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Първото Национално изложение
на черно-шарената порода говеда

се проведе в Сливен, на което се представиха 100 животни от ферми с целенасочена развъдна дейност
„Животновъдството ще бъде важен приоритет в работата ми
като министър“. Това заяви министърът на земеделието и храните
проф. Димитър Греков, по време на изложението на Черно-шарената порода говеда в град Сливен. Министърът присъства на дефилирането на животни от Черно-шарената порода и връчи призове
в различни категории на фермерите. „Изключително съм впечатлен от представените животни и провеждането на изложението,
което трябва да се състои традиционно. България има потенциал
за развитие на млечното говедовъдство“, посочи министър Греков. Той информира, че изложението се провежда с финансиране
по линия на Държавна помощ за организиране на изложения.
На събитието се представиха 100 животни от Черно-шарената
порода, от ферми, в които се води целенасочена развъдна дейност
и изпълнили европейските стандарти. В изложението се представиха породи животни от Германия, Гърция, Италия, Косово и
Норвегия.
Събитието се проведе от Асoциацията за развъждане на Черношарената порода в България, която контролира 26 хиляди животни в над 200 ферми. Организаторите благодариха за съдействието
от страна на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие“.
На откриването присъства кметът на град Сливен ген. Кольо
Милев, ректорът на Тракийския университет проф. Иван Станков
и народни представители.

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

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

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

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

„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

Японци се дивят
на карловската роза
Много японски туристи пристигнаха в Карлово, за да участват в пищните тържества на празника на розата,

НОВА
по-добра ЦЕНА

+

БОНУС
за същата
площ

които се проведоха за 108-а поредна
година.
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Проф. Радослав Славов – декан на Тракийския аграрен факултет в Стара
Загора:

Да се оземлят
животновъдите
със закон
Ако искаме да помогнем на
малките и
средните
ф е р м е р и,
е необходимо да се
оземлят
животновъдите, с
промени в
законодателството. Това е една от идеите в стратегията за животновъдството за
България, която коментира проф. Радослав Славов, декан на Тракийския аграрен факултет в Стара Загора. Това
стана по време на пресконференцията,
на която бяха представени основните
моменти от стратегията по земеделие, която се приготвя така цялостно
за първи път за времето на прехода
от агробизнеса, науката и администрацията.
Според Славов, са необходими и поправки в Закона за идентификационната система, както и за Ветеринарно
медицинската помощ. Необходима е и
национална политика, насочена в защита на българските животновъдни продукти в търговските вериги, където
преобладават вносните.
Стратегията поставя особен акцент към малките и средните ферми,
които са гръбнакът на икономиката,
и особено планинските, защото именно те са препятствие срещу заплашващото тези райони обезлюдяване.
Предлага се дори създаването на специален закон, който касае планинските
райони, който освен това ще има и социален ефект.

Гени Титов – пчелар от село Ръжево Конаре, община Калояново:

Може ли буркан с мед да струва,
колкото кутия цигари?!
Пчелинът ми се намира в местността Видкова ливада, в землището
на село Ръжево Конаре. По пчеларството ме запали моят баща. Грижа
се за 143 пчелни семейства, които
поддържам от 5 години. 10 години
се занимавам с пчеларство, което е
основната ми дейност, след като се
пенсионирах като военен. Нямам
проблеми с популацията на пчелите
и с арендаторите, които обработват
площите около пчелина и препаратите, които използват. Пчеларството
е основната ми дейност и с нея се
препитавам. Много е трудно, защото основно се влага в него, а възвръщаемостта е малка. Имах много
проблеми още от началото с регистрацията на пчелина. Архитектът на
община Калояново
ме разкарваше цяла
година по няколко
пъти седмично, за
да ми разреши стоеж на 36 кв. м. сграда. Исках да си прекарам ток, а от EVN
ми поискаха 30 хил.
лв., за да ме свържат. Бях в Гърция.
Там селскостопанският производител,
ако иска електрически ток, веднага му
се осигурява, без
плащане на каквито
и да е суми, и бюрократични спънки. За това и все още нямам ток на
пчелина.
Вече изкарах първата продукция
мед от рапицата. По-малко е, в сравнение с миналата година. Предстои
да извадя и медът от акацията, при

която е обратното и
тя ще е по-добра от
миналогодишната.
През 2012 г. получихме по 12 лв. за
кошер по програма
„Де Минимис“, но
те са много малко
и като платихме по
2 лв. данък, останаха по 10 лв., което
направо си е подигравка. Ние се борим субсидирането
ни да е на брой презимували пчелни семейства, както е
на запад. Това показва, че пчеларят
е положил достатъчно грижи, за да
оцелеят пчелите му до пролетта.
Участвам и по три-годишната пчеларска програма. По нея за втора година съм одобрен за подмяна на ко-

шерите. За нас пчеларите средствата
по европейските програми са малко.
Трудът ни е тежък и според мен,
цената на меда трябва да е по 25 лв./
кг. Той е изключително ценен продукт, а се продава и по 5 лв., колкото
е цената на кутия цигари. Това е подигравка с труда ни. Фирмите, които
го преработват предлагат по 3.80 лв./
кг.
На моя пчелин никога не съм давал захар на пчелите, но добивите са
много по-ниски. Медът го предлагам на цена 10–12 лв./кг. В началото
клиентите бяха стресирани от нея,
но им хареса качеството и я приеха.
Ниските доходи на българите са проблем, който влияе и на цените у нас.
В минали години хората купуваха по
10–15 килограма, че и по цяла тенекия. За съжаление такива клиенти
вече са рядкост.

Георги Тодоров – председател на Общинско пчеларско сдружение „Акация 1899“ – Пловдив:

Срещи с деца за 1 юни

За 1 юни, по случай Деня на детето, нашето дружество има традиция
да прави срещи с деца с увреждания,
на които подаряваме бурканче с мед.
Това мероприятие го провеждаме на
различни места.
Това зависи от организацията,
която ги събира. Правили сме такова събиране и в клуба на пчеларите

в Пловдив. Целта ни е да запознаем
децата с нашата дейност, защото
част от тях могат да станат бъдещи пчелари. На срещата присъстват и ученици от еко-клуба на СОУ
„Пейо Яворов“ в Пловдив, които
ще изнесат и кратка програма пред
децата.
ТВ екип

Ангел Вукодинов председател на Асоциацията на зърнопроизводителите:

Слабите земеделски сектори
да се подкрепят срещу реформи
Големите субсидии, които привлича зърнопроизводството, логично привличат и сериозен интерес. А
където има интерес, има и скандали.
Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) Ангел Вукодинов.
Според него, за бизнеса като цяло
и за зърнопроизводството в частност
е добре, че вече беше съставено правителство. Друг е въпросът, че искаме да имаме силно министерство
на земеделието и силен министър.
Министър Димитър Греков е добро
попадение, защото е от сферата, но
министерството е трудно.
Има противопоставяне на сек-

торите, което е заслуга на бившия
министър Мирослав Найденов.
Секторите трябва да се развиват в
синхрон. Има обща селскостопанска политика. Има министерство
на социалните грижи, а в пазарната
икономика трябва да се подкрепят
сектори, които допринасят за БВП
и добавената стойност, и за плащане
на нови данъци.
Слабите производства трябва да
бъдат подкрепяни, но срещу реформи и срещу ефективност. Трябва да
се отчитат редица фактори. Разбрах,
че има опасност да върнем неусвоени средства. Това е недопустимо,
каза още Вукодинов.
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Светла Бъчварова предлага да се създаде агенция,

която да гарантира земеползването
Необходимо е инвестициите в земя да не са застрашени за времето на изпълнение на проектите
Да се създаде агенция за земята,
която да гарантира земеползването,
така че инвестициите в нея, да не
са застрашени за времето на изпълнение на проектите. Това предлага
Светла Бъчварова, бивш зам.-министър на земеделието и настоящ депутат.
Тези, които отглеждат животни
или пък трайни насаждения, трябва
да имат сигурност за ползването на
земята, обясни Бъчварова.
Според нея, сериозен акцент в
земеделската програма на новото
правителство, трябва да бъде подпомагане на животновъдството, зеленчукопроизводството и овощарството. Тези сектори имат проблем
с пазара, със себестойността на
продукцията, с доходите на хората, а през последните години делът
на тези производства, рязко спадна.
Според Бъчварова, субсидиите трябва да са до размера на тези, които получават стопаните в другите страни
членки.
Да се обърнем към традиционните отрасли и към малките, и средните стопанства. Досега те не бяха
подпомагани, под никаква форма и

функционираха, в рамките на своето
семейно потребление, посочи тя.
По думите й, новият земеделски
министър трябва да се ангажира с
осигуряване на пазари на производителите. Към момента няма такива
пазари, а тържища, където достъпът
за тях е почти невъзможен, обясни
тя.
На въпрос, каква ще е съдбата на

тютюнопроизводството, Бъчварова
каза, че това е „важен и определящ
отрасъл“, но формата на подпомагане през последните 3 години е довела до рязък спад. До 2009 г. годишно
са се произвеждали 42–43 хил. т., а
през миналата година произведеното
количество е спаднало до 23 хил. т.
„Тук трябва предвидимост, която да
казва поне в перспектива от 5 години напред, как ще бъде подпомагано,
така че да се запази производството
и качеството“, смята Бъчварова.
Тя подкрепя изискването в производството на млечни продукти у нас,
да се използва основно мляко, а не
заместители, защото това гарантира
качеството на крайния продукт, от
една страна и от друга – подпомага
животновъдството.
Бъчварова подкрепя производителите на пилешко месо, които
оспорват в съда наредбата на земеделското министерство и изпратиха
жалба до Брюксел, за изискванията
за съдържание на вода в прясното
месо. Според нея, трябва изискванията да важат и за вносните продукти,
които в момента не са контролирани
по тази наредба.

Повишен интерес към финансирането
по агроекологичните мерки от ПРСР
До 15 май са подадени заявления за над 8 млн. дка
Леко увеличение на кандидатите
и регистрираните земи по най-популярната схема за директни плащания
на площ, спад в животновъдството и
изключителен интерес към непопулярните доскоро мерки за агроекология, който според неофициални
източници се дължи на активизиране в сектор „Зърнопроизводство“.
Това сочат първите данни от тазгодишната кампания по кандидатстване за директни субсидии от ЕС и от
националния бюджет. Земеделците
можеха да подават заявления до 15
май в регионалните офиси на фонд
„Земеделие“. За тези, които са изпуснали срока, е предвидено да кандидатстват до 9 юни, но със санкция
за всеки ден закъснение.
През настоящата година селското
стопанство бе подпомогнато с над
1.2 млрд. лв. от ЕС и националния
бюджет.

Увеличение при
плащанията на площ

Моментната картина при най-популярната схема за директни плащания на площ и тази година показва,
че има увеличение на регистрираните земи за субсидии, както и на

Въпреки плавното увеличение

на субсидиите за животновъдство,
тазгодишните кампания по кандидатстването за субсидии показва,
че все още този сектор продължава
с преструктурирането си, като броят на регистрираните животни намалява. По схемата, предвидена за
кравефермите, е отчетен спад от над
8 хил. животни, а по тази за овце и
кози – над 53 хил. От бранша периодично се оплакват от трудности,
включително ниски изкупни цени и
по-евтин внос на продукция.

несат в родината си. Тазгодишната
Царица на розите Златка Чомакова
бе коронясана от предшественичката си Милиана Танчева. Красавицата
ориса Карлово за здраве и благодат.
Празникът се пренесе в центъра
на града, където с пищна церемония
кметът на общината Емил Кабаиванов връчи на Царицата златната ро-

за-символа на властта на Карлово.
Хората и танците на стотици самодейци огласиха подбалканския град.
„Днес е най-важният ден за Карлово. Благодаря ви, че сме заедно на
този ден. Нека бъдем здрави, добри,
да бягаме от лошите помисли. Бог да
пази България“, каза от трибуната
кметът Кабаиванов.

техните ползватели. До 15 май за
субсидии са представени с близо 19
хил. дка повече земи от миналата година и съответно достигат над 36.04
млн. дка. Данните показват, че през
тази година има с около 600 повече
заявления за подпомагане, което показва, че макар и с малък ръст, нараства и броят на фермерите, искащи
финансиране.

Животните
намаляват

Японци се дивят на карловската роза
(От 1 стр.)

Посланици от Словакия и Русия
уважиха събитието. Уникалният ритуал „Розобер“, изпълнен в гюловите градини край подбалканския град
очароваха чуждестранните гости.
Японците сами набраха по шепа
от маслодайното цвете, което ще за-

Николина Узунова –
изпълнителен директор
на Българската национална асоциация „Етерични
масла, парфюмерия и козметика“:

Реколтата
от розовия
цвят не е
добра

и ще се отрази върху цената на розовото масло

Реколтата от розовия цвят през
тази година не е добра и това ще се
отрази върху цената на розовото масло. Това каза изпълнителният директор
на Българската национална асоциация
„Етерични масла, парфюмерия и козметика“ Николина Узунова, във връзка с
приключването на розовата кампания.
„Годината не е добра, особено, ако
трябва да я сравняваме с предходната 2012, която беше изключително
позитивна. Разликата е огромна и то
в негативен аспект“, допълни тя. По
думите й, причините за лошата реколта са горещините, липсата на влага
и дъждове, което се отрази върху качеството на розовия цвят – не толкова върху неговото количество, колкото
върху качеството и не е достатъчно
маслодаен. Това ще доведе до по-високи
производствените разходи за добиване
на розово масло, което автоматично
означава, че производствената цена на
един килограм розово масло тази година ще е по-висок.
„По отношение на изкупната цена на
розовия цвят – тази година имаме рекорди – около 3 лв./кг., като до сега не
е имало година с такава цена. На 2,80
лв./кг стартира тази година изкупната
цена на розовия цвят, което е доста
високо – отново рекорди“, посочи Николина Узунова.
Тя допълни, че не може да се каже
абсолютно, дали е позитивна тази
тенденция, дори ако производителите
на розов цвят са доволни, то за преработвателите това означава едно
допълнително оскъпяване на производствената цена на розовото масло и
производствените разходи не са добри.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Европейски земеделски фонд:

„Европа инвестира
в селските райони“

Земеделските стопани със земи в НАТУРА, могат
да получат до 150 евро на хектар
Земеделските стопани, регистрирани в Интегрираната
система за администриране
и контрол (ИСАК), ще могат
да получават компенсаторни плащания по мярка 213
„Плащания по Натура 2000 за
земеделски земи“ от Програмата за развитие на селските
райони 2007–2013 г.
Парите ще се изплащат за наложени забрани за земеделска
дейност, разписани в заповедите за обявяване на зоните от
Натура 2000 – забрана за косене
до определена дата, забрана за
ползване на минерални торове
и пестициди в пасища, забрана за разораване на пасища и
ливади и други. Чрез тях земеделските стопани ще се компенсират за пропуснатите доходи и
направените разходи по изпълнение на тези законово наложени забрани. Целта е да се насърчи опазването на традиционния
ландшафт и биологичното разнообразие.
Плащанията по „Натура
2000“ варират от 28 до 70 евро
на хектар, в зависимост от наложените забрани, в съответната защитена зона. Те ще изпла-

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

за условията и реда за подаване
на заявления, по схеми и мерки
за директни плащания.
Всеки кандидат за подпомагане е длъжен да:
1. Спазва забраните и ограниченията, разписани в заповедта за обявяване на съответната
защитена зона от Натура 2000,
за заявените за подпомагане по
мярка 213 парцели;
2. Спазва режимите, разписани в плана за управление
на защитената зона от Натура

2000, след утвърждаването му
по реда на наредбата по чл. 28,
ал. 1 ЗБР;
3. Спазва условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние, одобрени съгласно чл. 42
от Закона за подпомагане на земеделските производители.
(2) При противоречие между
изискванията на т. 3 и т. 1 и 2
от предходната алинея, земеделският стопанин е длъжен да
спазва изискванията по т. 1 и 2.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Пловдив се превръща в център на Израел
китайските инвестиции в България проявява

Най-големият българо-китайски
форум за инвестиции и туризъм досега, който се проведе в Новотел –
Пловдив, под патронажа на българския президент Росен Плевнелиев,
стимулира двустранните бизнес отношения. Около 150 китайски фирми и над 250 техни потенциални

Откриха паметник
на загиналите
войници от Червен
Кметът на община Асеновград д-р
Емил Караиванов, откри паметник в чест
на 59-те мъже от село Червен, загинали
в Балканската и Първата световна война, навръх 2 юни. В церемонията участие
взе почетен караул от военно формирование 24490 – гр. Асеновград. Свещеници от
Асеновградската духовна околия отслужиха
панихида и водосвет. В своето слово Теодор Пеев заяви, че сега, след като вече
се знаят имената на тези хора, техните
гробове също могат да бъдат открити, и
дано цветята пред този паметник никога
да не увяхват.
На тържеството присъстваха още
председателят на Общинския съвет – Асеновград д-р Светозар Шуманов, кметът
на с. Червен Атанас Игнатов, зам.-командирът на 4-ти артилерийски полк подп.
Антон Ангелов, председателят на инициативния комитет за изграждане на паметника Петър Точев, общински съветници,
представители от комитет „Родолюбие“ –
гр. Пловдив, както и много жители на село
Червен и Асеновград.

Втори
Средновековен
панаир в
Станимака
За втора поредна година община
Асеновград организира Средновековен
панаир в Асеновград. Той ще се проведе от 7 до 9 юни. Панаирът ще пресъздаде Българското средновековие и
средновековието на Балканите в периода 1185–1420 г.
Ще се представи ежедневието,
бита, занаятите, бойните техники на средновековният българин и на
народите на Балканите от средните
векове, на фона на средновековна музика, средновековна кухня, игри и забавления истински рицари и войници
от средновековието.

партньори от България, участваха
във форума „Discover and Invest in
Bulgaria“, организиран от Българския център за развитие, инвестиции и туризъм в Китай (БЦРИТК),
съвместно с Министерството на
икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на външните
работи, Българската агенция за инвестиции, община Пловдив и Българо-Китайската асоциация за бизнес
развитие. „Форумът поставя начало
на ново развитие на отношенията
между България и Китай, изграждане на мост на приятелски отношения
и на бизнес партньорства, които ние
можем да изградим по ползотворен
начин и за двете страни,“ заяви на
форума Иван Тодоров, председател
на БЦРИТК.
Виолета Лорер, зам.-министър на
икономиката, енергетиката и туризма на България, подчерта, че с настоящата проява, България иска да
демонстрира желанието си за още
по-динамичен диалог, и да изрази
воля и подкрепа за по-интензивно и

мащабно развитие на двустранните
търговско-икономически отношения
и за разрастване на китайските инвестиции в България.
Тя изтъкна, че Китай е водещ
традиционен партньор за България.
През 2012 г. двустранната търговия
достигна най-високо ниво в последните 12 г., като и надхвърли 1.7 млрд.
щатски долара, посочи зам.- министърът.
Тя допълни, че през периода
1996–2012 г., китайските инвестиции в България, достигнаха 85 млн.
евро (около 110 млн. щатски долара). За последните две години са
реализирани инвестиции за 67 млн.
евро (86.7 млн. долара).
Според Евгени Ангелов, икономически съветник на президента на
България, амбицията на Китай да
развива своите фирми, чрез инвестиции в обещаващи пазари, съчетана със стабилните показатели и положителна перспектива на България,
правят двете държави подходящи
стратегически партньори.

Община Куклен е на финала на
изпълнението на проект по Оперативна програма „Регионално развитие“, по Схема за предоставяне на
БЕЗВЪЗМЕЗДНА финансова помощ
BG161PO001/1.4-06/2010/032 – „Подкрепа за дребномащабни мерки за
предотвратяване на наводнения в
градските агломерации“, с наименование „Изграждане на съоръжения и
реализация на мерки, предотвратяващи наводнения на град Куклен“.
Проектът е реализиран с безвъзмездната финансова помощ на Европейския съюз, съфинансирана от
Европейския фонд за регионално развитие, чрез Оперативна програма „Регионално развитие“.
Причината общината да подготви проекта и да кандидатства пред
оперативната програма, е обстоятелството, че след големите дъждове на
6 срещу 7 юни 2007 г. улиците на град
Куклен бяха затлачени от тонове земни маси, пътната настилка на много от
тях бе отнесена, къщите наводнени, а
дворовете задръстени със скални материали.
Бедствената ситуация в началото
на юни 2007 г. се преповтаряше и в
последствие при наличие на високи
нива на падналите валежни количества.
Преди реализацията на този проект, част от проблема е решен с изграждането на облицован отводнителен канал (открита канална мрежа от
взаимосвързани канали) югозападно
от град Куклен – Етап 1, които обхващат част от стичащите се скатови
води. С реализацията на проект „Из-

граждане на съоръжения
и реализация на мерки,
предотвратяващи наводнения на град Куклен“ бе
изграден и Етап 2 на този
канал, предпазващ югоизточната част на града
и Корекция на дере от ул.
Опълченска (края на регулацията на град Куклен)
до отводнителен канал
ПИ №000002, в местността Рупа в землището на
град Куклен.
Постигнати са следните резултати:
Изградена е открита канална мрежа с обща дължина 1387.55 м., в
югоизточната част на град Куклен за
обхващане на стичащите се към населеното място повърхностни (скатови)
води.
Разтоварена е дъждовна канализация от излишните водни количества,
идващи при наличието на валежи, от
северните склонове на Родопите над
град Куклен.
Създадени са условия за предпазване на град Куклен от наводнения, с
цел намаляване на потенциалните неблагоприятни последици.
Общата стойност на проекта при
подписване на договора за финансиране бе 1 051 183,93 лв. Съфинансирането от ЕФРР(Европейски фонд за
регионално развитие) бе на стойност
893 506,34 лв. Съфинансирането от
националният бюджет – 105 118,39
лв. Собствен принос на община Куклен – 52 559,20 лв.
Приключиха строителните дейности по проекта. Предстои актуване
на извършената работа, след това разплащане с изпълнителите и подаване
на искане за окончателно плащане до
Управляващия орган.
Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на съоръжения и реализация на мерки,
предотвратяващи наводнения на град
Куклен“, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“
2007–2013 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд
за регионално развитие.

Община Куклен реализира
проект за близо 1 млн. лв.

интерес
към Пловдив
Пловдив е подходящ град за инвестиции от страна на Израел и вече има
израелски инвеститори, които на този
етап са предимно в сферата на недвижимите имоти и старите сгради. Това
каза пред журналисти в Пловдив, посланикът на Израел в страната Шаул Камиса Раз. По думите на посланика вече
има и интерес към инвестиции в сферата на здравеопазването. Израелският посланик уточни, че е имало и преди
инвестиции в Пловдив, а сега се работи за създаването на нови, тъй като
този процес е нещо, което се развива
и върви напред. Неговата идея е да се
развият и инвестициите в индустрията, като в тази връзка очаква среща с
потенциални инвеститори, с които ще
се проведе среща в Пловдив. В Пловдив
има много специално общество и едни
от най-красивите и впечатляващи исторически монументи, а потенциалът
за туризъм тук е невероятен, каза
Шаул Камиса Раз.
По време на визитата си в града,
израелският посланик проведе среща
с Пловдивския митрополит Николай и
кмета на Пловдив Иван Тотев. Поводът за гостуването му е пленерът
„Пловдив и Йерусалим. Градове на толерантността“, който се проведе пред
сградата на общинската администрация с участието на 15 художници. Пленерът е по идея на фондация „Качество
на живот“ и със съдействието на Дружеството на пловдивските художници.
Една от картините ще бъде поставена
в новата сграда на израелското посолство в София.

Домът в
Брезово получи
компютърна
зала
Центърът за настаняване от семеен тип „Дом за нашите деца“ в Брезово
осъществи мечтата на своите възпитаници. За Международния ден на детето те получиха нова компютърна зала
с 5 конфигурации.
„Идеята и нейната реализация станаха възможни с помощта на фирми и
приятели на малчуганите от страната и от Брезово“, съобщи за медиите
Станка Стоянова, директор на дома.
Тя добави, че тази придобивка ще
приобщи децата към света на новите
технологии и ще даде възможност за
полезни и приятни занимания през лятната ваканция.
Кметът на община Брезово инж.
Радньо Манолов тържествено откри
залата на 4 юни в присъствието на
спонсорите.
„Благотворителността на тези
хора направи възможна и лятната почивка на малчуганите, които ще заминат на море през юли“, добави Станка
Стоянова.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Общинската
библиотека
в Карлово
спечели
проект

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Използвайте шансовете, които ви се предоставят, за да
започнете работа по някои
свои лични проекти, които
отдавна отлагате. Пазете се
да не проявявате негативна нагласа, защото
това ще има отрицателно въздействие върху
работата ви.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Приемайте спокойно отправените ви предизвикателства
в професионалната сфера и
ще бъдете изненадани от положителните резултати, които постигате. Ако не сте сигурни в лоялността на колега, то не му/й гласувайте доверие.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Поставете акцент върху делата, от които очаквате определени материални приходи и
ще останете приятно изненадани от резултатите. Опитайте се да насочите усилията си
за изпълнение на някои задължения от битов
характер.
РАК (22.VI.–21.VII.)
С ентусиазъм приемете подкрепата, която ви предлага
приятел, близък или по-малък член на семейството ви.
В случай, че в любовта чувствата ви са споделени, ще имате възможност да се насладите на изживявания, които
ще оставят трайна следа в съзнанието ви.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Бъдете готови да направите
определени компромиси, за
да стигнете до решение на
въпросите пред вас на работното място. Открийте насладата от завоюването на малки победи, дори и
това да е свързано с промяна на предварителните ви планове.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Дори и да се чувствате спокойни в материалната сфера,
не ви съветвам да предприемате каквито и да било кардинални ходове. Имайте в
предвид, че настроението ви
ще се променя в зависимост от заобикалящите ви хора.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Спазвайте стриктен режим
на хранене и на почивка, за
да възстановявате пълноценно силите си. Не допускайте
вътрешното ви напрежение
да се повиши драстично.
Вземете мерки и се противопоставяйте на
промените в личен план, които настъпват
около вас.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Заложете на обогатяващите
контакти, от които може да
почерпите знания и конкретни ползи в бъдеще. Направете равносметка доколко са
били ефективни действията
ви в делово и в материално отношение.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Срещите от личен характер ще бъдат наситени на
положителни емоции. Гласувайте доверие на човек,
който винаги ви е подкрепял
с действия, съвет или е бил до вас в трудни
моменти. Постарайте се да постигнете повече стабилност в живота си.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Открийте достатъчно вътрешни сили, за да успеете
да преодолеете собствените
си страхове от настоящето.
Не обръщайте твърде голямо внимание на нещата, които бихте могли да разрешите с повече желание и с добре премислени ходове.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Постоянството ви ще бъде
възнаградено. Моментът ще
бъде изключително благоприятен за осъществяване
на пътувания и установяване на контакти, благодарение, на които в
бъдеще ще повишите благосъстоянието си.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Разпределете правилно личните си ангажименти, за да
разполагате и с достатъчно
време за отдих и почивка. Заложете на контакти, които ви
обогатяват. Планирайте предстоящо пътуване.

Младите футболисти от Целодневна детска градина „Еделвайс“ –
Пловдив, получиха грамотите си за 1 юни – Денят на детето, по случай
приключването на обучението им.

Ремонтират къщи-паметници
на културата в Стария град
Обществена поръчка за близо
500 хил. лв. с ДДС за строително-ремонтни дейности на къщи, паметници на културата е обявила община Пловдив.
В конкурсната процедура са
включени сградите на управлението
на ОИ „Старинен Пловдив, къща
„Хиндлиян“, къща „Цанко Лавренов“, Балабановата къща, къща

„Нишанян“,
реставрационното
ателие на на ул „Цанко Лавренов“
и на ул. „Душо Хаджидеков“, къщата на ул „Стъмна“ №1, къща „Недкович“, Старинна аптека „Хипократ“ на ул. „Съборна“, „Галерия
Златьо Бояджиев“, къща „Павлитова“ и къща „Стамболян“, става
ясно от обявлението в Агенцията за
обществени поръчки.

Знаете ли, че

Киселото мляко
предпазва от депресия

Пробиотиците,
които се срещат в
натуралното кисело
мляко повишават
настроението
на
хората, защото се
отразяват на функционирането на мозъка, показва ново
изследване.
Учените открили, че мозъчната
дейност на хората, които яли пробиотично кисело
мляко два пъти на
ден в продължение
на един месец, се
променила. Това се
наблюдавало, както по време на почивка на мозъка, така и при реакциите
на „задача, свързана с емоционалното
внимание“, при която се проследявало
как мозъкът отговаря на някои емоции.
От известно време се знае, че симбиотичните чревни бактерии, сложна
екосистема от микроорганизми, живеещи в човешката храносмилателна
система, предпазват от заболявания,
като засилват имунната система, подпомагат храносмилането и улесняват
поддържането на здравословно тегло
и кръвно налягане. Известно е, че мозъкът изпраща сигнали към червата,
поради което стресът и други емоции
могат да доведат до стомашно-чревни
заболявания. Новото изследване показва, че сигналите се движат и в обратната посока.
За целите на изследването учените от Калифорнийския университет в
Лос Анджелис, начело с д-р Кристен
Тилиш избрали 36 жени със здраво-

словно тегло на
възраст между 18 и
53 години. Те били
разделени на три
групи. Едната група
консумирала кисело мляко с пробиотични щамове като
Bifidobacterium
a n i m a l i s ,
Streptococcus
thermophiles
и
Lactobacillus
bulgaricus два пъти
на ден в продължение на един месец. Друга група
приемала млечния
продукт без живи
бактерии, а третата група изобщо не
консумирала млечни продукти.
Преди и след едномесечното изследване, учените сканирали мозъка
на жените. При всеки сеанс те започвали с петминутно сканиране на мозъка в покой, докато жените лежали
неподвижно със затворени очи. След
това участничките били помолени да
изпълнят „задача, свързана с емоционалното внимание“, при която мозъкът
им бил сканиран, докато те свързвали
на екрана на компютъра лица, изразяващи гняв и страх, с други появяващи
се лица.
Резултатите показали, че по време
на задачата с емоциите жените, които консумирали пробиотично кисело
мляко, имали намалена дейност в част
от мозъка, отговаряща за осезанието.
Жените, които яли непробиотично
кисело мляко или не консумирали никакви млечни продукти, не показали
промяна на дейността в тази част на
мозъка с течение на времето.

Общинската библиотека в Карлово спечели проект „Поглед към Карлово, Асеновград и Тополово едно добро
партньорство“, по грантова схема за
финансиране на иновативни проекти
– 2013, по програма „Глоб@лни библиотеки – България“. Водеща организация
е общинската библиотека – Карлово, а
целеви библиотеки – участници в коалиция са Градска библиотека „Паисий
.Хилендарски“ – Асеновград и библиотеката към НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1894“ –
с. Тополово. Партньори по проекта са
фондация „Национален алианс за работа
с доброволци“ (НАРД), община Карлово и
община Асеновград.
Проектът стартира от 1 юни т. г.
до 30 октомври т. г., като през първия
месец ще се обучават доброволци от
трите населени места, в специфични
обучения с дигитална камера, провеждане на интервюта и създаване на клип.
Друга група от доброволци и библиотекари ще обследват културно-историческото наследство на родния край
и ще имат принос, в създаването на
видеоматериали за събития, традиции,
интересни обекти, личности и творци.
Това ще е първата стъпка към поредицата от филми, които ще се изработват. Ще бъде изграден и уеб сайт –
така, тази иновативна услуга ще даде
възможност от всяка точка на планетата, да се видят традициите, обичаите, природните забележителности,
интересни личности и да се запознаят
с историята на трите населени места,
участващи в проекта.

Синьото е найдобрият цвят
за сън
Синият цвят е най-подходящ за
спалнята, защото осигурява най-дълъг
и ползотворен сън, показва ново проучване.
Хората, чиито стаи са боядисани в
синьо, спят по-дълбоко, наслаждават се
на сън минимум по осем часа, като се
събуждат по-щастливи и позитивни.
Според психолози, този нюанс успокоява, вдъхва хармония, забавя сърдечната
честота и намалява кръвното налягане.
Зеленото и жълтото заемат второ и трето място, като осигуряват
пълноценен сън за най-малко 7 часа и
40 минути. Специалистите препоръчват да избягвате лилавото, тъй като
е твърде стимулиращо за сетивата и
може да намали времето за непробуден
сън до шест часа. Сивото и кафявото
и черното получават най-голямото неодобрение, тъй като са прекалено мрачни и депресиращи.
Резултатите показват, че ако дори
само дизайнът на дома ви е съобразен
цветово с тези нюанси, ще се радвате
на по-добър сън през нощта.

06–12.06.2013 г.
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За житните култури в
Пазарджишка област

Директорът на ОСПЗ – гр. Пазарджик Христина Георгиева с производители от региона.
В Пазарджишка област за реколтната 2013 г. бяха засети общо 221
464 дка есенници и рапица, (с около
2 хил. дка по-малко, спрямо миналата година), в т.ч. 161 хил. дка с пшеница (15 хил. дка повече), 25.6 хил.
дка с ечемик (1400 дка по-малко), 12
хил. дка с ръж (4 хил. дка по-малко),
6 620 дка с тритикале и 15 554 дка
с маслодайна рапица (с 12 500 дка
по-малко) (по данни на ОД „Земеделие“).
От обикновената пшеница в региона са застъпени основно сортовете
Садово 1, Победа, Енола, Кристи и
някои чужди; от ечемика преобладава Обзор на по-малки площи и някои
сортове от шесредов. Предпочитанието на Обзор (двуредов) се обяснява
с възможността за закъсняла и ранно-пролетна сеитба.
При нас е традиция залагането на
демонстративни полета с житни култури: обикновена зимна пшеница,
твърда пшеница, ечемик и тритикале
със сортове селекция на български
институти.
Накратко агротехниката и развитието на културите в демонстративното поле, при условията на 2013 г:
Предшественик – соя.
Торене – троен суперфосфат 15
кг/дка
Сеитба – 24 октомври ечемик и
на 26 октомври обикновена и твърда
пшеница и тритикале. След сеитбата

беше извършено валиране. Посевите поникнаха сравнително бързо (от
7 до 12 ноември). Фаза братене при
ечемика настъпи още края на ноември; при обикновената пшеница
през втората десетдневка на декември, а при твърдата пшеница – средата на февруари 2013 г.
Подхранването на посевите извършихме на 1 март с амониева селитра от 29 до 41 кг/дка, съобразно
вида. Малко закъсняхме с подхранването, поради чести превалявания и
влажност на почвата.
Гарнирането на посевите е много
добро.
Вретененето настъпи в края на
март – началото на април, когато
имаше превалявания и растенията
заложиха дълги класове, с повече
зърна в класа.
Наливането на зърното е през
май, при локално паднали дъждове
42 l/m2, при норма 62,7 литра. Май
2013 г. се характеризира с няколко
етапа на силни ветрове в района.
На 14 май падна интензивен дъжд
придружен със силен вятър, вследствие на което ечемика полегна.
Както през всяка година, така и
през 2013 г. ще предлагаме семена
собствено производство с гарантирано качество и произход от пшеница,
ечемик и тритикале – базови семена
и сертифицирано първо.
Гл. ас. Ана Самодова

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

„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

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

