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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 18 (798)  23–29.05.2013 г.  Цена 0,50 лв.

✕

Розоварните

Телефон за контакти: 0897 850 100

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2013

Би първият звънец
за 42-ото Народно събрание
Официалният старт на първото
заседание на 42-ото Народно събрание, бе даден. На председателското
място по традиция, седна най-възрастният народен представител,
който в случая е Стефан Данаилов
от Коалиция за България.
На тържественото откриване на първото заседание на парламента присъстваха президентът Росен Плевнелиев,
всички министри от служебния кабинет заедно с министър-председателят
Марин Райков, патриарх Неофит и посланици.
Михаил Миков е новият председател на Народното събрание. Той беше избран за престижния
пост със 118 гласа „за“ и 97 „против“.
След изборите на 12 май, новият състав на Народното събрание включва 240 народни представители от четири политически сили – ГЕРБ, Коалиция за България, ДПС и „Атака“. ГЕРБ ще има
97 депутати, Коалиция за България – 84, ДПС – 36,
а „Атака“ – 23.

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

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

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни

и калиеви торове

Депутатите от Пловдив и областта
в новото НС

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, бившият зам.шеф на НС и председател на комисията по бюджет и
финанси Менда Стоянова, екскултурният министър
Вежди Рашидов, народните представители от бившето
НС Димитър Лазаров, Стефан Дедев и Антоний Йорданов са първите шест от листата на ГЕРБ Пловдив,
които влизат в НС.
Областният управител Здравко Димитров и бившите

(На стр. 6)

 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

Димитър Скакалечков – съсобственик на розоварната
„Розабул“ в село Черноземен, община Калояново:

Догодина ще произвеждаме
биологично розово масло!
НОВА
по-добра ЦЕНА

+

БОНУС
за същата
площ

Тук, в с. Черноземен през 1994 г.,
дядо ми Мико Скакалчеков прави

първата частна розоварна в Бъл-
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РЕДАКТОРЪТ

Предизвикан
апостроф
Беше преди много години – първите на демокрацията. В с. Сърнегор, община Брезово ентусиасти, подкрепени
от бившето АПК – Брезово, се заеха
да възстановят изоставените розови
насаждения. Помагаше им „Българска
роза“ –Пловдив. Тогавашният й директор проф. Георги Ганчев, даваше идеи
и беше готов да ги финансира. Новото
насаждение с ароматния цвят, трябваше да има поливна система с капково
напояване – идея, която така и си остана само химера.
Розоберът на омайната маслодайна
роза Дамасцена, вдига и сега млади и
стари в ранното утро. Дъждът в новите насаждения, носи изключителен
бонус за собственика на насажденията,
за берачите и за преработвателите.
Росният цвят носи дивиденти за всеки
от тримата, ангажирани с преработката на маслодайните рози.
Поливна розова градина. Не е химера. Тазгодишният розобер в Карловско,
Казанлъшко, Стрелча и община Брезово,
стартира две седмици по-рано. Температурите скочиха до над 30 градуса.
Горещото време изправя производителите пред сериозни предизвикателства. От високите температури
розите „олекват“, изцъфтяват побързо и съответно от тях се извлича
по-малко количество ароматно масло.
Първите данни на фирми от казанлъшко показват, че добивите в момента
са с около 20% по-ниски, като на този
етап не може да се прогнозира дали
тенденцията ще продължи. Друг много важен проблем, според преработвателите е високата изкупна цена на
розовия цвят, която надхвърли 3 лв./
кг, което ще направи розовото масло
непродаваемо. Липсата на розоберачи
е друг не по-маловажен проблем. „Ако
високите температури се задържат,
не ни очаква добра кампания“, коментира и. д. директор на Института по
розата и етерично-маслените култури
в Казанлък Наташа Ковачева.

Димитър Янев – директор на Селскостопанската гимназия в град Садово:

Земеделието е проста работа,
но не е за прости хора!
12 година съм директор на Селскостопанската гимназия в Садово.
Преди това работих 11 години в Селскостопанската гимназия в Куклен
и 2 години бях началник на просветата. 25 години работя в тази сфера.
Бил съм и 6 години учител, а преди
това действащ агроном. Нищо ново
не ми е чуждо в селскостопанското
производство. Цял живот съм се занимавал с него. Когато закриха ТКЗС-тата и върнаха земята трябваше
да премина в друга сфера и станах
учител.
През тази година се навършват
130 години, от откриването на първото професионално селскостопанско училище в България. Издадохме
по случая ученически вестник, за
да уведомим обществеността. Работим по 4 проекта. По единия от
тях, 20 ученици бяха в Италия, където проведоха производствената си
практика. Проектът е по програма
„Леонардо Да Винчи“. Това е традиция и вече пета година учениците
ни провеждат практиката си навън.
Били сме в Германия, Австрия, Испания и много други. По този начин
ги стимулираме да учат по-добре. В
момента имаме 214 ученика, а сме
имали години, в които те са били
500. Въпреки това, училището ни се
развива и се повишава качеството на
възпитателната работа. Учениците
ни са малко, заради наредба № 11 на
Министерството на образованието.
Тя позволява учениците да се записват и с по-нисък успех в училищата
в големите градове, а не в малките
населени места. Няма планиране за
приема на ученици, който да отговаря на пазара на труда. За това и някои
отрасли, като селското стопанство
ще останат без кадри. То е оставено
на самотек и липсват кадри за него.
Ако се стигне до момент, в който да
се обработва цялата земеделска земя
в България, ще има недостиг на кадри. В момента, 35% от нея пустее.
Населението в много села намалява, а други изчезнаха от картата на
България. Никое правителство не

направи нищо, за да спре масовата
емиграция на младите.
Селското стопанство се коментира, че е приоритет на управляващите, но това не е така. Ако няма внос
на селскостопанска продукция, няма
да има, с какво да се изхрани населението. Абсурдно е, у нас да се внасят
90% от зеленчуците, а същевременно родното производство да загива.

ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Е ПРОСТА РАБОТА, НО
НЕ Е ЗА ПРОСТИ ХОРА.

Фактът, че предишният земеделски министър не беше назначил свой
заместник, който да отговаря за производствените въпроси в сектора,
показва, че тях не ги интересува този
въпрос. Вълнуваха се само от въпроса, колко пари може да се усвоят от
Европейския съюз, за субсидия на
зърнопроизводителите. Това не решава проблемите, защото тези пари
се внасят в бюджета на Европейския
съюз, под формата на вноски. За земеделието са необходими знания и
обучени кадри. Трябват години, за да
се натрупа опит, с който да се произведе качествена продукция. Имаме
ученици, които идват от по-големите градове, които не различават коза

от овца. Земеделието е оставено на
самотек, защото не носи бързи печалби, но е основата за развитието
на другите отрасли в икономиката
на страната. В момента, дори и да се
произведе продукция, тя се изнася
без да бъде преработена, както беше
по-рано. Така се закриха много работни места и хората, които работеха по комбинатите, вече няма, къде
да работят.
По селата трагедията е голяма.
Населението е безработно и произвежда продукция, която няма реализация, защото цените им се подбиват
от прекупвачите, които печелят на
техен гръб. Смятам, че за в бъдеще
ще има много протести, ако новото
правителство не реши този проблем.
Вносът на селскостопанска продукция не може да бъде спрян, но може
да се ограничи, особено през лятото,
когато в България има много продукция. Учили сме цяла Европа на
земеделие, а сега внасяме всичко. До
като не се обърне внимание от хора,
които знаят, какво да правят, нещата
никога няма да се оправят.
Въпреки всички проблеми, нашата гимназия осигурява кадри за
региона. Произвежда се добра продукция от фъстъци и зеленчуци.
В момента хората са на полето да
сеят зеле, фъстъци, царевица. Районът ни е с хубава земя и традиции в
производството на селскостопанска
продукция. За съжаление има много
плодородни земи, които са изоставени и не се обработват.
Земеделската гимназия в град
Садово има 1107 дка обработваема
земя. Съвместно с института имаме
около 400 дка семеучастък. Останалата се обработва от училището. Засели сме пшеница, слънчоглед, царевица и малко фъстъци, за да могат
учениците да провеждат производствената си практика. Те извършват
подготовката на оранта и останалите
обработки, като дисковане, култивиране и сеитба. Производствената
практика се провежда в института в
Садово.

Осем български фирми на най-голямото
хранително изложение в САЩ

България за пръв път взе участие
със свой щанд в най-голямото хранително изложение в САЩ, в областта на
услугите в хранително-вкусовата промишленост, съобщават от Министер-

ството на земеделието и
храните.
От ведомството са
съдействали за организацията на българското представяне в изложението.
Осем от най-големите
бългаски фирми в лозаровинарската промишленост
представиха своя продукция на българския щанд.
С най-класните си марки
бели и червени вина в Чикаго участваха Катаржина
естейт, Eдоардо Миролио,
Bulgarian Heritage – Изба Килифарево и Карабунар, Шато Бургозоне,
Domaine Boyar, Винпром Ямбол, Винзавод Асеновград, Aнжелус естейт.
Български продукти представи и
фирма V & G Commerce, която оперира

в Чикаго като най-големият вносител
на български храни.
Изложението се проведе от 18 до
21 май, като това е 94-то му издание.
То бе организирано от Националната
ресторантьорска асоциация на САЩ –
NRA Restaurant Hotel-Motel Show 2013 в
Чикаго.
Всяка година повече от 60 хил. професионалисти и 2 хил. изложители от
50-тe американски щати и от над 100
страни по света се събират в Чикаго,
в продължение на четири дни, които задават световните тенденции в бързото и качествено обслужване.
В изложението, официално страната ни се представи от Красимир Коев,
изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното и
председателят на Националната лозаро-винарска камара Пламен Моллов.
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Плановете на европейските
млекопроизводители след 2015 г.

Премахването на млечните квоти,
ще бъде важно събитие за пазара в
много отношения. На първо място,
производителите на мляко ще загубят достъп до пазар, който сега е
осигурен от квотната система. От
друга страна, пазарът е изправен
пред свръхпредлагане. От трета
страна, премахването на квотите,
следва да се разглежда в контекста
на либерализацията на международния пазар.
Интересно е, как ще реагират на
ситуацията млекопреработвателите,
като се има предвид, че те де факто
се превръщат в единствената възможност за производителите да излязат на пазара.
Междувременно,
истинските
планове на преработвателите се
представят доста неясно. Само три
европейски компании ясно изразиха
своите позиции.
Преди около година, най-голямата кооперация във Франция, обяви намерението си да въведе, т. нар.
„A/B“ модел на ценообразуване. Неговата същност се крие във факта, че
85% от млякото ще бъде изкупувано
на по-висока цена от производителите, а останалите 15%, в зависимост
от ситуацията на пазара.
Преди дни, най-голямата кооперация в Австрия, представи на
своите членове план за действие,
според който обемите, произведени в рамките на млечните квоти ще
бъдат нетъргувани стоки, базовият
обем може да бъде попълнен само от
свръхпроизводството. Тъй като увеличаването на производството ще
доведе до т. нар. „пазарен данък”, такава система също може да се отнесе
към модела „A/B“.
Швейцарската EММИ, с пре-

махването на квотите ще въведе система на сегментацията, т.е. деление
на млякото, по критерия цена.
Позицията на другите млекопреработватели, по отношение на бъдещите обеми на производството на
мляко, все още е двусмислена:
FrieslandCampina в Холандия
планира просто да контролира обемите на доставките.
Най-голямата немска кооперация DMK, в момента тества системата за предварително известие
за прогнозите за бъдещото производство. Преди няколко години, на
членовете на DMK беше представен
модел на закрито предприятие, според който членовете на кооперацията, няма да бъдат ограничавани в
производството. Крайните обеми ще
бъдат контролирани от кооперацията, допълнителните покупки ще се
извършват, в зависимост от постъпващите от членовете на кооперацията обеми.

ArlaFoods в Дания не е обявила
планове за ограничаване на обемите
на
производство.
Като цяло, заявленията на млечните
гиганти имат малко
значение. Частният
млечен сектор, като
цяло остава в сянка.
Системата на двойната цена – заплаха
за цените и производителите!
В този момент,
да се даде точен
отговор, коя системата ще изберат
преработвателите
след 2015 г. е невъзможно. Очевидно
е само едно нещо: предпочитани са
моделите с двойна цена и отсъствие
на производствен лимит.
Този подход е най-удобният за
преработвателите: при него те максимално използват наличния капацитет
и могат да завоюват пазара, за сметка на производителя, по всяко време,
като плащат по-ниска („В“) цена за
свръхпроизводството. За производителите този подход може да бъде присъда. Той ще доведе до хаос на пазара
и срив в цените, ще направи частните
производители безпомощни пред пазарните сигнали.
В случая на системи, в които обемите на производството са контролирани, всеки производител може да
реши, дали да се придържат към квоти или не, и да премине през всички възможни последици от своите
действия. Този подход има повече
общо с пазарна икономика, от така
наречения свободен пазар.

Конкурентоспособен ли е съвременният
машинен парк на родното земеделие?
БАТА АГРО 2013 с точни изводи и гъвкави решения за земеделските производители

Председателят на Българската
асоциация на търговците на агротехника Христофор Бунарджиев за
четвърта поредна година, по време
на международното специализирано изложение БАТА АГРО 2013,
направи подробна характеристика и
алармира отговорните институции
у нас, за състоянието на машинния
парк на родното земеделие.
В специална презентация, той
представи конкретни данни за темпа
на неговото обновяване и възрастта
на машините. Изрази и надежда, че

при вида на представените на БАТА
АГРО 2013 иновативни решения, за
повишаване
производителността и
ефективността на
труда, в различните
сектори на земеделското производство,
ще се обърне найпосле внимание на
липсващия финансов ресурс и стимули за българските
производители да се
възползват от модерните решения, който
предлагат фирмите на изложението.
А фактите за състоянието на машинния парк на родното земеделие
са очевидни. Ако енергосигурността
на тракторите и комбайните за Европа, е средно 240 kw/100, за машинния парк на родното земеделие тя е
138,9 kw/100. Средната обработваема площ на един трактор за Европейския съюз е 19.7, за Великобритания – 34, за Дания 25.5, за Франция
– 15.3, за Гърция и Португалия – по
16 декара, а за един български трактор тя е 62.7 хектара.

В същото време, по отношение
възрастта на колесните трактори у
нас, данните сочат, че през 2009 г.
над 10-годишни са били 82% от тях,
а през 2012 г. – 72,5 на сто, отново
гонят десетилетие. Оптималната
средна възраст на колесните трактори е 12,9 години, а фактическата
средна възраст 20,30 години.
Темпът на обновяването на тракторите в българското земеделие
сочи, че през 2012 г. са регистрирани 61140 машини, при вида на
регистрираните 33 966 през 2005 г.
При комбайните цифрите говорят, че
през 2009 г. над 10 години са 80,1%,
а през 2012 г. – 78%. Оптималната им средна възраст е 11,3 години,
фактическата им средна възраст –
17,75 години.
Регистрираните
зърнокомбайни през 2012 г. са 10296, при 7872
броя през 2005 г. Истина обаче е, че
през 2011 г. 78 % от зърнокомбайните в българското земеделие са над
10 -годишни, съобщи Бунарджиев.
Присъстващите на него фермери, от
успяващи с производството и реализацията на продукцията земеделски
стопанства, сверяваха часовника си,
колко далече или колко още трябва
да наваксат с тяхната модернизация.

България може
да загуби
51 млн. евро
по ПРСР
България може да загуби 51 млн.
евро по Европейската програма за развитие на селските райони.
„При заявени 45%, българската програма е с най-ниският процент на усвояване за ЕЗФРСР сред 27-те членки
на ЕС“, пише в официален отговор на
запитване от ЕП еврокомисарят по
земеделие и развитие на селскостопанските райони Дачиан Чолош.
Ситуацията, по отношение на изпълнението на Програмата за развитие
на селските райони за България през
2007–2013 г., е следната – общ пакет
за целия програмен период: 2 603 млн.
евро; междинни плащания, заявени от
България (45% от пакета): 1 178 млн.
евро; общо с автоматичните авансови
плащания от 7% по ПРСР (52% от пакета): 1 361 млн. евро.
„По програмата за 2013 г., се очаква
отмяната на не по-малко от 51 млн.
евро. Рискът по програмата да бъде извършена още една голяма отмяна през
следващата година е значителен, тъй
като през 2013 г. ще трябва да бъдат
усвоени още около 400 млн. евро“, посочва Чолош.
Към днешна дата са проведени редица срещи с българските органи, за да се
проучат възможностите за ускоряване
на изпълнението на програмата.

Наши изби
отличени
по време на Балканския
винен конкурс и
фестивал

Вината от българските изби грабнаха
16 златни медала, по време на Балканския
винен конкурс и фестивал (BIWC). Събитието се проведе от 16 до 19 май 2013 г.
Международното жури раздаде общо
36 златни медала. Гръцките вина спечелиха 6 приза, македонските – 5, а произведените в Унгария вина грабнаха 3
златни медала. Хърватска и Черна гора
спечелиха по два приза, а Сърбия и Tурция
– по един златен медал. Гранд Трофеят на
BIWC 2013 отиде при македонското вино
Chateau Kamnik 2010 Merlot Single Vineyard
Reserve.
В надпреварата за отличията участваха около 400 вина от Балканите, които
се състезаваха в 5 категории – пенливо,
сухо бяло, сухо розе, сухо червено и десертно вино. Международното жури, с
председател Константинос Лазаракис
оцени по Австралийската система вина
от 11 балкански страни, информира
Economic.bg.
В категорията „пенливо вино“ призът
бе за Single Vineyard Brut 2007, Edoardo
Miroglio, България. „Бяло вино“ на BIWC e
Techni Alipias (Sauvignon Blanc & Assyrtiko)
2012, Wine Art Estate, Гърция, a „розе“ е
Le Photographe Rose (Grenache & Cabernet
Sauvignon) 2012, Minkov Brothers, България. Призът за най-добро червено вино
взе Merlot Single Vineyard Reserva 2010,
Chateau Kamnik, Македония.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

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 17.05.2013 г. от 10.30 ч в заседателната зала на
Община Куклен бе проведена пресконференция във
връзка с проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на СОУ „Отец Паисий“, включително физкултурен салон и ОДЗ – гр. Куклен, чрез
газификация и инсталация на ВЕИ“ по Договор №
BG161PO00/1.1-09/2010/036, изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие“, Схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
общинска образователна инфраструктура в градските
агломерации“. Целта на проекта е да се осигури общинската образователна инфраструктура с високо ниво на
енергийна ефективност, допринасяща за устойчивото
развитие на Община Куклен. Стойността на проекта е
528 899,08 лв, от които 449 564,22 лв безвъзмездна фи-

нансова помощ от ОПРР и 79 334,86 лв, съфинансиране, осигурено от Община Куклен.
Този документ е създаден в рамките на проект „Подобряване на енергийната ефективност на сградите на
СОУ „Отец Паисий“, включително физкултурен салон
и ОДЗ – гр. Куклен, чрез газификация и инсталация на
ВЕИ“, 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.

През юни започва приемът на проекти
за модернизиране на стопанства по ПРСР
През юни земеделските производители ще могат да кандидатстват по мярка 121 „Модернизиране на земеделските
стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони
(ПРСР), съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“.
Приемът е насочен към следните групи кандидати: с одобрени проекти по мерки 112 „Създаване на стопанства на млади фермери“ и 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства
в процес на преструктуриране“; производителите на плодове
и зеленчуци (конкретните култури ще бъдат посочени в заповедта за отваряне на прием); както и фермерите с проекти за

модернизиране на стопанства от сектор „Мляко“ и други животновъдни сектори, в съответствие със стандартите на общността, включително и с Директива 91/676/ЕИО (Нитратната
директива).
В този период на прием не е предвидено финансиране на
фермери и признати организации на земеделски производители, които отглеждат зърнено-житни и маслодайни култури.
Точните срокове и бюджетът ще бъдат обявени със заповед
на министъра на земеделието и храните, преди началото на
приема по ПРСР.

ДФ „Земеделие“
финансира осем
проекта,
с над 1,1 млн. лева по програма „Рибарство“

Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) финансира
осем проекта с над 1,1 млн. лева по програма
„Рибарство“. Това съобщиха от фонда. Три от
инвестиционните предложения са по Мярка 2.1
„Производствени инвестиции в аквакултурата“
от Оперативна програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР). Два от проектите предвиждат изграждане на садкови инсталации. Единият е в община Пазарджик и бенефициентът
получи междинно плащане от ДФ „Земеделие“, в
размер на 291 576 лв. Другото предложение е от
област Монтана и му бяха изплатени авансово
488 357 лв. Инвестицията ще се реализира на
два етапа и трябва да бъде завършена до 21 януари 2014 г. С 144 271 лв. като първо междинно
плащане бе подкрепен и проект за реконструкция
на рибно стопанство за американска пъстърва
в землището на с. Беден. Инвестицията ще е
на три етапа: строително-монтажни работи
за ремонт на люпилня, разширение на рибовъдни
басейни и доставка на машини и транспортни
средства, необходими на стопанството. Общата стойност на договора е 2 273 220 лв., а крайният срок за изпълнение – 30 ноември 2013 г.
Изплатената субсидия по Мярка 2.1 покрива
60 на сто от инвестиционните разходи. Средствата се осигуряват от Европейския фонд за
рибарство и държавния бюджет, в съотношение
75:25.
Фонд „Земеделие“ изплати 42 655 лв. и на
община Баните, за започване на проект „Промоционална кампания, насочена към подобряване
престижа на продуктите от риболов и аквакултура“ по Мярка 3.4. Междинно плащане от 30
381 лв. получи предложение за създаване на рибен
ресторант и свързани екотуристически услуги
в община Доспат, в изпълнение на Местна стратегия за развитие на МИРГ „Високи Западни Родопи–Батак–Девин–Доспат“. Предложението се
реализира по мярка 4.1.

От 1 март се кандидатства
за субсидии за опазване
на земите от нитрати
От 1 март до 15 май земеделските стопани могат да подават
заявления за подпомагане за
дейности свързани с опазване
на земите от замърсяване в нитратно уязвими. Помощите се
изплащат годишно на кандидати
по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата
за развитие на селските райони
(ПРСР) 2007–2013 г., кандидатстването е в общинските служби
по Земеделие, по местоживеене
на кандидата.
Размерът на компенсаторното
плащане, което може да получи
един кандидат, е до 182 евро на
хектар.
За да получат субсидията, стопаните трябва да са регистрирани в Интегрираната система
за администриране и контрол
(ИСАК) и да притежават минимум 0,5 хектара собствена или
наета земя. Те трябва и да изпълняват определена агроекологична дейност за период от 5 години.
Задължително от тях се изисква
също да спазват условията за

поддържане на земята в добро
земеделско и екологично състояние на територията на цялото
стопанство, регламентирани със
Заповед на Министъра на земеделието и храните. Стопаните
трябва да поддържат растителна
покривка през зимата на минимум 50% от цялата земеделска
площ и да не разорават почвите
преди 1-ви април.
При управление на дейностите по направление „Въвеждане
на сеитбообращение за опазване
на почвите и водите“ подпомаганите лица са длъжни да:
1. подготвят и спазват петгодишен план за минимум четириполно сеитбообращение за пет
години, който се заверява от дипломиран агроном;
2. осигуряват вземане на почвени проби за всички площи на
ниво физически блок през първата и четвъртата година на прилагане на направлението; на база
на резултатите от агрохимичния
анализ на взетите почвени проби
през първата година се разработ-

ва план за балансирано торене
(план за управление на хранителните вещества), който се заверява от дипломиран агроном;
3. поддържат растителна покривка през зимата на най-малко
50% от цялата земеделска площ
в сеитбообращение, описана в
плана.;
4. извършват първа обработка
на почвата след 1 април за всяка
календарна година за полетата,
които са засяти с есенни култури;
5. при промяна на предоставения план за сеитбообращение
уведомят ДФЗ- РА за направените изменения, които се заверяват
от дипломиран агроном.
(2) В плана по ал. 1, т. 1 се оп-

исват номерата на
земеделските парцели със съответната култура за всяка
година.
(3) Планът се предоставя с подаване
на първото заявление за подпомагане
по направлението.
(4) Промененият
план за сеитбообръщение се предоставя с подаване на заявлението през втората година на
прилагане на направлението.
(5) Резултатът от анализа на
почвените проби, извършен през
четвъртата година, се предоставя
с подаване на заявлението през
петата година.
(6) Изменение на предоставения план за сеитбообращение се
позволява само в частта за културите върху заявените площи. Измененият план за сеитбообращение се прилага към заявлението
за плащане за съответната година.
Повече информация може да
получите на интернет страницата
на ПРСР – www.prsr.government.
bg
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

С надежда за рекордни добиви
от пшеница в света
Световната организация по храните (FAO) към ООН, очаква рекордни добиви от пшеница в света.
Прогнозите на експертите са, глобалното производство на зърно да
отбележи ръст с 5,4%, в сравнение
с предходната година и да достигне
695 млн. т. Все пак това ще е с около
6% по-малко, в сравнение с рекордните добиви от 2011 г.
При фуражното зърно и царевицата също се очаква реколтата да е
с около 10% по-добра. Според експертите на FAO, тазгодишната реколта от царевица в Америка може
да достигне своя исторически връх
от 1936 г. насам. Русия и страните
от Общността на независимите народи (ОНД), също очакват по-високи добиви, след като заради сушата
миналата година претърпяха тежки
загуби.
Реколтата от пшеница и в България, тази година се очаква да бъде
добра, площите са в добро състоя-

ние и няма измръзвания на посевите,
съобщи неотдавна
изпълнителният
директор на Софийската стокова
борса Васил Симов. През първия
месец от годината,
цената на пшеницата у нас, е била
около 480 лв./т. без
ДДС, което е с 50
на сто повече, спрямо януари 2012 г.,
когато е била около
320 лв./т. През миналата година за
първи път от десет години, качеството на житото у нас се повишава
и около 30 % от реколтата, е била с
характеристиките на втора Б група,
която се използва за производство на
брашно тип 500.
През юли миналата година общото производство на пшеница у нас,

е било близо 3 млн. т., сочат данните на Главна дирекция „Земеделие и
поземлени отношения“ на Министерството на земеделието и храните.
Реколтираните площи с пшеница
са били 67.59% или 7 355 866 дка от
общо засетите за страната 10.9 млн.
дка. Отчетеният среден добив за
страната е 407 кг/дка.

Очаква се увеличение на ваканционния туризъм между 5% и 10%
тази година, каза пред журналисти в
Пловдив Байко Байков, председател
на УС на Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти. Това е т. нар. морска ваканция
или летен туризъм. Основно от него
се възползват туристи от Русия и Украйна. Сериозни са и очакванията
от културния туризъм, каза Байков.
По думите му, държавата е създала
всички необходими предпоставки за
това.
Според него, се очаква сериозно оживление на туризма у нас, в

няколко посоки.
Пловдив има сериозни предпоставки за развитие,
като туристическа
дестинация. Градът вече е център,
който
привлича
туристи, в посока
културен туризъм.
Оценява се това,
което градът предлага като дестинация. Най-голям
е интересът към
него на туристи от
западна Европа.
ЕС продължава да
бъде
основният
пазар за културния туризъм. Особен интерес има от
френски туроператори от миналата
година. Вече има групи от френски
туристи. У нас се предлагат и много атракции, свързани с кулинария,
вино. Пловдив се презентира като
част от обиколна програма, с една
или две нощувки, с възможно за посещение и на Старосел и Хисаря, в
пакет с други съседни държави. В
момента се засилва и интересът към
Пловдив от български туристи. За
тях се предлагат еднодневни програми. Седмичните програми са без
конкуренция, каза Байков.
Интересът към България като ту-

ристическа дестинация расте. Това
каза Любозар Фратев, председател
на Съвета по туризъм в Пловдив.
Това става ясно от миналите туристически борси в Барселона и Мароко. Очаква се туристите в България
да се увеличават още. Повишава се и
интересът към Пловдив, най-старият град в Европа. Броят на туристите миналата година е бил около 400
хиляди души. Има сериозен ръст, в
сравнение с предишната година, когато са били 330 хиляди души, посочи Фратев. Очаква се те да достигнат
над 420 хил. тази година. Пловдив е
един център, в който туристите пристигат и от който тръгват. Интересни
са и дестинациите около него. Това
са Казанлък, Перперикон, Старосел.
Пристигащите туристи в Пловдив се
интересуват най-вече от античността му, но проявяват интерес и към
културния му календар, каза Фратев.
В Пловдивския регион се работи
усилено за развитие на религиозния
туризъм, в посока Пловдив – Асеновград – Бачково. Това е европейски проект между три общини за
регионални туристически дестинации, каза Фратев. Развит в региона
е културно-историческият туризъм.
Дестинациите са Казанлък – Долината на тракийските царе, Старосел.
Развити са още виненият и спа туризма – Старосел и Хисаря, добави
Фратев.

заради нередности
при изплащането на
директните субсидии
на площ за земеделие

Очаква се увеличение
на ваканционния туризъм у нас

90-годишен юбилей отбелязва

Ветеринарно-медицинският факултет на
Тракийския университет в Стара Загора

90-годишен юбилей отбелязва тази година Ветеринарно-медицинският факултет на Тракийския университет в
Стара Загора, обяви пред медиите деканът на факултета
доц. д-р Михни Люцканов.
Указът за създаването на факултета е издаден от княз
Борис Трети още през 1921 г., но за рождена дата е избрана 11 май 1923 г., когато се е състояло първото заседание
на факултетния съвет.
Тържествата по случай юбилея ще бъдат на 30 и 31
май. На официалната церемония, която ще започне в 9.00
часа на 30 май в залата на Държавна опера – Стара Загора,

Брюксел
санкционира
страната ни,

ще бъде връчено почетното звание Доктор хонорис кауза
на декана на Ветеринарно-медицинския факултет на университета в Истанбул проф. д-р Халил Гюнеш.
На тържеството ще присъстват също декани на Ветеринарно-медицински факултети от Русия, Украйна, Германия, Румъния, Македония, Словения, Словакия и Турция.
На следващия ден – 31 май, ще бъде открита и музейна
сбирка на ветеринарното дело в България с над 2000 експоната. В рамките на празниците ще се проведе и международна научна конференция. Доклади на научния форум
ще изнесат 100 учени от 12 страни.

За трета поредна година от старта на
изплащането на директните субсидии на
площ за земеделие, България ще бъде глобена от Брюксел, заради проблеми при раздаването им. Става дума за кампанията от
2009 г., като финансовата корекция е 15.3
млн. евро. От земеделското министерство
съобщиха, че ще обжалват санкцията и до
началото на юни ще изпратят обосновано
искане до помирителния орган. И в предишните две години – 2007 и 2008 г., страната
беше глобена, заради директните плащания
с общо над 44 млн. евро.
Проблеми с картите
В края на април, главната дирекция по
земеделие е информирала България, че ще й
бъде наложена глоба от 15.3 млн. евро за
кампанията по директни плащания на площ
през 2009 г. Основната причина е, че България не е изпълнила ангажимента си за периодично обновяване на ортофотокартите
– снимки от въздуха на парцелите в страната, които се ползват при очертаването
на земите, регистрирани за получаване на
субсидии, както и за проверки.
ЕС има изискване периодично да се заснема определен процент от територията
на страната, като по този начин разплащателният орган разполага с актуална картина на парцелите, отразяваща промените
при ползването на земите, и намалява риска от грешки в картите и неправомерно
раздаване на субсидии. Наложената за 2009
г. глоба е третата подред за България и
беше очаквана, тъй като актуализацията
на ортофотокартата започна едва година
по-късно. През 2007 и 2008 г. от евросубсидиите за България бяха отрязани съответно по 20 и 24 млн. евро отново, заради
неактуализиране на картата.
Помирителна процедура
Въпреки че страната няма много полезни ходове в тази ситуация, от агроминистерството съобщиха, че все пак ще
обжалват глобата. За целта до началото
на юни, ще трябва да се изпрати искане до
помирителния орган в Брюксел, като вече
е сформирана работна група от земеделското министерство и фонд „Земеделие“,
която да изготви защитата. Източници
коментираха, че България на практика няма
възможност да иска отпадане на санкцията, тъй като липсата на актуални снимки
и грешки в картите е факт, но евентуално
може да се бори за редуцирането й.
Самите глоби се налагат, след като
чрез симулации между новите и старите
карти се показва евентуално разминаване
в парцелите и оттам се стига до неправомерно раздаване на субсидии. Едната
възможност за страната е, чрез съпоставянето на картите да се покаже, че разминаванията са сравнително малки и по този
начин да настоява да не се прилага фиксираната в европравилата процентна глоба, при
подобно неспазване на изискванията.
Изглежда, такава е стратегията и на
агроведомството, тъй като оттам коментираха, че ще настояват пред помирителния орган за „намаление на предложената финансова корекция, въз основа на точно
изчисление на рисковете за фондовете на
ЕС, вместо прилагането на предложената
плоска ставка за финансова корекция от
5%“. Надеждите на ведомството са глобата от 15.3 млн. евро да бъде редуцирана
двойно, но дали това ще се случи трябва да
стане ясно до края на годината.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово:

Две паркови зони ще бъдат изградени със средства по схема

„Зелена и достъпна градска среда“
Две паркови зони ще бъдат изградени в Карлово, със средства по
схема „Зелена и достъпна градска
среда“ по Оперативна програма
„Регионално развитие“. Това каза
кметът на община Карлово Емил Кабаиванов, който на 20 май в получи
ваучер за безвъзмездно финансиране
на стойност 5 755 136.99 лв., в Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
„Това е един проект, който ще
промени изцяло централната част на
Карлово. Предвидили сме изграждане на две паркови зони. Едната ще
бъде за отдих, а другата – за спорт.
Предвидили сме благоустройството на един жилищен район, който е
гъсто населен. Имаме допълнителни проекти за три обекта в случай,
че останат средства“, каза кметът.
„Градът ще добие един доста различен облик от сегашния. Хората ще

имат възможност за отдих и спорт.
Гостите на града също ще видят, че
с този проект, ние даваме повишена
възможност в града да идват туристи

и да се инвестира. Това са все добри
неща, които ще се случат в града“,
посочи Кабаиванов.
Кметът на Карлово каза, че предвиждат и други проекти в общината
– довършване на пешеходните зони
в града, крайградски парк за отдих и
спорт, довършване на пречиствателната станция на града. Предвидени
са и проекти, насочени към хората
с увреждания – дневен център, изграждане на спортни и детски площадки, като една от тях ще е за деца
с увреждания.
Кабаиванов заяви, че община
Карлово работи по идеен проект за
възстановяване на лятната къща на
Евлоги и Христо Георгиеви, която е
дарение на общината. Реконструкцията ще струва около 1 млн. лв.
След завършването на идейния проект, ще се кандидатства за неговото
финансиране, уточни кметът.

Икономии от 90
808 лв. годишно за
отопление на СОУ
„Отец Паисий“ и ОДЗ
– Куклен ще реализира
общината, след приключването на проект
„Подобряване на енергийната ефективност
на сградите на СОУ
„Отец Паисий“, включително физкултурен
салон и ОДЗ – Куклен,
чрез газификация и
инсталация на ВЕИ“,
реализиран по Договор № BG161PO00/1.1-09/2010/036,
изпълняван по Оперативна програма „Регионално развитие“, Схема
„Подкрепа за прилагане на мерки
за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в
градските агломерации“.
Това оповести инж.Николай Димитров – началник отдел „Програми
и проекти“ в общината на дадената
пресконференция по хода на проекта.
Целта на проекта е да се осигури
на общинската образователна структура високо качество на енергийна
ефективност, допринасяща за устойчиво развитие на общината.
След три приключени проекта по
програма „Красива България“, сега
се допълват дейности по топлоизолация, инфрачервено отопление на физкултурния салон на СОУ, изграждане
на газопреносни съоръжения до училището и детската градина, газови
инсталации,слънчева инсталация за
ОДЗ и редица още мерки по енергийна ефективност. До 28 септември тази
година в двете образователни институции ще бъдат топлоизолирани 1520
кв.м покриви и 420 кв.м стени, ще
са изградени инфрачервена система
за училището и слънчева система за
ОДЗ. С това се очаква да се постигне икономия от 20% и намаляване на
разходите по експлоатация на сградите с общо 90 808лв. на годишна основа.
Подобрено качество на образованието за 432 ученици в СОУ „Отец
Паисий“ и за 173 деца, посещаващи

ОДЗ в Куклен, социална и образователна интеграция на децата от ромския етнос, внедряване на екологично
чисти и модерни технологии за енергийна ефективност от висок клас,
това подчерта като цел изпълняващият длъжността кмет на общината
Костадин Павлов, по време на пресконференцията.Общата стойност на
проекта е 528 899 лв., от които 449
564.22 са обезпечени по Оперативната програма за регионално развитие,
а остатъка – от общинския бюджет
като собствен принос.
Общината счита,че с такъв тип
проекти съдейства за преодоляване
на тревожната тенденция за нарастване на неграмотността в последните
десетилетия с близо 50%. Висок е и
ръстът на отпадащите от училище
ромски деца. В Куклен живеят и учат
българи,турци и роми. Подобряването на условията за образование, обновяването на физкултурния салон ще
даде възможност и за повече спортни
мероприятия за привличане и задържане на децата в училище. Проектът
ще осигури по-добри условия за работа на 41 работещи в СОУ преподаватели и помощен персонал,както и
на 29 от ОДЗ.
На събитието присъстваха председателят на Общинския съвет Куклен
Стефан Апостолов, зам.кметът Илхан
Кадир, гл. инженер Тодор Лозанов,
инж. Ясен Христозов – технически
експерт по проекта, инж.Галя Георгиева – експерт оперативен мениджмънт.

Община
Куклен
пести
Първа
90
808
лв.
годишно
след
стъпка към реализиране на проект
тунела под
Шипка
Мечти и действителност!

Започна първата фаза за изграждане на тунела под Шипка – обходен път
край Габрово, който стига до мястото
на прокопаване на тунела. Средствата
– 92 млн. лв., са осигурени. 80% от тях
са европейски пари по оперативна програма „Транспорт“.
Срокът за изграждането на 23 км
трасе и тунел от 540 метра е 540 дни.
Инвестицията за самото прокопаване на 3,2-километровия тунел под
Шипка е 150 млн. евро, като тя е заложена по оперативната програма за
периода 2014–2020 г.
Менче с вода за проекта лисна президентът Росен Плевнелиев, преди първата му копка. „За мен това е достатъчна гаранция, че тунелът ще бъде
построен“, обяви държавният глава.
Той призна, че тунелът може да е в
риск, ако не бъде приоритет на следващото правителство. „Но има два много сериозни гаранта – единият е президентът. Аз съм президент до януари
2017 г. Ще се боря със зъби и нокти,
тунелът под Шипка да се реализира в
моя мандат. Другият е, че обходът
край Габрово ще се строи с европейски
пари, нормално е такива да има и за
втората фаза“, категоричен е той.

Прозорливият кмет
на Калофер

Румен Стоянов
се отказа от
депутатската
банка

Румен Стоянов, вторият в листата на
Коалиция за България от Пловдив – област,
се отказва от депутатската банка, обяви
самият той. Хората са ми гласували много
сериозно доверие като кмет на Калофер и
не мога да ги изоставя, а и те са свикнали
да ме будят и нощем за проблеми, които не
търпят отлагане, каза Стоянов.
Проблемите на града и околните села
продължават да са много сериозни – безработица, престъпност, за това спасителна
формула е отделянето в самостоятелна
община. Хората категорично не искат
нови избори, за които няма и ресурс, а искат работещо програмно правителство,
сподели Стоянов, чиято мечта е пазар, на
който местните производители да излагат директно продукцията си, без утежнения и такси.
Независимият кандидат за кмет на Калофер Румен Стоянов разби безапелационно
двамата си опоненти от ГЕРБ и НДСВ на
частичните избори през октомври миналата година.

Депутатите от
Пловдив и областта
в новото НС
(От 1 стр.)

депутати в 41-ото НС Силвия Хубенова (Асеновград), Николай Петков
(Карлово) и зам.-кметът на община
Раковски Павел Гуджеров, са новите
народни представители на ГЕРБ от
Пловдив област. Актьорът Стефан
Данаилов, икономистът Петър Чобанов, бившият шеф на МБАЛ Свети
Пантелеймон доц. Илия Баташки
и общинският съветник Красимир
Мурджев са депутатите на БСП
Пловдив в 42-ото Народно събрание.
От Пловдив област влизат водачката Светла Бъчварова, кметът на
Калофер Румен Стоянов, които се
отказа от депутатския стол и на негово място влиза Захари Георгиев,
бившият транспортен министър и
дългогодишен депутат Петър Мутафчиев и шефът на БСП Карлово
Пламен Славов.
От ДПС Пловдив град не се класира никой, а от областта представители в 42-ото НС са и предишните
бившият министър на околната среда Джевдет Чакъров и Тунджай Наимов.
От Атака Пловдив влиза дългогодишният депутат Павел Шопов.
Представител в 42-ото НС на Атака
Пловдив област е Магдалена Ташева.
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КАЛЕЙДОСКОП

2013 – обявена от ЮНЕСКО Белязват
Какво ви очаква за година на светите
ХОРОСКОП

през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Не харчете повече, отколкото реално можете да си позволите. С позитивна нагласа
приемете настъпващите в
личния ви живот промени.
Приключете работата по някои битови задължения, които поехте преди време.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
С лекота ще изпълнявате
текущите си ангажименти и
освен това ще успеете много
по-адекватно да преодолявате трудностите. Насочете
усилията в дейности, благодарение, на които ще успеете да получите максимален дял
от печалбата.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Вслушвайте се в съветите, които ви дава приятел,
многократно е доказал лоялността си към вас. Насочете усилията си и средства
в дейности, благодарение на
които ще успеете да получите максимален
дял от печалбата.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Погледнете с добро око на
промените, настъпващи в
личния ви живот. В случай,
че съществуват определени разногласия между вас и
приятел, обсъждайте открито въпросите и
ги разрешавайте по най-добрия и за двете
страни начин.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Финансовата независимост
ще ви помогне да се чувствате уверени, когато осъществявате личните си планове. Изгодни положения
няма да ви липсват, така че се възползвайте
максимално от това.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Опитайте се да насочите
усилията си за постигане на
значителен напредък на работното място, но трябва да
бъдете готови и на известни
компромиси. Психическата
ви устойчивост ще ви помогне да се справите със съществуващите предизвикателства.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Не поемайте допълнителни отговорности, дори и да
имате амбицията да се справите с тях. Моментът ще се
окаже ключов за много от
вас, особено ако преди време са били създадени необходимите условия да направите подходящ избор.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Забравете за колебанието,
вътрешната си неувереност
и най-вече за страховете си.
Ако проявявате съмнение,
ще се предпазите от предприемането на ходове, които биха могли
да имат негативен ефект върху вас.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Стремете се да не демонстрирате твърде голям ентусиазъм, в отношенията си с
партньор, когото не познавате добре. Дайте време, както
на себе си, така и на човека срещу вас. Стремете се да подпомагате
близките си и хората, които обичате.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Не поемайте, каквито и да
било рискове в материалната сфера! Пазете се да не
правите преразходи. Опитайте да прекарате повече
време сред природата или
на открито, защото така ще се освободите
от натрупаното напрежение.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Не пренебрегвайте проявилите се оплаквания от здравословен характер. Осигурете достатъчно свобода
на хората, които обичате.
Стремете се да давате от цялото си сърце,
без да очаквате, каквото и да било в замяна.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Заложете на откровеността
в контактите си с приятели
и близки. Много от вас ще
бъдат приятно изненадани
от приходите, които ще получите. Възможно е да ви върнат заем, който отдавна дадохте на близък или приятел.

братя Кирил и Методий
През Коледата
на 893–894 г., в бъдещата българска
столица
Преслав,
княз Борис-Михаил и приближените
му свикват църковно-народен събор.
Това би трябвало да
е нещо като Велико
народно събрание.
На този събор
се взимат четири
важни
решения:
Владимир-Расате е
детрониран и ослепен, за княз на българите е коронован Симеон, българско богослужение заменя гръцкото,
започва процесът ПР?ЛОЖЕНИЕ
КЪНИГЪ, т.е. превеждане на целия
корпус богослужебни книги, необходими да се извършва богослужение на български в българските
църкви, в пределите на българската
държава.
Според повечето специалисти,
точно за този събор, един нестандартно храбър за Средновековието
Черноризец пише своето „СКАЗАНИЕ ЗА ПИСМЕНАТА“.
Към края на текста, прославяйки
Константин-Кирил философ и делото му, той посочва 6363 г. от Сътворението на света, като година на създаването на славянската азбука от
съпокровителите на Европа, светите
братя Кирил и Методий.
Когато трансформираме летоброенето от Сътворението на света,
към летоброенето от Христовото
раждане, ще получим 893 г. През
893 г. стартира мисията на Кирил и
Методий във Велика Моравия (т.н.
провинция Долна Панония), която

в онези времена е
васална държава на
Българската империя.
През 2013 г. се
навършват 1150 години от създаването
на СЛАВЯНСКИТЕ
РИСУВАНИ ЗВУЦИ. Така се полагат
основите на идеята,
славянската писмена култура да бъде
развита до всеобемащ обсег – и като
богослужение,
и
като мироглед, и образование, и като етично и държавно
законодателство.
Така младата писменост на славяните, бива спасена от опасността
да се превърне в един от провинциалните варианти, било на римската,
било на византийската култури.
По предложение на бившия вицепремиер Симеон Дянков и със
съдействието на Ирина Бокова –
генерален директор на ЮНЕСКО,
международната организация обявява 2013 г. за година на СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ,
които през далечната 1980 г. папа
Йоан–Павел ІІ обяви за СЪПОКРОВИТЕЛИ НА ЕВРОПА!
През настоящата 2013, НИЕ БЪЛГАРИТЕ, отбелязваме още една годишнина, свързана със славянските
първоучители – 150 години от първото честване на празника на Светите братя: през 1863 г. 11 май (стар
стил), се установява като църковен
празник на Светите първоапостоли.
В София, Сава Филаретов, произнася вълнуващо слово, има тържества
и в Пловдив.

три вековни
дървета

около село Белозем
Проведе се Фестивалът на Белия
щъркел в село Белозем, съобщи Анелия
Павлова от „Зелени Балкани“. По време на тазгодишния фестивал, всеки е
можел да посети щандове за плетива,
сувенири и продукти от местни производители в парка на Белия щъркел, каза
още тя. Организирана е била и богата
музикална програма за жителите и гостите на селото.
И тази година фестивалът се е радвал на голяма посещаемост от хора от
различни градове, а за месните, това е
по-голям празник от събора на селото,
каза още Павлова. По думите й, като
част от еко инициативите на фестивала, ще бъдат обозначени три вековни
дървета, които се намират в района на
Белозем. В миналото тук е имало голяма равнинна гора, която е била в пряка
връзка със заселването на щъркелите,
но човекът е оставил своя отпечатък,
за това ще се опитаме да запазим поне
тези три дървета, обясни Анелия Павлова. 34 гнезда на бели щъркели има в
село Белозем, като най-голямата колония е от над 20 гнезда върху покрива на
училището. Според Павлова, тази гледа
е много атрактивна. Очакваме голямо
потомство от тях тази година, това
се дължи на факта, че оризищата са
възстановени и там те намират достатъчно храна, с която да изхранят
малките си, каза още тя. По думите
й, щъркелите в Белозем са много любопитни и никак не се страхуват от хората. Дори на фестивала са обикаляли в
района и сякаш се радвали, че празнуваме в тяхно име, каза още тя.

Връщат блясъка на античната вила
„Армира“
Реставрацията на архаичния обект край Ивайловград е за 1,7 млн. лв.

Една от емблемите на Ивайловград – античната вила „Армира“, отново ще върне блясъка си. До края
на ноември ще приключи реставрацията на уникалния за Балканите
образец на римската провинциална
архитектура и изкуство.
Реновирането с 1,7 млн. лв. е финансирано по ОП „Регионално развитие“. Ръководител на проекта е
доц. д-р Гергана Кабакчиева от Националния археологически институт
и музей – БАН.
Първата копка за реставрацията направи кметът на пограничната
община Диана Овчарова. А на церемонията присъства и авторът на
проекта за реновирането арх. Юлий
Фърко. „Този прекрасен театър на
паметта, е нещо изключително, което ще допринесе за просперитета
на община Ивайловград и целият
регион“, смята арх. Фърко. Заедно с екипа си, той обяви проекта за
реставрацията, в памет на доц. д-р
Янка Младенова от Националния
археологически институт към БАН.

Заради нейното настояване и работа,
през 1964 г. е спрян първоначалният
план за строежа на яз. Ивайловград,
с което става възможно и запазването на римската вила за поколенията.
Според кмета на общината Диана
Овчарова, само за почивните дни,
границата са преминали над 12 хил.
души. Разбира се, не всички са посетили Ивайловград, допълни тя, но
500 от тях са отделили време, за да
се насладят на красотата на нашата гордост – античната „Армира“, а
това е в пъти повече, отколкото за
предишни периоди. „Инвестицията
в областта на туризма, опазването на
културно-историческото наследство
и в съхранението на паметниците
на културата, е инвестиция в бъде-

щето, инвестиция с огромен потенциал и възвръщаемост“, каза г-жа
Овчарова.
Плановата
схема на вила „Армира“, пищната мраморна
украса и оригиналните
подови мозайки са над
400 кв. м., има и почти
3 хил. мраморни фрагмента. Те я превръщат в
най-богатия разкрит по
нашите земи частен дворец, от началото на хилядолетието. Построена е
през втората половина на I в. сл. Хр.
от виден тракийски аристократ, като
център на голямо поземлено владение в долината на р. Армира.
На площ от 3 600 кв.м, сред красива градина, се е издигала внушителна двуетажна жилищна сграда с панорамна тераса, вътрешен и външни
басейни и значителен брой различни
помещения. Вилата е единствената,
в която са открити всички известни
разновидности на свастиката, древен санскритски символ на щастието
и късмета. „Армира“ просъществува
до IV в. сл. Хр., когато е опожарена,
след битката при Хандрианопол (дн.
Одрин, Турция).
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Догодина ще произвеждаме
биологично розово масло!
(От 1 стр.)

гария, след падането на комунизма. Тогава е и първата розоберна кампания. Идеята за
създаването й, дядо ми е имал
още от 1975 г., а иначе той е от
Северна България, споделя пред
нас младият и ентусиазиран наследник на Скакалечковия род.
Тазгодишната розоберна кампания стартирахме по-рано, заради горещото време и за сега
върви добре, продължава Митко.
Насаждения ни от рози са около 1400 дка., които се намират в
землищата на село Черноземен
и съседното Бегово. Повечето са
по на 10–15 години, но имаме и
по-млади насаждения. Всичко
сме правили със собствени средства и не сме кандидатствали по
европейските програми.
Имаше 2-3 по-хладни дни, в които спадна количеството на набрания цвят, но в момента има бум на
цъфтеж на розите. Проблеми имаме
с работната ръка. Около 500 са работниците, ангажирани с брането
на ароматния цвят, а ни трябват три
пъти повече.
За първа година съм ангажиран
в розоварната, като неин съсобственик. Предишни кампании, съм идвал покрай дядо ми и баща ми, но
разликата с днес, е огромна. От тях
съм черпил достатъчно опит и се

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

надявам, заедно със съдружника ми
Стефан Иванов от Казанлък да успеем. Няколко години розоварната
беше дадена под наем на конкурентна фирма, която кандидатства за био
субсидии. Това е третата и последна
година на преход, според изискванията за сертифициране. След нея,
розите ни ще бъдат признати като
биосертифицирани. Три години с
никакви препарати не са били пръскани. Следващата година ще започнем производството на биологично
розово масло, което е хит и много
търсено на международните пазари.
ТВ екип

„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

Заповядайте на

СПОРТЕН РИБОЛОВ

„Епъл консулт“ ЕООД
гр. Пловдив

q
q
q

Изготвяне на Проекти по
Програмата за развитие на
селските райони.
Създаване на трайни насаждения, управление.
Консултации в земеделието.

Телефон за контакт: 0898421177

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

