
Всеки 
четвъртък

«¿ 

Œ¡Ÿ»Õ»“≈ 

Œ“:

œÎÓ‚‰Ë‚ÒÍ‡,

œ‡Á‡‰ÊË¯Í‡,

’‡ÒÍÓ‚ÒÍ‡,

—Ú‡ÓÁ‡„ÓÒÍ‡,

—ÏÓÎˇÌÒÍ‡,

�˙‰Ê‡ÎËÈÒÍ‡,

—ÎË‚ÂÌÒÍ‡,

flÏ·ÓÎÒÍ‡

Ó·Î‡ÒÚ

Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 19 (799)  30.05–05.06.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

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

GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

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

всичко, което ви е необходимо за 
трапезата и домашния уют.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

„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

Произвеждаме 
в неизгодна  

за нас … 

На
втора

страница



С европари 
обновяваме 
центровете 

на селата

На
шеста

страница



Аграрното 
производство 

трябва да 
бъде…

На
трета

страница



Розоварните
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.

Телефон за контакти: 0897 850 100

НОВА 
по-добра ЦЕНА

+
БОНУС 

за същата 
площ

Дойко Дойков – арендатор от село Ръжево Конаре,  
община Калояново:

Необходимо е гласуването  
да е задължително!

Годината се очертава като много 
сушава. От месец април не е падна-
ла и капка. Прогнозите за дъжд в на-
чалото на месец май, който за нас бе 
най-важен, не се сбъднаха. В резултат 
на това есенниците изсъхнаха. През 
есента засях 2 хил. дка с пшеница, но 
от 10% от нея не очаквам реколта, въ-
преки 55 кг. тор на декар. Надявам се 
да завали, за да може да се спаси това, 
което е останало. Пшеницата, рапи-
цата и слънчогледът са на неполивни 
площи. За това и не могат да се очак-
ват добри добиви.

Завърших през 1965 г. Селскосто-
панския институт в Пловдив и от то-
гава работя, като агроном. С частно 
земеделие се занимавам от 1996 г. Зе-
мите в село Ръжево Конаре се върнаха 
най-късно от цяла България.

(На стр. 2)

РЕДАКТОРЪТ

Чия е 
българската 
земя, купувана 
от чужденци?

Разпродажбата на родна българска 
земеделска земя се развихря. Мъже и 
жени наречени брокери, кръстосват 
надлъж и на шир селища и общини, в 
качеството си на представители на 
чужди фирми. Посредничат между 
собственици и чужденци. Пазарят це-
ната, която е в границите от 300 до 
1 000 лв./дка, ако е поливна. Бизнесът 
процъфтява. Младият собственик, 
който е наследник на баба и дядо, бър-
за да се отърве от предоставената 
му наследствена земя. Конституция-
та на България гарантира неприкосно-
веността на частната собственост, 
но защитен ли е чуждият инвести-
тор, който е закупил наша българска 
земя?

Трябват още половин  
млрд. лв. за животновъдите
Повече от 300 изложители от цялата страна, участваха 
в събора на овцевъдите, край Петропавловския манастир

Държавата трябва да осигури, 
не по-малко от половин млрд. лв. 
до плащания за животновъдството, 
към този милиард директни плаща-

ния, за да се изравним с европей-
ските субсидии и да съживим сек-
тора, заяви министър Иван Станков 

(На стр. 5)

(На стр. 4)
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Ходих в Германия за закупуване 
на нови и рециклирани селскосто-
пански машини. Бях първият човек 
от България, който беше запознат с 
рапицата, като маслодайна култура 
в Мюнхен през 1996 г. За съжаление 
българинът си остава неграмотен, 
непросветен и неинформиран. За 
това е и приказката „Прост човек- 
слаба държава“ и изборите го по-
твърдиха. 

Днес в землището на село Ръже-
во Конаре обработвам 3 хил. дка. 
Силен човек съм и успях да разширя 
площите в още четири съседни села- 
Главатар, Стряма, Дълго поле и Ръ-
жево. Който иска да работи, няма да 
остане без препитание. Съжалявам, 
за това, че животът и това как да жи-
веят моите деца и внуци се определя 
от неграмотни хора, някои от които 
дори не могат да четат и питат за 
кого да гласуват.

Младите хора в България не се 
интересуват от политиката и не гла-
суват. Националните телевизии губят 
много време за да коментират темата 
с купуването и продаването на гласо-
ве и че това е престъпление. Защо не 
се появи един умен човек, който да 
наложи приемането на закон, 
С КОЙТО  
ГЛАСУВАНЕТО ДА Е  
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО? 

Не е недемократично всеки да 
даде своя глас на избори. Тогава и 
300–500 гласа, които са купени не 
могат да играят някаква роля. Учуд-
вам се от цирковете и машинаци-
ите, които се правят в парламента. 
Партиите не могат да се гледат една 
друга, а какво остава да работят за 
бъдещето на България и нейното на-
селение. Мен не ме интересува коя 
партия управлява страната, а как го 
прави.

Аз съм земеделец по убеждение 
и не мога да разбера, как може 588 
млн. лв. от субсидиите, да се получа-
ват от 27 едри зърнопроизводители. 
Същевременно 92 120 бенефици-
енти да получават 252 млн. лв. суб-
сидии. Как може един арендатор да 
обработва по десетки хиляди декара 
земеделски земи? Къде го има? Това 
е феодализъм! Земеделският минис-
тър на Германия дойде у нас, за да 
каже на нашия министър, че при 
тях средният фермер обработва 50 
ха земя и таванът на субсидията за 
един земеделски производител е 300 
хил. евро. 

До сега десет пъти съм ходил на 
протестите с тракторите, включи-
телно и в София и в Пловдив и какво 
спечелих? Големите зърнопроизво-
дители да вземат огромния пай, а 
за нас по-малките не остава почти 
нищо. 

ТВ екип

Красимир Кумчев – земеделски производител от с. Трилистник, община „Марица“:

Произвеждаме в неизгодна  
за нас конкурентна среда

Миналата година беше лоша за 
зеленчукопроизводството, но тази 
година е точно обратното. Нещата 
са на другия полюс и очакваме мно-
го добра реколта от черешите и от 
ябълките. Има стара поговорка, коя-
то гласи, че земеделският произво-
дител може да се зарадва на продук-
цията си, когато я прибере от полето. 
Насажденията ни са в чудесно със-
тояние и очакваме сериозни добиви. 

В момента прибираме листни зе-
ленчуци и очакваме скоро да започ-
нем брането на доматите и сладката 
царевица. Зеленчуците ни са на 300 
дка, а трайните насаждения са 200 
дка, от които 100 дка са череши и 
100 ябълки. Има оптимизъм в мен, 
по отношение на производствената 
година и се надявам да не ни изне-
нада природата. В тази връзка, имам 
спечелен проект по мярка 121 от 
Програмата за развитие на селските 
райони. Тя е за инвестиция за по-
криване на 50% от ябълковите на-
саждения с мрежи против градушки. 
Инвестицията е за 300 хил. лв. и за 
това обхваща само насажденията, 
които са на моя земя. Надявам се до 
20 юни т. г. да приключи монтажът и 
да съм по-спокоен. 

Изпитваме малки трудности с 
осигуряването на работната ръка, за-
щото и сега се прибират рози, чере-
ши и ранни картофи, но се надявам, 

това да отмине до няколко дни и не-
щата да се нормализират. Балансът 
за трудовите ресурси го правим от 
ден за ден, според поръчките, които 
имаме от големите търговски вери-
ги. Варират между 40–100 човека, 
които са предимно от малцинството.

Нито едно правителство до сега 
не е имало визия за развитие на зе-
меделието в България и конкретно 
за интензивните култури, като пло-
дове и зеленчуци. Развитието им 
ще осигури много работни места за 
нискоквалифицираната част от насе-

лението на страната, които от години 
тежат на бюджета. Много от тях са 
неграмотни и единственият им шанс 
да работят е на полето. Дано ново-
то правителство оцени това с нова 
стратегия за отрасъла. 

Със земеделие се занимавам от 
1984 г. и скоро ще направя 30 години 
в бранша. Нямам проблеми с реали-
зацията на продукцията си, защото 
тя се изкупува от големите търгов-
ски вериги. За съжаление, има сви-
ване на пазара за храните, което ни 
тревожи. 

Не може да има защитни мита 
между страните от Европейският 
съюз, защото пазарът е общ и дви-
жението на стоки между тях е сво-
бодно. Същевременно колега от 
Гърция, който отглежда ябълки, за 
две години получава толкова сред-
ства, като субсидия, колкото аз взи-
мам за 40 години. За това не сме кон-
курентни на старите страни членки 
на Евросъюза. Конкурентната среда 
е изключително изкривена, а това е 
главната функция на държавата – да 
я регулира. Аз винаги съм подкрепял 
идеята за премахване на субсидиите 
за земеделските производители в це-
лия Европейски съюз. Субсидиите 
са неравномерно разпределени меж-
ду страните от съюза и това създава 
конкурентно неизгодна за нас среда. 

Записа: Ерма ХРИСТОВА

Необходимо е гласуването да е…
(От 1 стр.)

Димитър 
Греков – 
ректор на АУ
e предложен за министър 
на земеделието и храните

За поста 
м и н и с т ъ р 
на земеде-
лието офи-
циално беше 
н о м и н и р а н 
р е к т о р ъ т 
на Аграрния 
университет 
в Пловдив 
Димитър Гре-
ков.

Той е 
професор и 
доктор на 

селскостопанските науки, като в момента е 
втори мандат (2011–2015 г.) ректор. Досега 
Димитър Греков беше и заместник-предсе-
дател на Бизнес-научния съвет към Минис-
терството на земеделието и храните. Това 
е структура, създадена от служебния минис-
тър Иван Станков и основната й цел беше да 
подготви до края на май, обща стратегия за 
развитие на земеделието до 2020 г.

Греков преподава в университета специ-
алностите „Животновъдство“, „Бубарство“ 
и „Въведение в аграрните науки“. Научните 
му интереси, според сайта на учебното за-
ведение, са в областта на черничевата коп-
ринена пеперуда, както и в областите „Се-
лекция и технология“.

Двамата със служебния министър, кой-
то преди това беше ректор на Тракийския 
университет в Стара Загора, се познават 
отдавна. При назначаването на Иван Стан-
ков в служебното правителство, потърсен 
за коментар, Греков казва пред медиите: 
„Проф. Иван Станков е превъзходен специа-
лист в областта на животновъдството и 
много добър управленец. Двамата с него сме 
ректори втори мандат и се познаваме от 
години“.

Димитър Греков е роден в град Любимец, 
Хасковско, женен е и има две дъщери. Получил 
е висшето си образования в Аграрния уни-
верситет в Пловдив и работи в него повече 
от 26 години. Има над 120 научни и научно-
популярни публикации, някои от които в чуж-
бина. Съставител е на 5 учебни помагала.

На пазара в село 
Граф Игнатиево

Срещаме се с Нешка Комитова – 
производител на разсад от селото.

Произвеждаме разсад за зеленчуци и 
имаме оранжерии с домати, които са 
около един декар. Продаваме ги на па-
зара в село граф Игнатиево през про-
летта. През останалите месеци прода-
ваме зеленчуци. По този начин успяваме 
да се изхранваме с мъжа ми, който беше 
военен, но вече е пенсионер. Децата ни 
живеят в Пловдив, където и работят. 
До 2004 г. работех във военния завод в 
селото, но даваха много малки заплати 
и за това напуснах. 



ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

трета страница  ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ 30.05–05.06.2013 г.

Заявления за 
признаване 
на групи 
производители 
се приемат  
в ДФЗ 
Размерът на финансова-
та помощ ще бъде опреде-
лен с решение на ЕК

Вече се приемат заявления за 
признаване на групи производители 
в Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). 
Това съобщиха от пресцентъра на 
фонда. Документи ще се подават 
до 14 юни в областните дирекции 
на Държавен фонд „Земеделие“, от-
дел „Прилагане на схеми и мерки за 
подпомагане“, по място на регис-
трация.

Кандидатите трябва да са групи 
производители на плодове и зелен-
чуци, съгласно чл. 6 на Наредба №11 
от 15 май 2007 г. за условията и 
реда за признаване на организации 
на производители. Размерът на фи-
нансовата помощ ще бъде определен 
с решение на Европейската комисия.

Нормативната уредба и не-
обходимата за кандидатстване 
документация са публикувани на 
електронната страница на ДФ „Зе-
меделие“, www.dfz.bg, раздел, „Сел-
скостопански пазарни механизми“, 
меню „Плодове и зеленчуци“.

За седми път 
продават 
борсата в 
село Огняново
Според кмета желаещи 
липсвали, защото цената 
била твърде висока

За седми пореден път ще прода-
ват зеленчуковата борса в пазар-
джишкото село Огняново. Кметът 
на общината Тодор Попов, е внесъл в 
местния парламент предложение за 
изменение на взетото по-рано реше-
ние за публичен търг за приватизаци-
ята на тържището.

Тъй като на досегашните обяве-
ни търгове не се яви купувач, пазар-
джишка община организира за седми 
път надпревара за кандидати. Според 
кмета желаещи липсвали, защото це-
ната била твърде висока и за това 
той предлага тя да бъде намалена с 
43.51%, от първоначално определена-
та начална цена, в размер на 2 832 00 
лева.

През юли 2012 г. тя бе намалена на 
2 100 000 лева, като преди това падна 
с 300 000, но въпреки това при послед-
валите 4 процедури кандидат така и 
не се яви. Размерът на депозита сега 
се определя на 1 300 000 лева, като 
при различните търгове варираше от 
1 012 800 лева до 1 700 000 лева.

Аграрното производство трябва да бъде 
най-важният приоритет за България

Аграрното производство трябва да 
бъде най-важният приоритет за Бълга-
рия. Това каза министърът на земеде-
лието и храните проф. Иван Станков, 

след заседание на Бизнес-научния 
съвет в МЗХ, на което бяха обсъдени 
разработените секторни стратегии за 
развитие на земеделието.

Нашето селско стопанство трябва 
да достигне европейско ниво на раз-
витие, посочи министърът и открои 
основните приоритети за земеделския 
отрасъл. Според него, зърнопроиз-
водството остава най-важният сектор, 
но сериозно внимание в следващия 
програмен период 2014–2020 г., е не-
обходимо да се обърне и на секторите 
„Плодове и зеленчуци“, „Животно-
въдство“, „Билогично производство“, 
„Хранително-вкусова промишле-
ност“, както и на развитието на мал-
ките и средните ферми, и на планин-
ското, и полупланинско земеделие.

От голяма важност, според минис-
търа е изграждането на хидромели-
оративната система на страната. Той 
подчерта, че без съвременно поливно 

земеделие, не може да се достигне до 
конкурентно и качествено производ-
ство. Зам.-министър Снежана Благое-
ва съобщи, че е подготвен консултант-
ски договор със Световната банка за 
изработване на Стратегия за развитие 
на хидромелиорациите на стойност 
1,3 млн. евро. Нейното изпълнение 
трябва да бъде заложено в Програма-
та за развитие на селските райони.

Министър Станков информира, 
че предстои да бъде оформена един-
на национална стратегия за развитие 
на земеделието, която ще включва 
предложените секторни стратегии 
от Бизнес-научния съвет към МЗХ. 
Създадената работна група, която ще 
обобщи стратегиите, трябва в срок 
от две седмици, да завърши своята 
работа и да представи общата стра-
тегия на президента Росен Плевнели-
ев. Председател на работната група е 
акад. Атанас Атанасов.

Увеличиха с 3 млн. лв. средствата за 
национални доплащания за животни

С 3 милиона лева се увеличават 
средствата за национални допла-
щания за животни. Това реши слу-
жебното правителство, съобщиха от 
правителствената информационна 
служба. 

Служебният кабинет одобри из-
менение на Решение № 866 на Ми-
нистерския съвет от миналата година 
за одобряване на схеми за национал-
ни доплащания за 2012 г. и на техния 
размер. С решението средствата за 
национални доплащания за животни 
за 2012 г., които ще бъдат изплате-
ни през 2013 г., се увеличават от 28 
млн. лв. на 31 млн. лв., в рамките на 
предвидените в Закона за държавния 
бюджет за 2013 г. и по План-сметка-
та на Държавен фонд „Земеделие“ за 
2013 г.

Първата причина за предложено-
то изменение е промяна в действа-
щото законодателство. С изменени-
ето на Наредба № 21 от 30 юни 2010 
г., за реда за контрол на изисквани-
ята на схемите за национални доп-
лащания към директните, се създаде 
възможност плащанията да стават 
на база заявените и регистрирани 
към 28.02.2009 г. говеда и биволи, а 
не въз основа на броя говеда, за кой-
то кандидатите са подпомогнати за 
2009 г., което гарантира равно тре-
тиране и изплащане на подпомагане, 
въз основа на заявените и действи-

телно отглежданите и регистрирани 
към референтната дата, в системата 
на Българската агенция за безопас-
ност на храните животни. Това на-
ложи извършването на повторни 
проверки, от страна на БАБХ на про-
токоли от извършени проверки. Част 
от повторно проверените данни за 
броя и вида на регистрираните жи-
вотни към референтната дата, бяха 
предадени официално на ДФЗ-РА 
през януари 2013 г.

Втората причина за предлаганото 
изменение произтича от Регламен-
тите на ЕС, уреждащи идентифи-

кацията и регистрацията на дребен 
рогат добитък, съгласно които жи-
вотно, произхождащо от държава 
членка на ЕС, запазва първоначална-
та си идентификация, при закупува-
не в друга държава членка. С оглед 
установените, отговарящи на усло-
вията за допустимост, заявени за 
подпомагане животни, закупени от 
други държави членки и определени 
като допустими за национални доп-
лащания, се налагат допълнителни 
плащания за 2012 г., които следва да 
бъдат осигурени от План-сметката 
на ДФЗ-РА за 2013 г. 

Розопроизводителите в Пазарджишко 
очакват по-ниски добиви

Въпреки падналите през последните 
дни дъждове, тазгодишната кампания 
по розобера протича, при значително 
високи за месец май температури, кое-
то доведе до рязко изцъфтяване на цве-
товете. Това каза Мария Янкова, розоп-
роизводител от Брацигово. Горещото 
време ще доведе до по-ранно приключ-
ване на кампанията, което вероятно ще 
се случи до дни. Производителите на 
розов цвят очакват тази година по-ни-
ска масленост, заради липсата на вале-
жи, която води до свиване на цветовете. 
Като цяло, сушата ще доведе и до по-
ниски добиви, коментира също Янкова. 
Тя добави, че в момента розовият цвят 
се изкупува за около и малко над 2.50 
лв./кг., а очакванията са тези цени да се 

запазят. 
В Брацигово, както и в останалите 

райони в Пазарджишко, в които се от-
глеждат рози, производителите, под-
тикнати от добрите цени, започнаха да 
възстановяват насажденията. Наблюда-
ва се тенденция към завръщането към 
тази култура, но не в нови насаждения, 
а основно във възстановяване на стари-
те. Хората гледат с известно недоверие 
на временните повишения на цените, 
каквито имахме тази година, и особено 
когато играят цените в диапазон от 0.90 
лв./кг. Възстановяването на градините 
включва основно полагане на повече 
грижи по тяхната обработка - окопа-
ване, наторяване. Като получаваме по-
висока цена за розите, имаме пари да 

инвестирам. В този смисъл е възстано-
вяването, защото един изоставен храст 
дава наполовина по-малко цвят. Тези от 
производителите, които имат по-голе-
ми масиви и повече декари, създадени 
с финансиране по програмите на Ев-
ропейския съюз, обикновено събират 
и субсидиите. Площите, заети с рози, 
продължават да се разширяват, като в 
региона те вече са повече от 300 дека-
ра. Почвените и климатичните условия 
в Брациговско са подходящи за отглеж-
дането на този вид етеричномаслени 
култури. Има какво още да се направи 
в тази посока, защото в Брацигово няма 
розоварна, а кръгът за производството 
на масло трябва да се затвори, допълни 
розопроизводителката.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Близо 80% от 
плодовете и 
зеленчуците на 
пазара ни са вносни

От 2003 година насам, производ-
ството на български плодове и зе-
ленчуци е спаднало с близо 70%. Това 
съобщиха от Института по аграрна 
икономика.От там отчитат траен 
спад в сектора през последните 10 го-
дини. Българските производители все 
още остават далеч от европейските 
стандарти, а фирмите прекупвачи про-
дължават да изкупуват чужда продук-
ция.

По данни на Асоциацията на земе-
делските производители в България, в 
момента около 80% от плодовете и 
зеленчуците по щандовете са от други 
държави. Българските производители 
биват изместени, заради високи раз-
ходи, технологични пропуски и липса на 
маркетингови канали.

От 2003 година до 2012 година 
страната ни губи повече от 60% от 
производството на зеленчуци. В мо-
мента износът за ЕС възлиза на 85%.

„17 търговски вериги контролират 
повече от 70% от търговията с хра-
нителни продукти, в рамките на съ-
юза. За да можеш да си доставчик на 
тези хранителни вериги, е необходимо 
да произвеждаш големи партиди стан-
дартизирана продукция – нещо, което 
българските производители трудно ще 
постигнат“, заяви проф. Румен Попов, 
директор на Института по аграрна 
икономика.

Доц. д-р инж. Димитър Димитров – ректор на ВУАРР:

Земеделието, туризмът, 
преработвателната промишленост и 
енергетиката са печелившите отрасли,
Връчени бяха удостоверенията на завършилите Центъра за професионална квалификация

„Аграрният сектор е предизвика-
телство пред вас, но то е бъдещето.“ 
– каза доц. д-р инж.Димитър Дими-
тров-ректор на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите 
– Пловдив, при връчването на удос-
товеренията на завършилите Центъ-
ра за професионална квалификация. 
„Бъдете играчи на терена, не запа-
лянковци на трибуната. Учете, не 
си губете времето! Състезанието на 
този свят е между мозъци, а не меж-

ду мускули. По-
литиците идват и 
си отиват, бизне-
сът остава. Поли-
тиците трябва да 
осигуряват пазари 
и да разширяват 
националния биз-
нес. Влизането 
на страната ни в 
ЕС, допринесе за 
развитието на фа-
милните, аренда-
торските и коопе-
ративните ферми 
у нас. Земеделие-
то, туризмът, пре-
работвателната 
промишленост и 

енергетиката, са печелившите отра-
сли на България. За това човек тряб-
ва да прави равносметка на свърше-
ното от него. Истинските победи са 
тези, които сте извоювали със своя 
труд.“ – сподели ректорът на ВУАРР 
пред студентите. 

Така, Центърът по професио-
нална квалификация тържествено 
отбеляза успешното завършване на 
70 свои курсисти, от които 22 от-
личници – именно те получиха като 

награда със специален автограф, ав-
торската книга на доц. д-р инж. Ди-
митър Димитров „Съвети за мъж на 
средна възраст от Южна България“.

На следващ етап през месец юни, 
ЦПК при ВУАРР ще проведе поред-
ните курсове по зеленчукопроизвод-
ство, животновъдство, овощарство, 
растителна защита и опазване на 
околната среда в земеделския сектор.

Основна цел на центъра е пови-
шаване квалификацията на студен-
ти, специалисти и всички, нуждае-
щи се от допълнителна подготовка 
и квалификация, в областта на земе-
делието, агробизнеса, икономиката, 
туризма и развитието на регионите, 
хора от всички възрасти, желаещи 
да се обучават през целия си живот. 
Повишаването на квалификация-
та се извършва, чрез краткосрочни 
или дългосрочни курсове и специа-
лизации, които се провеждат инди-
видуално или групово, в редовна, 
задочна и дистанционна форма. По-
вишаването на квалификацията и 
преквалификацията, се осъществява 
от преподавателския състав на ВУ-
АРР и други организации  и висши 
училища, с доказана компетентност 
в съответната област.

Винарството в България  
е в тежка ситуация,
според Черноморската регионална лозаро-винарска камара 

Винарството в България е в тежка 
ситуация. Това каза Цанко Станчев, 
председател на Черноморската реги-
онална лозаро-винарска камара, по 
време на среща във връзка с Фести-
вала на виното и храната, който ще 
се проведе за първи път във Варна. 
За последните 20 години страната ни 
е загубила почти всички външни па-
зари. Станчев даде пример с руския 
пазар, на който са се изнасяли над 
150 млн. бутилки българско вино, 

докато сега изнася-
ме, не повече от 15 
млн. бутилки, а нем-
ски пазар за бъл-
гарско вино почти 
няма. Английският 
пазар е намалял от 
100 млн. бутилки 
на 3 млн. За българ-
ското вино остава 
само вътрешни-
ят пазар и имайки 
предвид кризата, 
започнала от 2008 
г., българският ви-
нопроизводител е 
в тежка ситуация. 
Цанко Станчев ко-
ментира, че виното 
е една от луксозни-
те и чувствителни 
стоки и тъй като 
разчита на покупа-
телната способност 
на българския по-
требител, българ-
ското вино изживя-

ва много тежък период. Освен това в 
района на Черноморска регионална 
лозаро-винарска камара за послед-
ните 22 години, лозята са се редуци-
рали около 10 пъти. В същия момент, 
благодарение на сериозната конку-
ренция на вътрешния пазар, изби-
те, особено новосъздадените малки 
изби, бележат изключително серио-
зен ръст в качеството на виното или 
българското вино става все по-до-
бро. Станчев коментира, че младите 

ароматни вина стават все по-търсени 
и предпочитани. Отлежалите вече не 
се възприемат като призьори. Спо-
ред експерта, за доста по-качествени 
се считат 3–4 годишните вина, които 
са с плътен вкус и леко сладки, за да 
могат да се консумират, без специал-
ни мезета. 

31 винарски изби ще изкушават 
посетителите на предстоящия фес-
тивал на храната и виното, който ще 
се проведе в Двореца на културата и 
спорта между 28 и 30 май. 

Предвижда се за следващата го-
дина, съвместно с туристическата 
камара да бъдат създадени винени 
маршрути, които да бъдат предста-
вени на вниманието на туристите, 
обяви Стефка Свещарова от Българ-
ската асоциация на сомелиерите и 
виноценителите.

За първи път във Варна ще се про-
веде националното изложение „Фес-
тивал на виното и храната“. Идеята 
на организаторите на събитието е то 
да продължи традициите на регио-
налното Лозаро-винарско изложение 
„Дегустация на най-добрите вина“ 
(Резиденция „Евксиноград“), както 
и да възобнови известната през 30-
те години на миналия век Лозаро-ви-
нарска изложба, провеждана във Ва-
рна. На изложението във Варна изби 
от цялата страна ще покажат, както 
новите си реколти, така и бутикови 
стари вина. Ще се организират сре-
щи между винари, лозари, търговци, 
туроператори, хотелиери, ресторан-
тьори и ценители на виното.

на Националния събор на овцевъди-
те, провел се край Петропавловския 
манастир. 

Според него, България не помни 
толкова драстично намаляване на 
броя на овцете. В страната ни са се 
отглеждали около милион и полови-
на овце. „Никога броят им, не е па-
дал под шест милиона, дори и през 
най-тежки периоди на войни и епи-
демии“, каза Станков.

За възстановяването на сектора 
е необходимо, на първо място да се 
промени отношението към него, за-
щото е пренебрегван години наред. 
Той трябва да стане приоритет за 
държавата, според министъра на зе-
меделието.

Повече от 300 изложители от ця-
лата страна участваха в събора на 
овцевъдите, организиран от Нацио-
налната асоциация за развъждане на 
Синтетична популация българска 
млечна (НАРСПБМ), със съдействи-
ето на Министерството на земедели-
ето и храните.

В рамките на три дни, бяха пред-
ставени над 700 породи овце, кози, 
козе и кучета. Организирани бяха 
състезания, конкурси и изложби. На 
площ от 40 дка бяха разположени 
алея на занаятите, зона за директни 
продажби на продукти от овче и козе 
мляко и месо, чевермета. В събора 
участваха и чуждестранни овцевъд-
ни и козевъдни асоциации от Молдо-
ва, Румъния, Сърбия, Испания.

Трябват още 
половин 
млрд. лв. за 
животновъдите



Галина Стоянова – кмет на община Казанлък:

Маслодайната роза е на 36 хил. дка,
в общините Казанлък, Павел баня, Карлово до Пловдив 

Насажденията с маслодайна роза 
в страната са общо 36 хил.дка, пре-
димно в общините Казанлък, Павел 
баня, до Пловдив. Това каза кметът 
на община Казанлък Галина Стоя-
нова. За кампанията по прибиране 
на маслодайната роза е необходима 
работна ръка за един месец, като 
средно на декар розови насаждения 
е необходим един човек, което озна-
чава, че минимално 180 хил. души в 
областта, са ангажирани по време на 
розовата кампания“, посочи Стояно-
ва. Известната като роза Дамасцена, 
има най-съществено значение за раз-
витието на този край още от дълбока 
древност. Не случайно, преди 110 го-
дини розата е започнала да се праз-
нува, като царица на долината. Гос-
тите, които остават в гр. Казанлък, 
настаняват се в хотели, посещават 
ресторанти, магазини, исторически 
забележителности са хиляди, бла-

годарение на розата, която е двига-
тел на местната икономика. „Това 
се отразява много добре на хотели-
ерството, ресторантьорството, както 
и на съседните общини Павел баня, 
Стара Загора, защото туристите са 
толкова много, че легловата база в 
нашата община, не може да ги поеме 
в кулминационните дни. Развитие-

то на розопроизводството в нашия 
регион е дългогодишно и бележи 
истинското си възраждане през по-
следните години“, каза Стоянова.

Маслодайната роза е символ на 
България и за това имат заслуга на-
шите предци, които са развивали 
производството на розово масло. То 
прокарва пътя на България към Ев-
ропа. Розовото масло е в парфюмите, 
в козметиката на всички най-извест-
ни френски парфюмерийни произ-
водства. Розовото масло се използва 
вече и от НАСА, за фините смазки 
на космическите совалки, то се из-
ползва и като хранителна добавка 
в лекарствените форми, посочи Га-
лина Стоянова. Маслодайната роза, 
от която се получава незаменимото 
розово масло, е уникална и с такива 
качества, тя расте само в България и 
в Казанлъшкия район, допълни още 
кметът на Казанлък.

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
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България – входната врата  
на Китай в Европа 
Надежди за големи китайки инвестиции у нас. 

На фона на спада на преките 
чужди инвестиции у нас, надеж-
ди за тяхното увеличаване идват от 
Китай. В Пловдив на 28 май се про-
вежда българо-китайски форум за 
инвестиции и туризъм Discover and 
Invest in Bulgaria, който има за цел 
да привлече китайските инвестиции 
в България.

Китай има много постижения в 
областта на технологиите и разви-
тието на българо-китайските отно-
шения и може само да помогне на 
България. Това заяви рекламният 
експерт Максим Бехар, във връзка 
със събитието.

Според Юан Кехуа икономи-

чески и търговски директор на 
посолството на Китай у нас, двете 
държави са в много добри полити-
чески, както търговско-икономиче-
ски отношения. Той обясни още, че 
Китай от 30 години се определя като 
пазарна икономика. Страната е отво-
рена и установява контракт към го-
леми световни компании. По думите 
му, 2012 г. е била особено силна за 
търговския обмен на втората след 
САЩ икономика в света, като той се 
оценява на 67 млрд. долара.

Китайските инвестиции към Бъл-
гария се увеличават, а двете прави-
телства работят усилено заедно, каза 
Кехуа. Давайки пример за това, той 

припомни за проведения минала-
та година българо-китайски форум 
в Шанхай, който бе организиран в 
българското правителство.

„Форумът е плод на обединени-
те усилия на Китай и България“, 
заяви и Иван Тодоров, председател 
на Българския център на развитие, 
инвестиции и туризъм в Китай.  По 
думите му обаче, досега инвести-
циите в България не са били доста-
тъчно големи и е имало само епизо-
дични делегации от двете страни. В 
тази връзка по-голяма роля може да 
изиграе българо-китайския форум в 
Пловдив.

Тодоров заяви още, че България 
може да стане врата на Китай за па-
зара на Европейския съюз, което е 
било заявено и по време на форума 
в Шанхай.

Беше изяснено, че относно разви-
ването на туризма в България една 
от целите е част от китайците, кои-
то традиционно посещават страни, 
като Италия и Гърция, да се насочат 
към нашата страна.

Около 150 китайски компании и 
още толкова български ще обменят 
опит и ще обсъдят възможности за 
сътрудничество по време на форума. 

Основен фокус на инвестицион-
ния форум е да се изгради платфор-
ма за развитие на отношенията меж-
ду Китай и България.

В Стара Загора 
се състоя 
конференция на 
тема „Иновации 
и развитие на 
земеделието в 
България

Министърът на земеделието и хра-
ните проф. Иван Станков взе участие в 
научна конференция на тема: „Иновации 
и развитие на земеделието в Бълга-
рия“. Конференцията е организирана от 
Аграрния факултет на Тракийския уни-
верситет в Стара Загора. Министър 
Станков обърна внимание на това, че 
през следващия програмен период на 
Общата селскостопанска политика 
(2014–2020 г.), иновационното разви-
тие в земеделието е заложено като ос-
новен приоритет, който да доведе до 
устойчив растеж на сектора, както в 
европейските страни, които вече мо-
гат да се похвалят с такъв, така и у 
нас.

„Служебното правителство ще на-
стоява, българското аграрно производ-
ство да бъде основен приоритет и на 
следващите управляващи, за да може 
да се възстанови всичко, което сме 
загубили през годините“, каза минис-
тър Станков. Той допълни, че ключов 
проблем в сектора остават хидроме-
лиоративните услуги, за това и в но-
вия програмен период на ПРСР на пър-
во място е заложено изграждането на 
хидромелиоративната система, чрез 
редица мерки.

2300 пловдивски хотели и ресторанти  
в национален туристически сайт

2300 пловдивски хотели и ресторанти се регистрираха 
в новия правителствен туристически портал. Той бе пред-
ставен от Красимир Стоянов, директор на фирмата, изра-
ботила сайта tourism.egov.bg. Порталът обединява всички 
места за настаняване и обекти за хранене в страната, а 
община Пловдив е първата, в която страницата е актив-
на. Освен списък с информация за хотели и ресторанти, 
през сайта може да се намери информация за обществения 
транспорт и други услуги, от които туристите се нуждаят.

Сайтът ще подобри връзката между държавните и мест-
ните институции, и бизнеса. Хотелите ще имат собствена 
регистрация, като могат да обновяват сами информацията 

за своята категория, съобщи Роман Василев, министър за 
развитие на електронно правителство в служебния каби-
нет, който презентира платформата. Всеки ден хотелите 
ще изпращат информация до държавните институции за 
настанените туристи, както и тяхната националност. По 
този начин, общината винаги ще има точна статистика 
за броя на чуждите туристи, допълни кметът на Пловдив 
Иван Тотев.

Втората община, която ще се възползва от услугите на 
сайта, е Несебър, в границите на която е курортният ком-
плекс „Слънчев бряг“. Очаква се до края на годината всич-
ки български общини да използват платформата.

Българската земя е безценно бо-
гатство. Хранила е поколения преди 
нас. Ще храни и следващите след нас, 
но възможно ли е да се закупи земедел-
ска земя в Западна Европа от чужде-
нци? Невъзможно! В България показа-
хме, че може. Чудо, като нашето да се 
отърваваш с лека ръка от земята си 
е въпрос за оценка. 

Ние, българите и земята ни – вче-
ра, днес, а утре? 

Току-що стана известно името на 
новия аграрен министър – проф. Ди-
митър Греков, ректор на Аграрния уни-
верситет – Пловдив. Каква е неговата 
лична визия, по въпроса за продажбата 
на родната българска земя на чужде-
нци? Да бъде наша или да бъдем арга-
ти на чужденци, които ни купуват с 
долари и евро.

 Филип ХРИСТОВ

0900 12900

Чия е българската 
земя, купувана  
от чужденци?
(От 1 стр.)



Община 
Калояново 
финализира 
проект  
по ОПРР

Проектът „Корекция на р. Тикла в 
с. Калояново, община Калояново“ се 
финансира по Оперативна програма 
„Регионално развитие“ 2007–2013, При-
оритетна ос 4: „Местно развитие и съ-
трудничество“, Oперация 4.1: „Дребно-
мащабни местни инвестиции“, Схема за 
предоставяне на безвъзмездна финан-
сова помощ: BG161PO001/4.1-04/2010 
„Подкрепа за дребномащабни мер-
ки за предотвратяване на наводне-
ния в 178 малки общини“, Договор № 
ВG161PO001/4.1-04/2010/003.

Същността на проекта е предо-
твратяване на наводнения, чрез укреп-
ване на двата бряга и повишаване на 
проводимостта на реката, преминава-
ща през южната част на урбанизирана-
та територия на с. Калояново.

Към месец май 2013 г. строител-
ните работи са изпълнени в срок, по-
дписан е акт образец 15 между община 
Калояново и фирмата изпълнител на 
строителните дейности. Годността 
за ползване на строежа е установена 
от Държавна приемателна комисия, из-
дадено е Разрешение за ползване. Пред-
стои входиране на документи за искане 
за окончателно плащане за реализира-
ния проект пред ОПРР.

С реализацията на проекта „Коре-
кция на р. Тикла в с. Калояново, общи-
на Калояново“, се предпазват от зали-
ване 115 жилищни имота, обитавани 
от около 450 жители, с прилежащите 
площи: дворни места и улици. Допълни-
телно с интервенцията трайно се ук-
репват и защитават речните брегове 
срещу ерозия.

Проектът е на стойност 948 
428,12 лв., от които безвъзмездна фи-
нансова помощ от ОПРР: 901 006,71 лв. 
и съфинансиране от община Калояново: 
47 421.41 лв. След проведени процедури 
за възлагане на обществени поръчки за 
избор на изпълнител на СМР и за избор 
на изпълнител на независим строите-
лен надзор, общият размер на проекта 
намаля с повече от 300 хил. лв. – на 583 
078,44 лв.

Предоставената от ОПРР към бене-
фициента сума е в размер на 542 679,51 
лв., съставляваща 95% от общите до-
пустими разходи по проекта. Бенефи-
циентът се задължава да осигури 11 
836,85 лв. – допълнителен финансов 
принос.

В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
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Изцяло преасфалтират 
част от пътя  
 Ягодово–Пловдив

Кметът на община  
„Родопи“ Пламен Спасов: 

Няма да 
допусна 
закриване  
на училища

Училищата в с. Марково и в с. 
Брестник са поискали от община „Ро-
допи“ допълнително финансиране. Пари-
те не стигат за заплати. Причината 
е малкият брой на учениците в тях. 
Държавата плаща към 1570 лева за все-
ки ученик. В учебните заведения обаче 
учат между 60 и 80 деца. По тази при-
чина парите са недостатъчни, за да се 
платят заплатите на персонала. Учи-
лищата са държавни, но синдикатите 
искат пари от общината. 

„Не искам да затваряме училища, 
защото съм на мнение, че църква, учи-
лище и кметство трябва да има във 
всяко село, но ще работим твърдо 
в тази насока, защото не вярвам, че 
няма достатъчно ученици. Колективът 
трябва да поддържа добро ниво на обу-
чение, за да привлича повече ученици“, 
заяви кметът Пламен Спасов.

Всъщото време, минималната за-
плата на един директор е 1100 лева, 
според правилата на Регионалния ин-
спекторат по образование. 

„Заплатата трябва да е обвързана 
с резултатите, а не да се съставя, 
според правила на РИО, а от общините 
да се искат пари за възнагражденията, 
защото излиза, че един поръчва музи-
ката, а друг я плаща“, смята кметът. 

Тази година ще се наложи община 
„Родопи“ да дофинансира със 165 хиляди 
лева училищата в селата. Ангажимен-
тите на общината обаче не свършват 
до тук, тя се грижи и за материлната 
база на учебните заведения. 

Александър Абрашев – кмет на община Калояново:

С европари обновяваме центровете 
на селата

Имаме голям спечелен проект, за 
който скоро ще пуснем обществена 
поръчка. Той е за пътя Калояново 
– Житница – Ново Железаре, който 
е в много лошо състояние, защото 
по него минават тежки автомобили. 
Стойността му е около 5 млн. лв., по 
мярка 321 от Програмата за развитие 
на селските райони. Общата дължи-
на на отсечката е 6.540 км. Проектът 
е за нов път, с водопровод в село 
Житница по неговото протежение 
и нови тротоари. Одобрен бе в края 
на миналата година и имаме увере-
ние, че за него ще получим пари. 
Одобрени са от фонд „Земеделие“ 
и договорите бяха подписани, под 
условие, като се чакаше решение на 
Европейската комисия. Средствата 
са около 360 млн. лв. Има решение 
за тях, че могат да бъдат прехвърле-
ни от една мярка в друга. Срокът за 
реконструкция на този път е 2015 г. 
Надяваме се до края на годината да 
бъде готов. 

В края на миналата година при-
ключихме и два много сериозни 

проекта. С тях обновихме центро-
вете на четири населени места, по 
мярка 322 от Програмата за развитие 
на селските райони. Те са на селата 
Дълго поле, Бегово, Песнопой и Ду-
ванлии. Проектите са приключени и 
сме подали документи за окончател-
но плащане.   Работим и по още 2–3 
спечелени проекта, които са по мяр-
ка за Развитие на човешките ресурси 
и по Административен капацитет. 

Усилено се готвим и за последното 
отваряне на мярка 322 от Програма-
та за развитие н селските райони. По 
нея се надяваме да обновим още три 
центъра на населени места. По тях 
проектантите ни работят усилено. 
Те са за селата Калояново, Ръжево 
Конаре, Долна Махала и евентуално 
Черноземен. Мярката ще бъде отво-
рена на 8 юли и ще бъде затворена на 
2 август. Става въпрос за нови тро-
тоари, площади, детски площадки, 
парково осветление и зелени площи. 
С отварянето на тази мярка, ДФ „Зе-
меделие“ се надява, част от парите, 
които не са усвоени или са върнати, 
при провеждане на обществени-
те поръчки да бъдат усвоени. Има 
доста общини, които не са усвоили 
средства, заради обжалване на тръж-
ни процедури. Средствата са около 
80 млн. лв. по мярка 322 и около 200 
млн. лв. по мярка 321 от Програмата 
за развитие на селските райони. От 
това наддоговаряне, се надявам да 
спечелим нашия проект за три села, 
който подготвяме в момента.

Строево защитено от наводнения за 100 години
Нов отливен поток на стойност над 670 хиляди лв. пази 

село Строево от наводнения, съобщи Диана Букарева, ко-
ординатор на проект за предотвратяване на природни бед-
ствия по ОП „Регионално развитие“ в община „Марица“.

„Окончателно предаване готвим за 31 май“, добави тя. 
Направено е трапецовидно кюне или корито, за да се пре-
дотврати образуването на наноси. Изградени са и два нови 
водостока и бетонен парапет. Новопостроеният поток е 560 
метра. Коритото е оразмерено да поеме 53 кубични метра 
вода в секунда. Според специалистите от общината, е въз-
можно съоръжението да прелее веднъж на 100 години.

Селото помни голямото наводнение от 2005 г., когато 

почти цяло Строево бе залято. Тогава старият отливен по-
ток, приток на река Пясъчник, прелива. Това е и поводът 
общината да стартира изготвянето на проект за корекция на 
старото съоръжение. След корекцията, „ Марица“ започва 
напълно нов проект, като съфинансирането от общината е 
5%, а останалата част се покрива от европейския фонд.

Изграждането на проекта е излязло на половина по-
малко от заложената първоначално сума от 1 млн. и 40 
хиляди лева. Причината – фирмата изпълнител „Сиенит 
Холдинг“ АД е предложила по-ниска цена. От общината 
са убедени, че това не се отразява на качеството на стро-
ежа.

Машини усилено преасфалтират 
пътя Ягодово–Пловдив, като се по-
лага 6 сантиметра  асфалт. Това ще 
струва 180 хиляди лева. Ямите по 
трасето Ягодово–Пловдив тормозе-
ха шофьорите с години, имаше дъл-
боки дупки, кръпки и неравности.

„Ремонтирахме пропаданията на 
четирите моста, които бяха сериоз-
ни. Отнехме повърхностният 4-сан-
тимертров слой и отново направихме 
преасфалтиране. Ще бъде поставена 
и нова пътна маркировка.“, съобщи 
кметът на община „Родопи“ Пламен 
Спасов.

По неговите думи, сега може да 
се ремонтират само 1000 метра с 

първите отделени средства, но от-
сечката трябва да бъде направена 
качествено, за да се забравят нерав-
ностите, а не всяка пролет да има 
кърпене на дупки.

Освен пропаданията на мостове-
те и новия асфалт, ще се поставят и 
нови мантинели.

В зависимост от метрологичните 
условия, пътят ще бъде завършен до 
началото на юни. От общината съоб-
щиха, че обявяват нова обществена 
поръчка за кърпене на дупки из се-
лата. За ремонтите са заделени 134 
хиляди лева, като те трябва да бъдат 
разпределени за всичките 19 населе-
ни места.
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ХОРОСКОП

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

Съобразявайте се с факти-
те и проявете гъвкавост в 
контактите си. Погрижете 
се за междуличностните си 
отношения. Опитайте се да 

постигнете разбирателство – това ще ви 
позволи да изразите ясно, какви са потреб-
ностите ви и от какво се боите.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Избягвайте да поемате, ка-
квито и да било рискове. 
Изключително важно е да 
се освободите от някои свои 
задължения, чието изпълне-

ние отдавна отлагате, поради прекомерната 
си заетост в професионалната сфера.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Действайте целенасочено и 
ще бъдете приятно изнена-
дани от случващите се съ-
бития в личен и в професи-
онален план. На работното 
си място проявете незави-

симост и действайте при отлична органи-
зация.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Постарайте се да преосмис-
лите целите си – това ще ви 
позволи да действате, как-
то ви диктуват и разумът, и 
шестото ви чувство. Не ос-

тавяйте текущите си задължения от личен 
характер за следващия ден.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Опитайте се да преразгледа-
те инициативите си, защото 
само по този начин ще се 
чувствате сигурни и най-ве-
че в свои води – както в де-

лови, така и в материален, и в личен план. 
Много от вас ги очакват приятни изненади.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Моментът е подходящ за 
натрупване на допълнител-
ни опит и знания, с които 
ще подобрите цялостно по-
ложението си на работното 
място. Не позволявайте да 

бъдете обхванати от съмнения и страхове.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Опитайте се да преосмис-
лите целите, които сте си 
поставили, за да знаете, 
какво точно трябва да осъ-
ществите в професионал-
ната сфера. Пазете се да 

не претърпите материални загуби, заради 
неправилно преценени покупки или инвес-
тиции.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Съставете адекватна про-
грама, за да успеете да се 
справите с текущите си за-
дължения, без това да ви 
коства твърде много усилия 
и големи компромиси. В лю-

бовта заложете на прямотата.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Направете цялостна рав-
носметка на текущото си 
финансово положение, като 
поддържате баланса в това 
направление. Ще ви бъдат 

предоставени чудесни възможности и ще 
съумеете да се справите с всичко текущо.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Направете точен разчет на 
приходите и на разходите 
си, за да откриете „златна-
та среда“. Напрежението и 
конфликтите ще имат отри-
цателно въздействие върху 

вас, така че се опитайте да ги преодолеете, 
преди да се отразят негативно върху живо-
та ви.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Обмислете какви вари-
анти за действие имате и 
чак тогава се насочете към 
осъществяването на един 
от тях. Новостите, настъп-

ващи в личен план, ще се превърнат за вас 
в източник на множество незабравими емо-
ции.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Използвайте благоприят-
ните възможности, предос-
тавени ви от съдбата. Шан-
совете да печелите добре на 
този етап ще бъдат отлични, 

така че е важно да ги използвате адекватно. 
Забавлявайте се, както намерите за добре.

Кайсиевите костилки 
са обявени за панацея
за всички видове рак преди 35 години

Американският писател Едуард Гри-
фин, в книгата си „Свят без рак“ е казал 
истината за медицинско откритие, което 
много дълго време се пази в тайна.

Става дума за лечебните свойства на 
витамин В17, който в пречистена форма, 
разработен за лечение на рак, е известен 
като амигдалин или лаетрил. Този вита-
мин бързо убива раковите клетки. Авто-
рът описва успешното лечение на паци-
енти с рак с този витамин и дава научно 
обяснение на неговото въздействие върху 
организма, като се учудва, защо този ме-
тод все още не е признат от официалната 
медицина за използване в борбата срещу 
коварната болест. Преди фармацевтични-
те компании да забранят използването на 
витамин В17 за лечението на рак, чрез този 
метод са излекувани много хора.

Защо официалната медицина води 
война срещу този нелекарствен подход 

за лечение на рака? Авторът твърди, че 
отговорът трябва да се търси, не в облас-
тта на науката, а в политиката – и той се 
корени в скритите икономически и фи-
нансови политики на онези, които упра-
вляват лечебните заведения.

Ако тази информация не е била скри-
та, гигантските фармацевтични компании 
не биха могли да получават огромните си 
печалби, които сега вземат от продажбата 
на различни лекарства против рак. Мили-
арди долари се харчат всяка година за на-
учни изследвания, милиарди се печелят от 
продажбата на лекарства против рак, как-
то и фондации, като мащабите на събра-
ните суми са по-големи от всякога, така 
че хората, които живеят от рака са много 
повече от тези, които умират от него.

Витамин В17, който убива рака се 
съдържа в кайсиевите костилки. Те са 
били обявени за панацея за всички видо-

ве рак преди 35 години. Този компонент 
се съдържа в бадемите, горчиви бадеми, 
костилките на череши, праскови, сливи, 
в ябълковите семена, сорго, просо, ле-
нено семе, леща, някои бобови култури, 
грозде, някои билки, както и много други 
продукти.

В основата на съвременното хранене 
лежи използването на рафинирано браш-
но, захар, масло и други преработени 
храни, а естествени природни продукти 
са редки гости на нашата трапеза. Наши-
те баби и дядовци са яли естествени, а не 
преработени храни, затова болестта рак се 
срещала изключително рядко.

Днес е научно доказано, че ако чо-
век приема всеки ден това вещество, той 
никога няма да развие рак. Амигдали-
нът „програмира“ гибелта на раковите 
клетки, без да уврежда здравите тъкани 
в организма. Свойствата на амигдали-
на се дължат на факта, че в състава му 
влиза цианид и други токсични вещества 
в неактивна форма, които селективно 
действат на тумора, тъй като в туморните 
клетки се съдържат ензими, способни да 
ги активират. Въпреки това, костилките 
на праскови, нектарини, сливи и кайсии 
трябва да се борави внимателно и да се 
ядат, не повече от 1–2 броя на ден.

Нови градинки в село Труд
През изминалия уикенд на 25 и 

26 май 2013, в село Труд се осъщест-
ви поредната гражданска инициати-
ва. Тя се състоя в изграждането на 
цветни градинки. Инициативата бе 
на фондация „Евроразвитие 2007“, 
с управител Кристина Върбанова, 
а също така бе подкрепена от кмет-
ство Труд и петдесет и пет млади до-
броволци от селото

„Благодаря на г-жа Върбанова 
за благородната инициатива, чрез 
която успяхме да залесим около 500 
броя храсти и 600 броя сезонни цве-
тя. Благодаря и на хората, които се 
включиха с доброволен труд и пое-
ха ангажимент за опазването и под-
държането на тези градинки.“ – каза 
кметът на селото Николай Коприн-
ков.

Георги Убинов – 
Графа с поредна 
изложба

Поредната си самостоятелна излож-
ба осъществи легендарният футболист 
на „Ботев“, писател и художник Георги 
Убинов. Творецът, известен и като Гра-
фа, подреди свои платна в родното си 
Лесичово. Висок интерес към творбите 
на Убинов демонстрира публиката. Той 
говори в модернизираната конферент-
на зала на читалището и сложи акцент 
върху значението на човешката мисъл в 
историческия развой на цивилизацията. 

Графът беше представен и в аспекта 
на цялостното си творчество. Веднага 
след премиерата, немци поискаха авто-
граф от Георги Убинов. В типичния си 
артстил футболният реализатор и май-
стор на четката, написа на родния си 
език своето послание, а преди това на 
немски въведе чуждестранните гости в 
атмосферата на събитието. 

Георги Убинов подари на общината 
плакет от юбилейното честване, по слу-
чай 70 години от рождението на Георги 
Аспарухов. Гунди е пристигал в Лесичово, 
споделиха свидетели на някогашните ви-
зити на футболния талант.

Президентът на местния футболен 
клуб Георги Начев връчи на Графа атри-
бути на тима. Футболът в Лесичово е 
възроден и отборът тръгва с амбиция 
да се изкачва в по-горните дивизии. Спе-
челен е и проект за изграждане на моде-
рен стадион. 

Лесичовци побързаха да поканят Уби-
нов и за футболно гостуване в родното 
му село. Преди това, Графа разпъна в чи-
талищното фоайе обемен колаж, отразя-
ващ богатата му футболна биография.

Маргарита Журналова, 
редактор на „Когато „канарче-

тата“ стават орли“

Пловдивски танцьори 
обраха медалите  
на националния турнир „Пловдив 2013“

Танцьори от Пловдив грабнаха 
най-много призове на Републикан-
ското детско-юношеско първенство 
по състезателни танци, под надслов 
„Спортът срещу детската престъп-
ност и наркомания“, който се прове-
де на 25 май, в Новотел – Пловдив.

Състезателите на клуб по спортни 
танци „Парадайс данс“, спечелиха 

две шампионски и пет вицешампи-
онски титли. Пловдивският турнир, 
част от спортно-състезателния ка-
лендар на Българската федерация 
по спортни танци, премина при от-
лична организация и събра над 120 
състезателни двойки в надпревара за 
призови места и точки за републи-
канската ранглиста.
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