-
сия от експерти на Дирекция „Социално 
подпомагане“ в община „Родопи“. От 19 
безработни, кандидатствали за работа 
по тази програма, след конкурс и про-
ведено 3-дневно обучение, са одобрени 
15 души. Качеството на работата им и 
взаимоотношенията с потребителите, 
ще бъдат контролирани, чрез ежемесеч-
ни проверки от страна на екипа и през 
три месеца от ръководителя на проекта.

„Община Куклен гарантира, че грижи-
те по социалния проект „Достоен живот 
за гражданите на община Куклен“ ще про-
дължат и след края му“ – подчерта ръко-
водителят на проекта Мариана Ганева. С 
решение на Общинския съвет, е одобрено 
за още една година, след края на проекта,  
двама от обучените социални асистен-
ти да продължат да се грижат за чети-
рима потребители.

Общината се стреми да разширява 
пакета социални услуги – има подписано 
споразумение със сдружение „Различни, но 
равни“ и осигурява мобилни социални услу-
ги за 5 деца и младежи от общината. Ли-
чен асистент ползват двама, а по програ-
мата „Подкрепа за достоен живот“ грижи 
получават 9 лица, от които 2 са деца от 
Куклен и Руен. Социалният патронаж об-
служва 30 нуждаещи се, а социалната тра-
пезария тази година радва с топла храна 
31 потребители от Куклен и Руен.

Обновеният Градски дом на културата 
отвори врати

Великотърновският митрополит 
Григорий откри с тържествен водосвет 
обновения Градски дом на културата 
„Борис Христов“.

Кметът на Пловдив инж. Иван То-
тев получи икона на Св. Георги, доне-
сена от Атон, подарък от собственика 
на гръцката фирма изпълнител на про-
екта. След това той преряза лентата на 
реновираната сграда, чийто ремонт за-

почна преди шест години. Всички при-
състващи разгледаха залите на обнове-
ния Дом на културата. На официалната 
церемония присъстваше поканеният 
от градоначалника негов предшестве-
ник Славчо Атанасов. Сред публика-
та имаше настоящи районни кметове, 
официални гости и граждани.

Общата стойност на строително-
ремонтните дейности в Градския дом 

на културата възлиза на 19.9 милиона 
лева с ДДС. Изпълнени са всички кон-
структивни и основни архитектурни 
работи. Монтирани са вътрешните 
ел. инсталации, В и К инсталации, 
отопление, вентилация и климатични 
инсталации със съответните машини 
и съоръжения. Изпълнена е външна-
та облицовка на сградата, покривните 
работи. Монтирана е външна дограма. 
Изпълнени са долна сценична меха-
низация, аванс сцена, оркестрина, до-
вършителни строителни и монтажни 
работи, включващи направа на съот-
ветните настилки, облицовки с мон-
таж. Изпълнител на обекта е „Консор-
циум Актор“. Празникът започна пред 
сградата, с изпълненията на музикан-
тите от Духовия оркестър на Плов-
див. След това в залата на Градския 
дом на културата „Борис Христов“ 
стартира празничен концерт с участи-
ето на оркестъра и хора на Държавна 
опера – Пловдив с диригент Алексей 
Измирлиев и солисти Соня Йончева, 
Илина Михайлова, Елена Чавдарова, 
Стоян Даскалов, Деян Вачков, Марин 
Йончев.

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

Преасфалтирането на някои от големите пловдивски 
булеварди, вече стартира. Три фирми са избрани от об-
щинската комисия. Общата сума на поръчката, разделе-
на в три позиции, е над 3 млн.лв., съобщи пред журна-
листи 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 изграж-
дането и на велоалеи. Стойността на процедурата е 1 
129 000 лв.

Асфалт по бул. „Менделеев“, довършването на Асе-
новградско шосе и бул. „Санкт Петербург“ – от Аграр-
ния университет до „Ескалибур“ ще полага фирма „Ин-
трегрирани 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 настил-
ка на продължението на бул. „Шести септември“ – от 
„Копривщица“ до „Владивосток“ и зоната под Коматев-
ския възел, която в момента е много компрометирана, 
коментира градоначалникът.

В общината са депозирани вече техническите проек-
ти за бул. „Руски“ и Коматевско шосе. В ход са и проце-
дурите 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.

Пловдив сред „умните“ градове  
в България
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ХОРОСКОП

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

Стремете се правилно да 
разчитате посланията, които 
звездите ви отправят. Избяг-
вайте да поемате обещания 
за неща, които са несъвмес-

тими с разбиранията ви и с начина ви на 
мислене.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Постарайте се да си изгра-
дите правилна нагласа, коя-
то ще ви предпази от ходове, 
чието въздействие би било 
разрушително за вас. Не пи-

лейте средства за неща, които не са от ваша 
първа необходимост.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Помогнете, с каквото може 
на нуждаещите си. Заложете 
на пълноценния отдих, който 
заедно с положителните емо-
ции и разходките сред при-
родата, ще имат невероятно 

въздействие върху духа и тялото ви.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Приемете отправена ви по-
кана за забавления. Съоб-
разителността ви ще даде 
отлични резултати, особено 
ако се налага да бъдете в 

компанията на хора, които не са ви особено 
симпатични.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Постарайте се да си изгради-
те нагласата на печеливши и 
наистина ще се превърнете в 
победител – без обичайни-
те затруднения, през които 

ще трябва да преминете. Внимавайте да не 
пропуснете важните детайли около пред-
стояща промяна в дома ви.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Имайте готовност да рабо-
тите за собственото си щас-
тие, като е задължително да 
правите компромиси. Проя-
вете уважение към себе си, 
като отделите достатъчно 

време за любимото си хоби. Вътрешното 
равновесие ще има благотворен ефект вър-
ху духа ви.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Имайте готовност да напра-
вите компромис, в случай, 
че по определен въпрос не 
постигнете единодушие с 
интимната половинка. До-
бре премислените от вас 

ходове, сега ще ви носят значителни ползи 
в бъдеще.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Постарайте се да пред-
видите, какви ходове ще 
предприемете в най-скоро 
време, но е важно да имате 
обективна представа за ре-
алността, която ви заоби-

каля. Съсредоточете се върху главното, а 
именно – да запазите целостта на семей-
ството си.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Важна роля в живота ви ще 
играе близостта ви с члено-
вете на семейството, така че 
при никакви обстоятелства 
не я променяйте. Някои не-

очаквани срещи от личен характер ще имат 
позитивно отражение върху вас.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Формулирайте целите си 
и ще бъдете приятно изне-
надани от постигнатите от 
вас резултати. Действайте 
с размах и обстоятелствата 
около вас ще се променят 

по възможно най-добрия начин.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Осъзнайте потребността 
си от нов стил на живот, в 
който няма място за страх и 
не липсва вяра. Бъдете вни-
мателни и концентрирани, 

особено ако приятел или близък е потърсил 
мнението ви по определен въпрос.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Конкретизирайте, какви оч-
аквания имате от близките и 
те ще се оправдаят възмож-
но най-лесно. Очаквайте 
чудеса от съдбата, особено 

ако сте съхранили реалистичното си отно-
шение. Ще имате шанса да бъдете заобико-
лени от хората, които обичате.

Уникални кукли 
изложиха в 
Етнографския 
музей!

20 деца от село Куртово Конаре 
подредиха нестандартна изложба в Ет-
нографския музей в Пловдив. Куклите 
и сувенирите от царевична шума са 
изработени в кръжока към читалище 
„Любен Каравелов 1897 – с. Куртово Ко-
наре, с ръководител Маргарита Момчи-
лова.

В класацията „Чудесата на Бълга-
рия“ за вписване в ЮНЕСКО, те печелят 
първо място, благодарение гласовете 
на 500 000 техни поддръжници. Пара-
лелно с представянето им в Пловдив, 
изложба на пана и икони от царевична 
шума, дело на същия творчески колек-
тив, бе открита и във Виена.

6 май-ВЕЛИКДЕН

Великденската 
народна традиция 

Великден е най-свет-
лият и най-важният 
религиозен празник в 
православното хрис-
тиянство. В миналото, 
когато нашият народ е 
бил предимно селски, 
великденските празници 
са били, не само дни на 
радост, но и време, през 
което са се изпълнявали 
редица ритуали, чиито 
корени се губят в дълбо-
ката езическа древност. 
Седмицата, предхожда-
ща Великден, е известна 
като Страстната седмица или Страст-
ната неделя. За православните бълга-
ри най-важни са срядата, четвъртъ-
кът и петъкът. 

Велика сряда 
Това е срядата на Страстната сед-

мица. През този ден не се вършела 
женска работа, т. е. не се тъкало, пре-
дяло, шиело, перяло и т. н. В някои 
краища децата ходели в планината 
за здравец, който после връзвали на 
малки букетчета, за да го раздават на 
следващия ден на роднини и съседи 
за здраве. 

Велики четвъртък 
На този ден, още преди да изгрее 

слънцето, се слагали две червени 
яйца в сито, постлано с ален плат. 
Те се поставяли на източно изложе-
ние, за да ги „види“ Слънцето, след 
като изгрее. Вечерта занасяли ня-
колко яйца в черквата и ги оставяли 
пред иконите. Тези яйца, след това 
занасяли на нивата или лозето и ги 
закопавали в земята, за да има плодо-
родие. Само едно се запазвало пред 
домашната икона през цялата година. 
От Велики четвъртък, съгласно пра-
вославната традиция, започват онези 
четвъртъци, които продължават до 
Спасовден (Възнесение Христово). 
През тези 7 четвъртъка, хората не се 
трудели, нито на полето, нито вкъщи. 

Тъй като Велики четвъртък, е 
голям християнски празник, никой 
нищо не работел. Мъжете прекар-
вали деня около воловете, колата и 
кошовете и се занимавали с дребни 
поправки. Жените прекарвали цялото 
си време у дома. Боядисвали яйцата, 
месели и печали обредните и другите 
хлябове за Великден. 

БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦАТА 
Някога това е било цял ритуал. Яй-

цето играело голяма роля в поверия-
та, обредите и обичаите на народа. 
С него баели против уроки, гадаели, 
правели и разваляли магии. Смятало 
се, че яйце, снесено в четвъртък пре-
добед и особено преди изгрев слънце, 
има особено голяма магическа сила. 
Съгласно народните представи, Ве-
ликденското червено яйце притежава 
много по-голяма сила от обикнове-
ното, при баене, лекуване, правене и 
разваляне на магии.
 Преброяването на яйцата. Пър-

вата грижа на домакинята била да 
преброи яйцата, предназначени за бо-
ядисване. Това ставало в присъствие-
то на всички членове на семейството. 
Стопанката брояла и като стигнела 
до стотина, питала околните: „Доста 
ли са деца“, но получавала отговор: 
„Още, мамо (бабо), още.“ Тази игра 
продължавала, като всеки път сто-
панката добавяла по още десетина 
яйца. Яйцата трябвало да бъдат дос-

татъчно на брой, за да стигнат чак до 
Спасовден (Възнесение Христово).
 Боята за яйцата. Основната боя, 

която се използвала, естествено била 
червената. В миналото тя се получа-
вала от различни природни багрила и 
растения, в т. ч. и от риган и от т. н. 
метвици – цветни растения, които се 
берели на Еньовден и се пазели изсу-
шени до Великден. Освен червената 
боя за яйцата се използвало зелено и 
жълто. Зелената боя се получавала от 
коприва, а жълтата – от орехови лис-
та и ябълкови кори.
 Червенето на яйцата. По прави-

ло то се вършело от най-възрастната 
жена в къщата – стопанката. По-мла-
дите жени не се допускали да при-
състват, а по-старите само помагали. 
Преди да започне да черви яйцата, 
стопанката се прекръствала три пъти, 
пред запалена свещ, след което я от-
насяла пред иконата. 

Първо се червели яйцата, взети от 
полога на Велики четвъртък. Първо-
то боядисано яйце се отделяло, тъй 
като играело важна роля в народната 
медицина и народните вярвания. С 
него стопанката натърквала лицата 
на всички деца, моми и булки, които 
благославяла с думите: „Да си бял(а) 
и червен(а) като червено яйце.“ Така 
благословени, децата и момите щели 
да бъдат здрави и предпазени от ма-
гии, уроки и зли сили. 

Замесване на новото тесто 
След боядисването на яйцата, се 

замесвало тестото за обредните хля-
бове. Освен това, се извършвал още 
един ритуал – т. нар. подновяване 
на кваса, с който се замесват всич-
ки великденски хлябове – обредни и 
обикновени. На Велики четвъртък се 
подновявал квасът за цялата година, 
т.е. получавал се т. нар. нов или млад 
квас. 

Обредните великденски хлябо-
ве 

Те имали разнообразна украса 
и орнаменти, също толкова бога-
та, колкото на обредните хлябове за 
Бъдни вечер. Основната разлика се 
състояла в това, че върху Великден-
ските обредни хлябове се поставяли 
обикновено 5 яйца – по 4 червени във 
всеки ъгъл на погачата и едно бяло в 
средата. В някои краища на България 
такива хлябове са наричали „кра-
вай“. Месели се три хляба (кравая), 
като единият се отнасял заедно с пе-
чена кокошка, червени яйца и бъкли-
ца вино на кръстника. Вторият – на 
родителите на булката (ако в къщата 
имало млада невяста), а третият се 
разчупвал на трапезата. От бялото 
яйце вкусвали всички в дома, докато 
червените се скатавали за лек през 
годината. 

Разпети петък 
На този голям християнски праз-

ник, народът не работел нито на по-
лето, нито вкъщи. Момите и булки-
те пишели Великденските яйца. В 
народните представи писаното яйце 
стояло много по-високо от обикно-
веното Великденско яйце, защото то 
било правено с много повече любов, 
почит и старание. С писаното яйце не 
се чукали, то не било за ядене, а само 
за гледане и радост (оттам и изразът 
„гледам някого като писано яйце“). 
Във всяка шарка момата или булката 
освен вещината си влагала сърцето и 
чувствата си. Рисунките и орнамен-
тите символично изразявали радост, 
любов, здраве и други благопоже-
лания. Чрез тези шарки любимият 
или съпругът е трябвало да узнае за 
чувствата в сърцето на момата или 
булката. Докато се пишели яйцата, се 
пеели любовни песни. 

Великден (Пасха, Неделя, Въз-
кресение) 

Този ден се отличавал с обичаи 
със строго определен религиозен и 
ритуален характер. Тяхната цел била, 
не само да се изрази почит към по-
възрастните, но и младите да бъдат 
предпазени от болести и зли сили.
 Люленки. След великденския 

обяд всички моми, водени от кумица-
та, отивали на определено място, къ-
дето имало високо и клонесто дърво, 
на което се връзвала люлка. Всички 
млади жени и деца гледали да бъдат 
полюлени, за да не боледуват и да не 
им причиняват зло самодивите и зме-
йовете. Докато се люлеели, всички 
припявали кратки песнички.
 Великденско хоро. То също 

представлявало ритуал с голямо ре-
лигиозно-митично значение. На това 
хоро не се свирело, а се играело само 
по мелодията на хороводните песни, 
изпълнявани от сладкогласни девой-
ки. Великденското хоро траело пове-
че от час, докато свърши започната 
песен.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„Епъл консулт“ ЕООД 
гр. Пловдив

 q  Изготвяне на Проекти по 
Програмата за развитие 
на селските райони.

 q  Създаване на трайни на-
саждения, управление.

 q  Консултации в земедели-
ето.

Телефон за контакт: 0898421177

Държавата трябва да е 
майка, а не мащеха за 
българския производител 

Владимир Маринов е роден в Пловдив. 
Средното си образование е получил в Ези-
кова гимназия „Иван Вазов“. Завършил е 
Московския държавен институт за между-
народни отношения в Москва към Минис-
терство на външните работи на Руската 
федерация със специалност „Международ-
ни икономически отношения”. От 2004 г. 
се занимава с частен агробизнес. Обработ-
ва 10 хиляди декара земя. 1000 от тях са 
новосъздадени винени лозя. Останалите 
са зърнено-житни и маслодайни култури 
- слънчоглед, пшеница и ечемик. Отделно 
гледа и 250 декара полски зеленчуци. От 
2012 г. е заместник-председател на ПП ЛИ-
ДЕР. Водач на листата на ЛИДЕР-НИЕ в 
17 МИР Пловдив област и 4 МИР – Велико 
Търново. 

– Г-н Маринов, вие се занимавате със 
земеделие, често сме разговаряли с вас, а и 
с производители в региона за проблемите 
в сектора. Какво трябва да се направи за 
възраждането на българското село?

– На една от срещите ми в региона, на коя-
то говорехме за проблемите в сектора, местен 
производител, се обърна към мен с думите: 
„Владо, помагайте сега, защото на болен се 
помага, но на умрял няма как“. Думите му 
провокираха сериозен разговор за проблеми-
те в българското селско стопанство. Аз сами-
ят се занимавам със земеделие и знам, колко 
трудно е това днес. И затова още при старта 
на кампанията, ние от партия ЛИДЕР каза-
хме: Обещания няма да даваме, ще предла-
гаме прагматични решения. Ние не говорим 
за българския производител и предприемач 
от трето лице, защото сме част от хората, 
които участват във формирането на брутния 
вътрешен продукт, създаваме работни места 
и искаме да бъдем оставени да работим, как-
то всички предприемачи и производители у 
нас. Така че – сега, докато сме все още само 
болни – да си помогнем, да вземем нещата в 
свои ръце и да покажем, че и ние можем и 
сме достойни хора. Българските производи-
тели имат нужда от национална управленска 
стратегия за развитие на сектора, която да ги 
защитава и подпомага, не от кампанийна за-
гриженост от избори на избори. 

– На какво ще се опре тази стратегия? 
– На икономическия патриотизъм. Две 

са основните стъпки: Първата е създаване на 
благоприятна бизнес среда, чрез която бъл-
гарските производители да създават конку-
рентен продукт и търговските вериги да имат 
икономически интерес да партнират с тях. 
Втората е  гарантиране защита на национал-
ните интересите, в рамките на общоевропей-
ските политики и пазари. Създаването и реал-
ната работа по една национална управленска 
доктрина, ще зашити българския бизнес и 
производители и ще ги направи конкурент-
носпособни. Защото сега земеделските ни 
производители са назад в субсидирането с 
50 лева на декар още на старта, сравнени с 
Полша или Чехия. Директните плащания на 
декар за година у нас са 26,40 лева, а в Полша 
са 35 евро. И управляващите доскоро казваха: 
Конкурирайте се. За каква конкуренция може 
да става въпрос? Да не говорим, че ние сме 
единствената държава в Еврепойския съюз, в 
която има акциз върху горивата за земедел-
ските производители. 

Съвременният патриотизъм съвсем не 
се изчерпва с поднасянето на венци и цветя 
пред паметниците на националните ни све-
тини. Подпомагането на българското пре-
дприемачество и защитата на интересите на 
българския бизнес, от страна на държавата е 
национално отговорното поведение. Защото 
почти няма среща с бизнеса в момента, на 
която българските производители да не ка-

жат: „При тази криза у нас и при свитото по-
требление – ние трябва да излезем на чужди-
те пазари. Но, как? Кой може да ни помогне? 
И къде  е защитата на националния интерес 
на българските производители?“

– Вие сте водач на листата в Пловдив 
област на съюза между партия ЛИДЕР и 
НИЕ. При вашите срещи с избирателите 
от областта, от какво недоволстват хората 
от селата?

– На всички срещи досега жителите в 
областта, посочват като най-голям свой  про-
блем и грижа безработицата, ниските доходи 
и липсата на перспектива. Селскотопански-
те производители са притиснати в ъгъла, те 
искат да произвеждат, а нямат условията за 
това, смачкани са от агресивния внос, а не са 
защитени от държавата си, която в случая се 
явява мащеха, а не майка. До нашите селско-
стопански производители реално не достига 
европейската помощ и субсидиране. Бълга-
рия наистина днес е поставена на колене. Но, 
от колене се става. Затова отново се връщам 
на думите си – сега е времето да вземем не-
щата в свои ръце. И политическите партии 
в България да спрат да се замерят с компро-
мати и да започнат да си вършат работата. 
А тяхната работа е да защитават интересите 
на хората. Основният интерес на всички нас 
в момента е един – съживяването на българ-
ската икономика – работещи предприятия и 
работещо селско стопанство. 

– Какво ще направите за българското 
земеделие, ако влезнете в Народното съ-
брание?

– Българското селско стопанство, заедно 
с енергетиката и туризма са трите основни 
стълба, чието развитие, ще развие и нашата 
национална икономика. Нужно ни е обедине-
ние около ясен приоритет и конкретни, пра-
гматични решения, за да си помогнем. Ние в 
ЛИДЕР  призовахме за надпартиен консенсус 
за създаването на национална икономическа 
доктрина, защото, след 24 години преход, ние 
все още нямаме стратегия за това, накъде ще 
вървим, какво ще развиваме, каква страна ще 
бъде България. Посочихме като приоритет съ-
живяването на българската икономика, чрез 
разработването и приемането на дългосрочна 
стратегия с определяне на водещи сектори и 
тяхното целенасочено развитие – това са  сел-
ско стопанство, туризъм и енергетика, защото 
само така, ще можем да развием българското 
производство, да повишим заетостта и дохо-
дите на българските граждани. Национална-
та икономическа доктрина трябва да е общо 
споделена. В нейното разработване трябва да 
се включи целият икономически потенциал, 
без  партийни пристрастия и ангажименти. 

– Говорите за прагматични стъпки, 
какви са те?

– Най-належащата мярка, която държава-
та максимално бързо трябва да предприеме, 
е да се разплати с българския бизнес, за да 
му даде необходимата глътка въздух и да се 
завърти отново колелото на икономиката. По 
неофициални данни, над 2 млрд лв. са задъл-
женията на държава и общини към бизнеса. 
Това в ситуация на криза е сериозен ресурс, 
които може да подпомогне бизнеса. Макси-
мално трябва да се ускорят и темповете по 
връщането на ДДС. Тези две мерки са пред-
поставка за подобряване на бизнес средата и 
оттам за разкриването на нови работни места. 
Ние предлагаме всеки работодател, разкрил 
ново работно място, да бъде освободен от 
внасяне на социални осигуровки за три годи-
шен период за новозначения служител  или 
работник, при запазване на работното място 
за петгодишен период. Това е начин да бъде 
намалена безработицата, която в момента 
е основен проблем. Изключително нужно 
е създаването и ефективното действие на 
гаранционен фонд, който да гарантира кре-
дитите на земеделските производители по 
оперативните програми. Защото, какво се 
получава сега? Отива един производител в 
ДФ „Земеделие“, кандидатства, после отива 
в банка за кредит, но къщата, с която може да 
обезпечи заема си, се намира в малко селище 
и е оценена за, не повече от 10 000 лв. А трак-
торът му струва 100 000 лв. И земеделският 
производител е отрязан, от каквато и да е 
възможност. Изключително важно е да бъдат 
възстановени и изкупвателните пунктове на 
нашите производители – не съм имал среща, 
на която те да не са казали: „Г-н, Маринов, 
ние не искаме да сме прекупвачи и търговци, 
ние искаме да сме производители. Искаме да 
имаме условията и възможностите да рабо-
тим“. Това е нашата отговорност пред хората  
– да работим така, че българските предпри-
емачи и селскостопански производители, да 
имат условията и възможностите да работят.


