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в с. Черноземен, община Калояново
и в с. Пъстрово, община Казанлък

ИЗКУПУВАТ
РОЗОВ ЦВЯТ
Неограничени количества,
на цени най-високи в региона,
по договаряне.
Преработвателят пожелава
на всички розопроизводители,
лека и доходна розова кампания,
реколта 2013.

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 17 (797)  16–22.05.2013 г.  Цена 0,50 лв.
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Розоварните

Телефон за контакти: 0897 850 100

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

Окончателни
резултати от изборите
ЦИК обяви окончателните резултати от изборите, включително и гласовете от чужбина.

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Какви субсидии
ще получават
партиите?

Победител в парламентарния вот е ГЕРБ с 30.50%. Това
най-вероятно ще означава, че
Борисов вкарва 96 депутати в
парламента.
Втора е Коалиция за България с 26.61%, което означава, че социалистите ще получат 84 места в НС.
Трети очаквано е ДПС с
11.29%, което им дава 36 депутати.
Четвъртата партия, която

влиза в парламента е Атака с
7.30% и 24 депутатски места.
Възможни са разминавания в депутатските места с
1–2, тъй като формулата, по
която се изчисляват е изключително сложна и само ЦИК
може да каже окончателната
бройка със сигурност.
10 партии ще получават субсидии, защото пресИзвън парламента с малкочиха
1% бариера на изминалите парламентарни
ко остават НФСБ с 3.71% и
избори.
Четирите политически сили, които влизат
България на гражданите с
в парламента ще си поделят 32 млн. лв. ГЕРБ, коя3.25%.

ГЕРБ печели убедително
в Пловдив. Партията събира доста по-висок резултат
под тепетата, от този на национално ниво. 38,34% има
ГЕРБ, 25,51% от пловдивчани
са гласували за БСП, Атака е
трета с 8,19%. ДПС за първи
път не преминава 4-процент-

ната бариера в Пловдив, което
означава, че движението няма
да има депутат от града под
тепетата.
Гласували са 52,71% от
имащите право на глас пловдивчани. Това сочат резултатите от 100 % обработени
протоколи от 469 секции.

Как гласува Пловдив

то има най-висок резултат, ще получи 13,1 млн. лв.,
БСП – 11,5 млн. лв., ДПС – 4,4 млн. лв., Атака – 3,1
млн. лв.
Партиите, които останаха извън Народното събрание ще получат както следва: НФСБ – 1,6 млн.
лв., Движение България на гражданите – 1,39 млн.
лв., ВМРО – 815 хил. лв., РЗС – 731 хил. лв., ЛИДЕР
– 755 хил. лева и партията на Светльо Витков „Глас
народен“ – 578 хил. лв.
Без субсидия остават СДС, ДСБ и БДФ, тъй като
те участваха на изборите в коалиции.

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ

 Дистрибутор на „Евроферт“,

„RAPOOL – България“,
 Директни доставки на карбамид
от Румъния и Русия.
 Въглища Донбас
Осигурен транспорт
Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81

Четиво за двеста
и четиридесет депутата

С нетърпение българският народ очаква 240-те новоизбрани депутати за
42-то НС да започнат работа и да творят законите на страната. Да се обърнат към родното земеделие, което е в беда, благодарение на стореното през
изтеклите 23 години преход, на който не му се вижда краят.

По тази тема разговаряме със Стефан Апостолов – председател на Общинския съвет на община Куклен:

За земеделие
в България
можем да
говорим само в
минало време!

Това, което трябва да се направи е да възстановим преработвателната промишленост

(На стр. 2)
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България е
на четвърто
място по износ
на биомед
в Европа

Биологичният пчелен мед е продуктът, който се изнася най-много зад
граница от екоземеделските производители у нас, съобщи Стоилко Апостолов, председател на фондация „Биоселена“. В момента страната ни е на
четвърто място в Европа по износ
на биомед, а останалите продукти
на биологичното земеделие с пазар в
чужбина са розовото и лавандуловото
масло, малините и ягодите, пшеницата.
Според Апостолов, в подготвяната национална стратегия за биоземеделието, по която се работи, трябва
да се наблегне повече на износа на
готови продукти, отколкото на суровини. „Изнасяме за Германия пшеница,
която там се преработва и се връща обратно у нас като брашно, което обаче се продава доста по-скъпо“,
обясни Апостолов.
В момента в България има 2800
сертифицирани биоземеделски производители. Площите са достигнали
близо 30 хил. ха, което е два пъти
повече отпреди година. В световен
мащаб оборотите в биоземеделието
са се увеличили три пъти, като през
2010 г. са достигнали 59 млрд. долара, каза председателят на браншовата структура. Той е категоричен, че
биоземеделието става все по-рентабилно и производителите трябва да
се насочват към него.

Четиво за двеста и четиридесет
депутата
(От 1 стр.)

в България. В Пазарджик работеше
най-голямата консервна фабрика
на Балканския полуостров. В КК
„Витамина“ –Стамболийски се преработваха 300 хил. т. продукция.
Комбинат „1 май“ – Пловдив, който
имаше 6 цеха, произвеждаше почти
всичко от преработвателната промишленост. В „Бригада“ – Асеновград около 15 хил. т. детски храни се
отправяха към пазара, а само Русия
ни заявяваше 25 хил. т. В тях работеха 33 хил. човека.
В момента, за земеделието в България, мога да говоря само в минало
време. Много хора коментират, че
това са остатъци от комунизма, но
не е така. Аз 44 години вадих хляба
си от разсада и семката, до Европейския пазар, Канада, Япония и Куба.
Седем години бях директор на „Булгарплод“ – Пловдив и отговарях за
задоволяване на вътрешния пазар.
След това бях генерален директор за
износа, в продължение на 5 години.
От 1991 г. до миналата година се занимавах само със земеделие.
Наскоро президентът на България
беше в Пловдив. Направи голямото
откритие, че в района на Пловдив,
трябва да има големи преработващи
предприятия, които имахме, но бяха
сринати. Те създаваха поминък за
населението. Имаше и предприятия
на шивашката, обувната промишленост и военно-промишления комплекс. Ако не бяха разрушени, днес
нямаше да имаме селища със затихващи функции. Целият Рило-Родопски регион се занимаваше с животновъдство, а сега къщите по селата
пустеят. В момента в село Добралък
има само една крава, а пасищата там
са над 500 дка.
Проблемът ни не опира до програми и стратегии, а до хората по
жълтите павета, които си мислят,
че доматите растат по дърветата. От
1990 г. до сега, в парламента не се
намери нито един кадърен човек,
който

ДА НАПРАВИ
РАВНОСМЕТКА,

ЗАЩО ЗАГИВА
РОДНОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Имаме научен потенциал и прекрасни условия за развитието на
отрасъла на световно равнище, каквото имахме. 35–40% от земята стои
необработвана, защото се намериха мъдреци, които я разделиха на
1 300 000 парчета. Всички знаят, че
ефективно земеделие се прави с над
300 дка земя. На кого пречеха кооперативите? Хората в тях се занимават
със земеделие, а не с политика. Те
произвеждат. Няма селскостопанско
производство в света, което да се
развива, без инвестиции и субсидии
в него. България днес взема три пъти
по-малко субсидии, в сравнение със
старите страни членки на Евросъюза. Внасят се ябълки от Полша на
0.40 лв./кг, а се продават по 1.40 лв./
кг. Защо? Имахме много градини
с трайни насаждения, които бяха
унищожени. Само моята дирекция
произвеждаше 60 хил. т. ябълки и 40
хил. т. домати. Едва затваряхме вагоните на влаковите композиции, които тръгваха от пловдивските гари.
Днес на кого да го кажа това, че от
края на май, до края на октомври
се произвеждаха по 1200 т. на ден,
свежи плодове и зеленчуци, които се
изнасяха. Въпреки това не можехме
да задоволим руския пазар, а се говореше, че храним руснаците, което
не беше вярно.
Световната икономика не търпи
празни пространства. От край вре-

ме човечеството е оцеляло от земята и от производството й. Войните
винаги се водят за нея. И с първите
декрети я засягат. Хората отвоюват
територии от морето, а ние прекрасна земя сме я оставили необработваема. 23 години продължава погромът върху селското ни стопанство и
земеделието. В момента единствено
зърнопроизводството ни е на световно равнище, но ние имахме и
овощарство с капково напояване,
от което от Франция и Израел идваха да се учат. Днес тези системи ги
няма. Имаме злато, което го даваме
на чужденците да печелят от него.
Големите търговски вериги идват у
нас и продават техните продукти. По
този начин ние стимулираме чуждите икономики. Ако вземат нашите
стоки, ги плащат след минимум 3
месеца. Ако някой все пак произведе
някаква продукция и я изнесе на пазара, се появяват контролни органи,
които му търсят касов апарат и фирмено решение.

ХОРАТА НЯМАТ
ГАРАНЦИЯ ЗА НИЩО.

Държавата така стимулира производителите, че те да се откажат да
садят, каквото и да е. Същевременно
фирмите вносителки на плодове и
зеленчуци, подбиват цените с нискокачествени вносни суровини. Родните производители не могат да си
продадат продукцията.
ТВ екип

Фермери алармираха за опасност
чужденци да изкупят земеделските ни земи
С 10–15% на година ще поскъпват нивите и рентата за тях
След либерализирането на пазара
на земи има реална опасност чужденци да изкупят земята ни, изрази
опасението си главният секретар на
Българската асоциация на фермерите Теодор Иванов. По думите му,
през 2014 г. ще отпадне забраната за
продажба на земя на чужденци.
У нас земеделските земи са около 30 млн. дка, а стойността им е
около 15 млрд. евро, сочат изчисленията на Иванов. Той смята, че
това не е голяма сума за крупни
инвеститори, идващи например от
Китай. В Румъния вече 7 млн. дка
са в ръцете на чужденци и се обработват от тях.
„Те не са само инвеститори“,
констатира Иванов. Призивът му за
готовността ни да прилагаме ОСП
2014–2020 г. е властите у нас да по-

черпят опит от други държави в ЕС.
Практиката показва, че там земеделската земя формално може да бъде
купена от чужденци, но в същото
време има много бюрократични
пречки, това да се случи на практика и сделка реално не може да бъде
сключена. Иванов даде пример за
подобни практики в страни, като Австрия и Унгария.
От друга гледна точка на анализа за пазара на земеделските земи у
нас, управителят на портала Niva.bg
Антон Андонов съобщи, че цената
на земята ще расте с между 10 и 15%
годишно. По думите му, пазарът на
земите у нас е силно ликвиден през
последните пет години и предлагащите обработваеми площи, лесно
получават исканата от тях цена. Паралелно с ръста на цената на земята,

се повишава и рентата от нея, също
в рамките на 10–15 на сто, съобщи
Андонов.
Според изпълнителния директор
на „Риъл Булленд“ Валентин Карабашев обаче, вероятността за изкупуване на земята е минимална и
причината се корени в спецификите
на пазара на земя у нас.
Земеделските земи в България
са в ръцете на малки собственици и
земята е разпокъсана. По думите на
Карабашев, това всъщност е и един
от основните проблеми за развитие
на земеделието в България. „В Австрия 70% от земята е собственост
на земеделските производители и затова е невъзможно да се купи земя
там“, аргументира тезата си изпълнителният директор на „Риъл Булленд“.
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Розоберът подрани,
заради горещата пролет
Розоберът тази година тръгна
по-рано от нормалното, заради горещата пролет. В средногорското
село Отец Паисиево, община Калояново започнаха първи беритбата на маслодайните рози.
Кампанията доби масов характер и в Карловско – Сопот, Баня,
Климент, Пролом и др., където са
едни от най-големите площи с роза
дамасцена. Розоберът стартира с изкупна цена на цвета около 2,50–2,60
лв./кг., толкова колкото и миналата
пролет. По 0.60 лв. за килограм набран розов цвят се очаква да плащат
розопроизводителите на берачите,
ставката е постоянна от няколко години насам.

Пенка Попова – председател
на ЗК „Надежда“, град Баня

Състоянието на розовите насаждения е много по-добро от миналогодишното и храстите имат
заложени повече пъпки за цъфтеж,
прогнозата за реколтата и рандеманът от маслодайната роза все още е
нестабилна. При хладна и дъждовна пролет се очаква ароматния цвят
да изцъфти постепенно и да дава
добър рандеман. Началото на тазго-

дишния месец май обаче е с високи
температури и суша, розите започват да цъфтят доста по-рано от обичайното.
Днес, 15 май ни е шестият ден,
в който сме в розовите градини.
Това ни каза по телефона Пенка
Попова – председател на ЗК „Надежда“, град Баня. До сега сме набрали и предали 14 т. розов цвят на

фирма „Булаттарс продакшън ко“, с
която имаме договорни отношение
от години. „Подрани тазгодишната
кампанията. Сухо е и не е паднала и
капка дъжд“, сподели председателката Попова. Ежедневно в розовите
градини са около 120–130 души. Заради горещото време, приключваме
с розобера около 10.30–11.00 ч.
На 12 май започнахме розоберът в ЗК „Добрила“ град Сопот,
споделя младата председателка
Милена Радева. Очакванията ни са
за по-ниски добиви от миналогодишните, тъй като около месец не
е паднал и капка дъжд. Розовият
цвят от 170 дка., които стопанисваме, предаваме на „Българска роза“,
град Карлово. Ниският добив едва
ли ще се компенсира от по-високата изкупна цена, която е около 3
лв./кг.
ТВ екип

Проф. Иван Станков – министър на земеделието и храните:

Министерството на земеделието
започна разработка на проект за
хидромелиоративна система в България
Министерството на земеделието
и храните започва
работа по проект
за хидромелиоративна система в
България.
Това
каза в интервю министърът на земеделието и храните
проф. Иван Станков. „Въпреки че
ни е много кратък
мандатът, ние се
договорихме със
Световната банка
за разработването
на хидромелиоративната система
в България, която
ще бъде на стойност 1,3 млрд. лева“, каза министърът. Проектът цели решаване на

проблема с напояването и отводняването. „В някои
сектори, както е
зърненото производство, до голяма степен лозарството, млечното
го в е д о въ д с т в о ,
птицевъдството,
нещата стоят наистина сравнително добре, но имаме т. н. по-слаби
сектори, каквото
е овцевъдството,
свиневъдството,
производството на
плодове и зеленчуци, някои технически култури.
С тютюна имаме известни проблеми,
както и с етерично-маслените култу-

ри, планинското животновъдство и
земеделие, това са по-слабите производства“, каза министърът. Именно
тези производства, министерството
е определило като приоритети и ги
е заложило в програма 2014–2020,
като такива. На тази база, се разработват стратегии, както и мерки, как
да се развиват по-нататък. В момента
се работи и по Програмата за развитие на селските райони. „Трябва да
имаме ясна държавна политика, защита на приоритети, по всички възможни начини, в т. ч. и с финансови
средства. Освен директните плащания от Европейския съюз, трябва да
има и национални доплащания, да
има стимули, за да се създадат всички предпоставки и да развием тези
производства, които са традиционни за България“, каза още министърът на земеделието и храните проф.
Иван Станков.

Катедра
МАХВП към УХТ
Пловдив чества
40 години от
основаването си

С тридневни тържества и юбилейна
научна конференция отбелязва своята
40-годишнина Катедра „Машини и апарати за хранително-вкусовата промишленост“ (МАХВП) към Техническия
факултет на Университета по хранителни технологии (УХТ) – Пловдив.
Празничните събития започнаха със
среща на студентите с фирми от хранителното машиностроене и продължиха с академичен празник и международна научна конференция, включваща
над 60 доклада от страната и чужбина.
„На днешния ден поздравяваме не само
тези, които работят и учат тук, но и
ветераните-преподаватели и професори, с чиито усилия е създаден научният
ресурс на катедрата и добрата й репутация“, подчерта в приветствието
си към гостите и участниците в тържествата ректорът на УХТ – Пловдив
проф. д.т.н. инж. Кольо Динков.
Поздравителни адреси от български
и чуждестранни университети и научни
организации прочете ръководителят на
катедрата проф. д-р инж. Стефан Стефанов.
Почетният председател на организационния комитет на тържествата
проф. д.т.н. инж. Стефан Дичев запозна аудиторията с богатата история
на катедра МАХВП и приноса на работилите в нея, в подготовката на специалисти в областта на техниката за
хранителната индустрия.
Конференцията продължава със
заседания по секции и кръгла маса на
тема: „Актуални проблеми и съвременни методи при подготовката на специалисти с висше образование за нуждите на хранителната промишленост“.
Катедра МАХВП е създадена през
1973 г., с решение на Академичния съвет на тогавашния ВИХВП, с цел провеждане на профилиращо обучение на
студентите от специалност „Машини
и апарати за хранителната и вкусовата промишленост“. За 40 години тук са
се дипломирали повече от 900 инженери
с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и „магистър“.
Катедрата е без аналог, в областта
на висшето образование в национален
мащаб и е едно от водещите звена в
обучението на специалисти, в областта на хранителното, биотехнологичното и опаковъчното машиностроене.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие
и от държавния бюджет на Република България

На 14.05.2013 г. от 10.30 ч. в заседателната зала на
Община Куклен, бе проведена заключителна пресконференция, във връзка с финала на проект „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки,
предотвратяващи наводнения на град Куклен“,
реализиран по Договор за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.4-06/2010/032, изпълняван по
Оперативна програма „Регионално развитие“, Схема
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/1.4-06/2010/032 – „Подкрепа за дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения в

градските агломерации“.

Този документ е създаден, в рамките на проект „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на град Куклен“, който се осъществява
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007–2013 г., съфинансирана от Европейския
съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Куклен и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на
Европейския съюз и Управляващия орган.

Вина от цял свят ще бъдат
представени на изложение в София
Над 100 различни вина от 20 световни производителя от Франция, Испания, Италия, Чили, Аржентина, Нова Зеландия и Австралия се представят на специализираното винено изложение Winebox Portfolio
Tasting. Ценителите на изисканите вина ще могат да
ги дегустират на 19 април 2012 г. в София.
За да бъде изживяването пълно собственици, винопроизводители, търговски представители на избите

или български винени специалисти ще представят вината и ще разказват повече за тях. За тези, които искат
да знаят повече за вината ще отвори врати и Winebox
School Corner, в който ще се провеждат тематични
винени курсове с любителски характер, които ще се
водят от винени специалисти, сомелиери и главни готвачи. Всеки курс е с продължителност от 30 минутни
и е придружен от дегустация.

Заявления за
признаване
на групи
производители
ще се приемат в
ДФ „Земеделие“
Срокът за подаване на документи е от 22 май до 14
юни 2013 г.

Заявления за признаване на групи
производители ще се приемат в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) от 22
май. Документи ще се подават до 14
юни в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“,
по място на регистрация. Кандидатите трябва да са групи производители
на плодове и зеленчуци, съгласно чл.
6 на Наредба № 11 от 15 май 2007 г.
за условията и реда за признаване на
организации на производители. Размерът на финансовата помощ ще бъде
определен с решение на Европейската
комисия.
Нормативната уредба и необходимата за кандидатстване документация са публикувани на електронната
страница на ДФ „Земеделие“, www.dfz.
bg, раздел, „Селскостопански пазарни
механизми“, меню „Плодове и зеленчуци“.

Европейски земеделски фонд:

„Европа инвестира
в селските райони“
Земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната система за администриране и контрол
(ИСАК) ще могат да получават
компенсаторни плащания по мярка
213 „Плащания по Натура 2000 за
земеделски земи“ от Програмата за
развитие на селските райони 2007–
2013 г. Парите ще се изплащат за
наложени забрани за земеделска
дейност, разписани в заповедите
за обявяване на зоните от Натура
2000 – забрана за косене до определена дата, забрана за ползване
на минерални торове и пестициди
в пасища, забрана за разораване на
пасища и ливади и други. Чрез тях
земеделските стопани ще се компенсират за пропуснатите доходи
и направените разходи по изпълнение на тези законово наложени забрани. Целта е да се насърчи опазването на традиционния ландшафт
и биологичното разнообразие.
Плащанията по „Натура 2000“
варират от 28 до 70 евро на хектар, в
зависимост от наложените забрани,
в съответната защитена зона. Те ще
изплащат в края на годината.
За подпомагане по мярка 213
могат да кандидатстват:
1. Физически лица, еднолични

Земеделските стопани със земи в НАТУРА
могат да получат до 150 евро на хектар

търговци и юридически лица, които са земеделски стопани по смисъла на§ 1, т.23 от допълнителната
разпоредба на Закона за подпомагане на земеделските производители
(ЗПЗП).
2. Лица стопанисващи земеделска земя, включително ливади и пасища от горския фонд, с минимален
размер на ползваната площ за подпомагане по мярката – 0,3 ха, при
минимален размер на всеки парцел
0,1 ха.
3. Лицата по ал.1 при поискване
предоставят на ДФЗ – РА необходимите документи, удостоверяващи
правото на ползване на заявените
площи, съгласно чл. 2а на Наредба
№ 5 от 2009 г. за условията и реда
за подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания.
4. Земеделските парцели, които
се подпомагат по тази наредба, се
идентифицират в Интегрираната
система за администриране и контрол (ИСАК) по реда на Наредба №
5 от 2009 г. за условията и реда за
подаване на заявления по схеми и
мерки за директни плащания.
Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да:
1. спазва забраните и ограни-

ченията, разписани в заповедта за
обявяване на съответната защитена
зона от Натура 2000 за заявените за
подпомагане по мярка 213 парцели;
2. спазва режимите, разписани в
плана за управление на защитената
зона от Натура 2000 след утвърждаването му, по реда на наредбата по
чл. 28, ал. 1 ЗБР;
3. спазва условията за поддър-

жане на земята в добро земеделско
и екологично състояние, одобрени,
съгласно чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) При противоречие между
изискванията на т. 3 и т. 1 и 2 от
предходната алинея, земеделският
стопанин е длъжен да спазва изискванията по т. 1 и 2.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Мащабен ремонт в центъра на Съединение
Мащабен ремонт
започна в централната градска част на
Съединение.
Предвижда се подмяна на
плочковите настилки,
изграждане на водно
огледало, подновяване
на алеи и осветление
в парковете на общинския център. Ще бъде
изградена автоматична
напоителна система за
градинките, ще бъдат
монтирани нови пейки
и ще се изгради сцена
за концерти на открито. Предстои утвърждаването и на
терен за детска площадка.
„Последният ремонт на площада е бил през 1985 г. по повод
100-годишнината от Съединението
на България, сега този проект за
ремонт ще промени визията на Съединение“, категоричен е кметът
на общината Георги Руменов.
По думите му, това е център с

историческо значение за страната,
защото от тук е тръгнало едно от
най-значимите събития след Освобождението, а именно Съединението на Източна Румелия и Княжество България на 5 септември.
Всяка година на този център се
правят възстановки на моменти от
събитието.
Договорът с фирмата-изпъл-

нител е подписан и сега започват
строително-монтажните работи на
обекта.
За тазгодишното честване на
Съединението, центърът ще бъде
изцяло с нов облик. Стойността
на ремонта е 1 милион 240 хиляди
лева. Проектът е финансиран по
Програмата за развитие на селските райони. С него ще се създадат
още условия за игра и развлечение на младото поколение и ще се
създадат условия за съхраняване
и обновяване на културното наследство, чрез запазване на идентичността на местното население,
като източник на достойнство и самочувствие.
„Селските райони трябва да се
превърнат в привлекателни за живот места, в противен случай, въпреки запазената околна среда и
екологичните аргументи, жителите
на селските райони ще продължат
да се преселват в градовете“, смята
кметът на община Съединение Георги Руменов.

Индийски туроператори проявяват интерес към Пловдив като
туристическа дестинация. Това
съобщи на международната среща на туроператорите в Пловдив,
зам.-министърът на икономиката и
туризма Иво Маринов. Най-голям
е техният брой на международната
среща в Пловдив. Индия е страна
със значителен потенциал като туризъм, ето защо присъствието на
техни туроператори радва организаторите. Над един милион туристи пътуват всяка година от Индия,
но Европа им е непозната, като
дестинация. Не познават и България. За това сега интересът е голям.
Над 60 са чуждестранните гости
на форума в Пловдив, който ще
продължи три дни. Сред тях бяха
гости от Мароко. „Удоволствие е
да присъствам на втората годишна
среща на туроператорите в Пловдив“, каза Маринов. Самият факт,
че срещата е в най-стария град в
Европа говори много. Като град

Пловдив притежава изключителни
ресурси за развитието на специални форми на туризъм. В региона на
Пловдив също има значителни ресурси за развитието както на културен туризъм, така и на балнео и
спа туризъм, на винения туризъм и
на религиозен туризъм. В региона
има и международно летище, което
също е добра възможност за развитието му.
В рамките на тази година ще се
проведе и втора такава международна среща. Тя ще бъде през ноември – по време на Дефилето на
младото вино. По думите на Иво
Маринов в Пловдив има практика
на добро публично-частно партньорство между община, бизнес
и държава. Пловдив разполага не
само с много и значими туристически ресурси и хотели, но и с
качествен човешки потенциал със
специалисти в сферата на туризма.
Значение за това имат ВУЗ-овете
на територията на града.

Индийски туроператори
Пламен
Спасов извади проявяват интерес
„Родопи“
към Пловдив
от дъното
С ъ с
162 позиции напред беше
класирана
община
„Родопи“,
в класацията за
финансова
устойчиност на
Министерството
на
финансите. Тя е втората българска община, която прогресивно за много кратък период е подобрила финансовия си
рейтинг. От 230 място през декември
2011 г., сега община „Родопи“ е класирана на 68 място.
„Това показва, че вървим по правилния път и че оздравителната политика, която съм наложил е правилна“, коментира кметът на общината Пламен
Спасов.
Осем са критериите, по които е
направена оценката от финансовото
министерство, сред които инвестиционна активност, дял на собствените
приходи, размер на дълга, просрочени
задължения, население на един общински
служител, както и разходите за заплати и осигуровки.
„Оценка на общините по степен на
финансова устойчивост“, се прави на
всеки три месеца. Общинският кмет
Пламен Спасов заварва общината на
230 позиция. След като поема администрацията общината напредва прогресивно.
„Ръководството на общината ще
продължи да работи в същия дух и финансова дисциплина“, добави кметът
Пламен Спасов.

Официално
откриха
праговете на река
Въча край Кричим
Официално бяха открити праговете на река Въча край Кричим. Лентата
прерязаха изпълняващият длъжността
областен управител – Георги Игнатов,
кметът на община Кричим Атанас
Калчев. На церемонията присъстваха
още изпълнителният директор на фирмата-изпълнител „Стройинжект“ АД –
София Катя Попова.
Припомням, че областният управител Здравко Димитров подписа
договора за извършване на строително-монтажни работи на обект:
„Хидравлични прагове на река Въча в
района на помпена станция „Кричим
– Устина“ през месец октомври. След
започване на работа, областната администрация осъществяваше инвестиционния контрол.
Хидравличните прагове са изградени, с цел да бъде възстановено нормалното водоснабдяване на община
Кричим и село Устина, през месеците
на върхова консумация на вода. Преди
изграждането на праговете, НЕК губеше годишно над 300 хил. лв. от принудителния режим на водата. Само
месеци, след като праговете вече са
факт има и резултати.
Най-големият тест за праговете
ще бъде това лято, когато ще стане
ясно дали хората от Перущица, Кричим
и Устина ще бъдат на воден режим.

Рекламират
Пловдив с нов
туристически
сайт на 5 езика
Нов рекламен туристически сайт
ще има Пловдив до края на лятото.
Това съобщи директорът на ОП „Туризъм“ Петър Лазаров. Интернет страницата ще предоставя информация на
туристите за всички музеи, галерии,
атракциони, а също и за хотелите, и
ресторантите.
Това ще бъде един сериозен сайт
на европейско ниво, увери Лазаров.
Надяваме се да грабнем хората с атрактивни снимки, още като отворят
страницата, добави той. По думите
му, сайтът ще е достъпен на поне 5
или 6 езика, два от които азиатски.
Трябва да се обърне повече внимание
на азиатския пазар – Китай и Индия,
каза шефът на пловдивското предприятие за туризъм. Първата стъпка
към по-добрата връзка е голям българо-китайски форум, който ще се проведе на 28 май, и се организира от община Пловдив и Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма. В него ще участват над 200 души
от Китай и още толкова от българска
страна, представители на бизнеса от
всякакви сфери, но основно с туристическа насоченост. След срещата
те ще тръгнат на обиколка из цялата
страна.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Скулптури от ориз
на Фестивала
на белия щъркел
в Белозем

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Вложете разум, като отсявате достигащата до вас
информация и най-вече я
използвайте градивно. Ако
правилно поставяте въпросите за обсъждане, гарантирано ще постигнете това, което желаете.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Стремете се да бъдете позитивно настроени към всичко, което ви заобикаля. С
откровеност ще постигнете
много повече в професионален и в личен план – не се страхувайте прямо да поставите за обсъждане въпросите,
които ви вълнуват.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Следвайте личните си принципи, както за своите, така
и за служебните си задължения. Част от вас ще преодолеят сериозно притеснение
около пропуснато финансово
задължение.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Постарайте се да проявявате
голямо разбиране към проблемите на хората от прякото ви обкръжение. Имайте
предвид, че с усмивка и правилна нагласа може да разрешите всеки изпречил се на пътя ви проблем.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Стремете се да не трупате
вътрешно напрежение, дори
и да сте поели твърде много ангажименти. Отделете
достатъчно часове за пълноценен отдих. Ваш приоритет трябва да
бъде постигането на стабилно материално
положение.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Преценете ходовете, които
смятате да предприемете
на работното си място. Концентрирайте се върху нещата, които имат значение за
вас, дори и да не разполагате с широко одобрение – на партньор, приятел, колега или началник.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Не си позволявайте да отправяте критики към хората
в прякото си обкръжение.
Внимателното отношение
ще ви спести множество
главоболия, както на този
етап, така и в бъдеще. Не поемайте допълнителни ангажименти към никого.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Заложете на динамиката в
социалните си контакти.
Постарайте се да си изградите правилна нагласа, благодарение на която ще се
справите с всякакви изпречили се на пътя ви предизвикателства.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Финансовото ви положение
ще бъде сравнително стабилно, но не предприемайте
нищо конкретно. Много от
вас ще направят решителна
крачка в живота си, с която
ще поставите ново, по-добро начало, както
в делови, така и в личен план.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Не предприемайте прибързани действия, в отношенията с хората в прякото
си обкръжение, пазете се
от разочарования. Имайте готовност да направите
промяна, ако ситуациите около вас станат
неконтролируеми.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Постарайте се да сте винаги
с няколко крачки по-напред
от своите конкуренти. Демонстрирайте благоразположението си към по-слабите от вас. Не взимайте и не давайте пари назаем! Направете
цялостен разчет на приходите и разходите си.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Открийте насладата от постигнатите победи и отделете достатъчно време за
отдих. В любовта ще разполагате с подкрепата на
интимната половинка, ако изречете, какви
са очакванията ви. Не пренебрегвайте отговорностите, които сте поели.

С изложба на картини и скулптури
от ориз ще се открие осмият Фестивал на белия щъркел в село Белозем.
Тазгодишното издание ще се проведе
на 18 и 19 май. Изложбата на творби
от авторски колектив Център „Орхидея“ – Карлово ще бъде подредена в
парка до ОУ „Гео Милев“ в 12 часа в съботния ден. Фестивалът се открива
официално два часа по-рано на открита сцена до училището.
Честитим на нашата колежка Симона Чеперигова и нейният съпруг
Стоян, раждането на първата им рожба – малката Маринела.
Нека расте жива и здрава, и да радва цялото си семейство!

Над 30 вида орхидеи
цъфтят в Източните Родопи

Стотици диви орхидеи цъфтят в
момента в Източните Родопи. Наймногобройни са те в района на Ивайловград, който е рай за любителите
на тези красиви цветя, съобщиха от
комуникационния екип на българохоландския проект „Новото тракийско злато“.
Близо 30 вида орхидеи се срещат в Източните Родопи, сред които пеперудоцветният салеп (Orchis
papilionaceaе), включен в Червената
книга на България, орхидеята пирамидален анакамптис (Anacamptis
pyramidalis), двурогата и паяковид-

на пчелици (Ophris cornuta, Ophrys
mammosa).
Само в района на Ивайловград
се среща и изключително рядката
орхидея дремников главопрашник
(Cephalanthera epipactoides).
Разнообразните им цветове са
възникнали успоредно с развитието
на опрашващите ги насекоми, като в
някои случаи свързаната еволюция е
довела до опрашването на един вид
орхидея от един единствен вид насекомо. Симбиозата с микроскопични
гъби, които проникват в корените (микориза), осигурява или подпомага изхранването им. Ако насекомото, което ги опрашва или микроскопичните
гъби изчезнат, загива и орхидеята.
Поради чувствителността си към
промените в околната среда, красотата и биологичните си особености,
орхидеите са приоритетен обект на
природозащита. За опазването на
дивите орхидеи в Източните Родопи
в района на Ивайловград са обявени
защитените територии „Ликана“ и
„Дупката“.

НСИ: Населението
в Пловдивска област
намалява!
По данни на Националния статистически институт, текущата демографска ситуация в Пловдив и
областта се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване
на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на общата смъртност.
Като положителни тенденции
през 2012 г. могат да се отчетат намаляващата детска смъртност и увеличаващата се средна продължителност на живота на населението.
В резултат на демографските и
миграционните процеси, в края на
2012 г. населението на област Пловдив е 678 818 души. В сравнение с
предходната година,населението е
намаляло с 2 066 души, или с 0.3%.
В общия брой на населението жените са повече (51.7%), или на 1000
мъже се падат 1072 жени.

Към 31.12.2012 г. в градовете
живеят 506 095 души, или 74.6% от
населението на областта, а в селата –
172 723 души (25.4%).
Към края на 2012 г. населените
места в област Пловдив са 212, от
които 18 са градове и 194 – села. В
15, или в 7.1% от населените места
живеят от 1 до 50 души.
Продължава процесът на остаряване на населението, който се изразява в намаляване на относителния
дял на децата до 15 години и увеличаване на дела на населението на 65
и повече навършени години.
Към 31.12.2012 г. относителният
дял на лицата на 65 и повече навършени години е 19.3% (131 008) от населението на областта. В сравнение
с 2011 г. този дял нараства с 0.2 процентни пункта, а спрямо 2001 г. увеличението е с 2.5 процентни пункта.

По време на феста ще бъдат
представени резултати от преброяването на семействата от щъркели,
които са се върнали в селото след
зимния сезон. Производители от региона ще предлагат собствена продукция от млечни храни, зеленчуци и
местни гозби, както и традиционния
за района ориз. Всеки гост може да
се разходи по екологичен начин из селото, както и до влажната зона „Кисимови дупки“. На място са организирани риболов, наблюдение на птици и
водни растения.

Това лято ще
бъде най-топлото
от 150 години
Лято 2013 г. ще бъде най-топлото
в историята на Европа или поне през
последните 150 години, прогнозират
от британската метеорологична
служба.
Температурите през юни, юли и
особено август ще бъдат много над
обичайните за разгара на летния сезон. Предупрежденията са за опасни
горещи вълни и суша на целия континент. Според синоптиците трябва да
се насладим на прохладата на последните пролетни дни, защото ни чака
горещо лято.
Следващите три месеца могат да
се превърнат в най-топлите в историята. Градусите могат да надминат
дори тези през 2003 г., когато жегата беше рекордна за последния век и
половина.

0900 12900
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Панаирът на занаятите
в Пловдив – бе истински
колорит по Малката главна
В Пловдив се проведе втория
Панаир на занаятите, организиран съвместно от общината и Регионалната занаятчийска камара.
Над 1400 занаятчии, пазители на
българския дух и култура членуват в камарата, посочи нейният
председател Тони Симидчиева.

Панаирът предизвика голям
интерес и събра невиждани години наред много посетители.
Общината планува и за трето издание на панаира, което ще съвпадне с празниците на Стария
град.
ТВ екип

с. Костиево, обл. Пловдивска
Тel: +359 886 836 013;
0889 626 100
Fax: +359 318 62 227
e-mail: bioworm@abv.bg
www.biotor.hit.bg

Бизнес-научният съвет към МЗХ разгледа предложения

За обща стратегия за
развитие на земеделието

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ

Те ще бъдат представени на президента Росен Плевнелиев
Определените седем работни
групи от бизнес-научния съвет към
Министерството на земеделието и
храните, представиха своите предложения за развитието на земеделието
в страната. Те набелязаха конкретни
мерки и визия за повишаване на конкурентоспособността, внедряване
на иновациите, разкриване на нови
пазарни ниши и увеличаване на доходите на заетите в земеделието.
Министърът на земеделието и
храните проф. Иван Станков каза, че
постъпилите предложения ще бъдат

разгледани и обобщени. Въз основа
на тях, експерти от министерството
ще изготвят общата стратегия за развитието на земеделието в България,
която ще бъде представена на президента Росен Плевнелиев.
Бизнес-научният съвет включва
седем работни групи, разделени по
сектори: „Анализ на състоянието
на аграрния сектор“, „Растениевъдство“, „Биоземеделие“, „Плодове и
зеленчуци“, „Хранителна промишленост“, „Животновъдство“ и „Горско стопанство“.

„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

на шаран, сом, щука, бял амур,
толстолоб и каракуда на
общинския рибарник на община
„Родопи“, край с. Цалапица.

www.velida1.com

Телефон за връзка: 0886 864419

