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Розоварната
в село Черноземен, община Калояново

ПРИЕМА
ЛАВАНДУЛА
ЗА ПРЕРАБОТКА
НА ИШЛЕМЕ.

Издава „Тракия вест“ ООД
Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 21 (801)  13–19.06.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Преработвателят пожелава
на всички производители
на лавандула лека и доходна
кампания ,от реколта 2013 г.
Телефон за контакти: 0899 106 706

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

Никола Ангелов – управител на фирма „Елит 95“ – Пловдив:

Високата селекция и добрата продуктивност

са бъдещето на говедовъдството!
През последните 20 години, в
България не се направи нещо посериозно за говедовъдството, с изключение на европейските субсидии. Никое правителство през това
време, не направи абсолютно нищо
за сектора. Животновъдството е изключително труден бранш, за който са необходими сериозни инвестиции за години напред, за да има
добри резултати. Рисковете също
са големи. В цял свят това производство се подпомага от държавата. Субсидията на глава животно,
която получаваме през последните
три години, е някаква помощ за
бранша, но е крайно недостатъчна.
Преди две години цената на зърното по жътва беше 0.20 лв./кг., а
от миналата е двойна. Това оскъпи
фуража за животните, а изкупната
цена на суровото мляко не се е променила.
Така че нещата в нашия бранш
не стоят добре. Нови фермери
няма. По-малките ферми не са

конкурентни и продължават да фалират. Дребните стопанства не са
рентабилни и собствениците им
се принуждават да ги ликвидират.
Лошото е, че има ферми, които са
утвърдени преди повече от десет

години, а в момента са в затруднено положение. Част от тях се отказаха от бизнеса, защото са на ръба
на оцеляването. В България има
25–30 по-големи ферми, в които
се отглеждат по над 100 животни,
а с над хиляда глави добитък сме
само 5–6 в страната. Години наред,
най-много едър рогат добитък се
отглежда в Пловдивска област, защото тук има силни традиции в областта на животновъдството.
На откриването на първото изложение на черно-шарената порода
говеда в Сливен, проведохме кратка
беседа с новия земеделски министър проф. Димитър Греков, който
награди и печелившите. Представени бяха стотина животни. До финала допуснахме около тридесет,
от които беше излъчена и миска на
изложението. Конкуренцията беше
много сериозна. Участниците бяха
от цялата страна. За съжаление са
малко фермите с потенциал и добра
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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

Инж. Александър Миндачкин – председател на
Съюза на зърнопроизводителите в Пазарджик:

Трябва по-скоро
да бъде приет Законът за
браншовите организации!
Измина почти година от създаването на нашия съюз, който обедини зърнопроизводителите от Пазарджишка
област. В началото, бяхме 23, а в момента сме 27. След няколко дни ще
приемем още няколко. Колегите разбраха, че трябва да сме обединени в
съюз, за да има кой да защитава интересите ни.
България има ново правителство,
но проблемите ни са старите. Надявам се да бъдем партньори с новото
правителство и да решаваме заедно
текущите проблеми за доброто на родното земеделие. Националният съюз
на зърнопроизводителите проведохме
среща в МЗХ, с новия министър.

(На стр. 3)

НОВА
по-добра ЦЕНА

+

БОНУС
за същата
площ

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

13–19.06.2013 г.

втора страница

ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Издател:
„Тракия вест“ ООД
4002 Пловдив
ул. Волга“ №4,
тел.: 032/64 38 13
GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg
ИЗДАТЕЛСКИ ЕКИП:
Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

ЕКСПЕрТЕН СЪВЕТ:
Акад. Славчо ПАНДЕЛИЕВ
георги ЖЕКоВ
доц. д-р горяна ЙоНКоВА
Стефанка ЦоНЕВА
Доц. Наньо НАНЕВ
Светослав руСАЛоВ
Доц. д-р Вичо ВИчЕВ
Константин МАДЖАроВ
Костадин ДЕМЕрДЖИЕВ

Банкова сметка:
„Тракия вест“ ООД
IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:
UNCRBGSF
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и зеленчуци

Наталия Тодорова – изпълнителен директор на Националната асоциация на зърнопроизводителите:

Хидромелиоративната система
в България беше унищожена!
Оптимистично
сме настроени към
избора на новия министър на земеделието и храните проф.
Греков. Надяваме
се да свърши много
работа и да защити
интересите на българското земеделие,
както пред Европейския съюз, така и на
национално ниво.
През тази година
нашата асоциация
навършва седем години и е много активна и борбена.
Още в края на миналата година,
проведохме срещи с всички политически партии, които имаха земеделски програми в предизборните си
платформи. Всички те обещаха възстановяване на акциза за горивата,
ако се използва за земеделски нужди.
Надяваме се да се работи в тази насока и в мандата на новото правителство, това да стане факт. България е
единствената страна членка на Европейския съюз, в която не се връща
акциза за горивата на земеделските

производители. Това
поставя българският производител в
неконкурентна среда. Субсидиите за
земеделските производители
също
са много различни
за старите и новите
страни членки на съюза. Във Франция,
Холандия и Белгия
производителите
получават три пъти
по-високи
субсидии, в сравнение с
България. При тях е
сегментирано и по
култури, според тяхната специфика.
Получава се огромна разлика, която
дискриминира българските производители и не можем да сме конкурентни на общите Европейски пазари.
Дебатите по Общата селскостопанска
политика за следващия програмен период са в разгара си. Сега е възловият
момент да се договорят по-добри условия за България. За това е необходим силен министър на земеделието
и храните, който да наложи нашите
интереси.

Служебният земеделски министър свърши много работа за кратък
период. Надявам се проф. Греков да
я продължи. Първите му стъпки за
налагане на мита за вносните плодове и зеленчуци от страни, които
не са членки на Европейския съюз
и спирането на безразборното унищожаване на напоителната система,
са правилни. Ние, като асоциация
няколко пъти подавахме сигнали, че
сме против унищожаването на функциониращи напоителни системи.
Един от най-грешните ходове на
бившия земеделски министър беше
противопоставянето на отделните
браншове в земеделието. Те са взаимно зависими и имат интерес да
се развиват заедно и да са еднакво
конкурентни. Всеки успял животновъд, се занимава и със зърнопроизводство. Голяма част от зърнопроизводителите имат животни, овощни
градини и лозя. В земеделието никой не е ангажиран в сеитбата само
на пшеница. Всеки иска по-голямо и
диверсифицирано стопанство. Всеки се ръководи от икономическия
интерес. Земеделието се ориентира,
спрямо пазарната ситуация.
ТВ екип

Петър Христозов – председател на Съюза на фъстъкопроизводителите в Садово:

Фъстъкопроизводството бавно
се възражда!
Да осъществяваме контрол върху
вноса на чужда земеделска продукция.
Това ще предложи земеделският министър Димитър Греков на финансовия
Димитър Чобанов и на ръководството
на НАП.
Според него, министерството
трябва да направи всичко възможно,
за да подпомогне производството на
българските плодове и зеленчуци. „Това
ще е една от нашите първи и непосредствени задачи, защото няма никаква
логика, едва 20% от продукцията на
българския пазар, да е родно производство“, каза Греков.
Администрацията да излезе извън
сградите и да отиде при производителите – това е начинът да се помогне
на малките стопанства в страната,
смята министърът. По думите му, те
се нуждаят от многостранна и ефективна помощ, която включва, както
финансова опора, така и консултации.
В случаите, в които собствениците на малки стопанства не могат да
въведат иновации, то трябва да им се
помогне да научат, как да използват
европейските фондове, обясни министърът. Според него, трябва да бъде
създадена възможност производителите да се обединят, така че цялостната верига от производството до
реализацията на продукцията, да бъде
обединена.

През тази година в община Садово са засети около 5 хил. дка с фъстъци. В сравнение с миналата година площите са увеличени. Причина
за това е изкупната цена, която през
2012 г. се покачи от 2.50 лв./кг. на
3.50 лв./кг. Фирмите, които го изкупуват са от цяла България. Проблемът с вносните фъстъци, не идва от
китайското производство, а от африканските държави, където не се знае,
как са отглеждани. Нормалните китайски фъстъци са с добро качество,
произведени са под строг контрол и
са на висока цена.
Съюзът ни беше създаден преди
10 години, с цел защита на родните
производители. Тогава беше и сривът във фъстъкопроизводството в
България. Площите бяха стигнали
до 500–600 дка. В момента, само в

землището на Садово, има около 2
хил. дка. Отглеждат се и в общините
Асеновград, Първомай, Съединение
и в Северна България. Вдигането на

изкупната цена повиши и интересът
към тази култура. Пазарът е постоянен, но според мен, има картелно
споразумение между изкупвачите на
фъстъци. Те ги вземат от нас на 3.50
лв./кг., но за крайния потребител цената е над 6 лв./кг..
Преди 20 години, в страната ни
са се отглеждали по 50–100 хил. дка
с фъстъци. Наскоро зам.-директорът
на ИРГР – Садово, ми каза, че фъстъците са вкарани в групата на приоритетните култури. Това означава, че
можем да кандидатстваме за преки
субсидии, а не да получаваме само
национални доплащания, които са
на декар площ. Разходите за декар с
фъстъци са 4 пъти повече, от колкото
за декар пшеница. Мястото на културата, е при бадемите и лешниците,
които вземат по-сериозни средства.

Два нови сорта обикновена пшеница
Бяха представени на традиционния ден на фермера, провел се в ИРГР – Садово
Тази година се навършват 140 г.
от рождението на Константин Малков – великият агроном на България
и 40 г. от създаването на пшеница
сорт Садово 1, днес е и Световният
ден на биоразнообразието. Всичко
това, е основание да ви приветстваме
в нашия институт. С тези думи, към
участниците се обърна директорът на
ИРГР проф. дсн Сийка Стоянова.
Към списъка със сортове на института, които познавате, се добавят
нови имена на два сорта обикновена пшеница – Никибо и Николай. Те
обогатяват спектъра на сортовете,
които са високодобивни, качествени

и толерантни, към условията на средата, в която се отглеждат. Ще представим и нашите 30 сорта, при осем
култури, от които се прави семепроизводство – пшеница, ечемик, твърда пшеница, тритикале, ръж, овес,
грах, фъстъци. Те са създадени тук,
на тази земя от български учени-селекционери и са най-подходящи за
условията на страната, каза още директорът.
Ще представим и нови технологични решения за използване на
листни торове и растежни регулатори на фирмата „Йонайко“, допълни
Стоянова.
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Иван Ганчев – председател на ВК „Съгласие“ в село Семчиново, Пазарджишка област:

Хората ни повярваха и ни
се довериха!
Земеделската кооперация в селото ни беше почти ликвидирана,
защото имаше много задължения,
които успяхме да изплатим. Преди
пет години започнахме с един стар
трактор и 400 дка земя. В момента
машините ни са 3 и имаме много
възстановен инвентар. Обработваемите площи са около 1800 дка.
През миналата стопанска година
бяхме засели пшеница, ечемик,
овес и тритикале. През тази, сме
само на пшеница и ечемик, който
е от пролетните култури. Сеитбата
ни закъсня с около месец, защото
времето беше много сушаво, но
падналите в момента дъждове, ни
помогнаха и посевите са зелени и
ще спомогне за наливане на зърното.
Както казах, започнахме само с
един трактор, който беше горе-долу в движение. После възстановихме друг, който не искаха да вземат
дори и за вторични суровини. Те
са стари от марка „Болгар“. Стегнахме ги ни вършат добра работа.
Възстановяваме и комбайна, който
не е работил от 10 години. Можеше и той да е в движение, но имаме
проблеми, с получаването на субсидиите. Обработваемата земя в

землището на село Семчиново, е
около 3500 дка. Искаме да увеличим площите, които обработваме
на около 2500 дка. Земята не е разпарчалосана. С частните стопани
сме се разбрали, които имат по 5–6
дка, да им ги дадем в края на блока
и така не си пречим.
Нашата земеделска кооперация
се обединила с потребителната кооперация през 1995 г. Тогавашният
председател беше много инициативен човек. Много милееше за хората и направи всичко възможно,
двете кооперации да се слеят. Ако

това не се беше случило, всичко
щеше да се унищожи. Хората в
селото са изключително доволни
от това. През миналата година дадохме рента по 60 кг./дка., което
е най-много от цялата област, въпреки ниските добиви, които получихме – 180–190 кг./дка. Въпреки това, което бяхме обещали го
изпълнихме, от което хората бяха
много доволни. Оптимисти сме за
бъдещето.
Искам да изкажа специални
благодарности към председателя на кооперацията в Септември,
който ни помогна в най-трудния
за нас момент. Благодарение на
него, успяхме за 4–5 дни да засеем
и на следващия ден, заваля снегът.
Трябва всички да си помагаме, а не
да си завиждаме и да си пречим,
както правят някои арендатори,
които гледат само субсидиите.
Вярвам, че новият земеделски
министър проф. Димитър Греков,
е правилният човек за този пост.
Той знае болката на земеделските
производители и може да свърши
много работа, която да е в интерес,
не само на земеделието, но и на целия народ.
ТВ

Арендатор отглежда австрийска
пшеница в село Крушево
Шабан Рафет – земеделски производител от село Крушево, община Първомай
Обработвам
осен хиляди декара в землището
на село Крушево,
община
Първомай. От години се
занимавам със земеделие. Отглеждам
едролистен
тютюн сорт „Виржиния“. Освен
него се занимавам
и със зърнопроизводство. Есенници – пшеница и
ечемик и пролетници – слънчоглед
и царевица. Семената за пшеницата
са 5 австрийски сорта. Доволен съм
от добива, който дават. Те са по-су-

хоустойчиви. Добивът от австрийските сортове е
със 70–80 кг./дка
по-висок, от този
на българските.
Това ми позволява
да давам рента от
100 кг./дка пшеница и по бутилка
олио. Успях да обновя земеделската
техника по Мярка
121 от Програмата за развитие на
селските райони.
Закупих пет трактора и един комбайн от марката
„Ню Холанд“. Давам препитание
на по-голяма част от населението в

с. Крушево, които са на постоянни
трудови договори.
Тази година намалих площите
с тютюн, защото работата е много трудоемка. Имам проблеми и
с работната ръка, а така също и с
финансирането, и реализацията на
продукцията. Нямам договори за изкупуване на тютюна. Обиколих половин Европа в търсене на пазари.
Само цигарените фабрики от Турция
проявиха интерес, но цената им се
стори висока. Въпреки това, успях
да реализирам продукцията от тютюн. Вече не се занимавам и с производството на зеленчуци. Преди години отглеждах около 600 дка с пипер
Гороглед. Имах и цех за сушене на
червен пипер, но ефектът от тях бе
малък.
ТВ екип

ЕК одобри схема за компенсиране на фермерите,

при профилактика и болести по животните
Европейската комисия одобри схема за Държавна
помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната профилактична програма и Програмите за надзор и
ликвидиране на болести по животните.
Схемата е насочена към подпомагане на земеделски
стопани, отглеждащи селскостопански животни и осъществяващи дейност в първичното селскостопанско
производство. Това ще се осъществява, чрез покриване на разходите за дейности със задължителен характер, свързани с гарантиране здравето на животните и
недопускане на зарази и епидемии. Тя се предоставя
на животновъди, малки и средни предприятия, чрез

предоставяне на субсидирани услуги от ветеринарни
лекари за дейностите по идентификация на животните
и извършване на диагностични изследвания на животните.
Помощта може да покрива до 40% от стойността на
средствата за официална идентификация и до 100% от
разходите за манипулациите, свързани с идентифициране на животните, разходите за изпълнение на мерките
по държавната профилактична програма и програмите
за надзор и ликвидиране на болести по животните, както и за вземане и транспортиране на пробите, необходими за изследванията.
Срокът на прилагане на схемата е до 30 юни 2014 г.

Трябва по-скоро
да бъде приет
Законът за
браншовите
организации!
(От 1 стр.)

В земеделието има проблеми,
които не търпят отлагане и търсят
своето решение. Трябват ни законодателни промени, за да имаме трайна стратегия за сектор „Земеделие“.
Необходима е по-голяма яснота за
собствеността и ползването на земеделските земи.
В момента, експертна група от
Министерството на земеделието и
храните, работи върху стратегия за
развитие на поливното земеделие у
нас. Проблем, върху който се говори от години, е създаването на Закон
за браншовите организации. За да
могат управляващите да работят в
синхрон с организациите, те трябва
да са легитимни. Сега те са над 60
и повечето от тях са кухи структури.
Това трябва да е основен приоритет
на новите управляващи, заедно с
осигуряване на благоприятна среда,
в която ние да бъдем конкурентни на
производителите в Западна Европа.
За да се случи това, трябва да се води
диалог с браншовите организации.
Необходими са структурни промени,
за да може стратегията в сектора, да
бъде избистрена и ясна. Това е в интерес на бранша и цялата държава.
С избирането на новия министър на
земеделието и храните има надежда,
че това ще се случи. Идеята му за повисоки вносни мита за зеленчуците
от страни, които не са членки на Европейския съюз, е добро начало, но
е необходимо да се развиват всички
земеделски отрасли, а не само зърнопроизводството.
ТВ

Променя се
схемата за
държавна помощ
за инвестиции
в земеделски
стопанства
Помощта се предоставя под
формата на данъчно облекчение за юридически лица и
еднолични търговци

Европейската комисия одобри изменение на схемата за държавна помощ за
инвестиции в земеделски стопанства,
чрез преотстъпване на корпоративен данък. Промените се отнасят за бюджета
на мярката, който е увеличен до 250 млн.
лв. Помощта се предоставя, под формата
на данъчно облекчение за юридически лица
и еднолични търговци, регистрирани като
земеделски производители.
Преотстъпва се до 60% от данъка
върху печалбата от земеделски дейности
срещу задължението за инвестиране на
преотстъпения данък в нови сгради и/или
нова земеделска техника до края на годината, през която се ползва преотстъпването.
Срокът за прилагане на схемата се
удължава до 31.12.2014 г.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Тревожен сигнал до министъра на земеделието и храните
Доц. д-р Христина Георгиева – директор на Опитна станция по поливно земеделие – Пазарджик:

Превърнаха ни в отритнати деца
на България!

Сеитбообръщението е определящ
фактор за развитие на културите и преди всичко за добива. През годините те
трудно се развиваха, но с повече грижи и усилия, резултатите са факт и се
виждат. Съжалявам, че посещаемостта
на нашия открит ден, не е, каквато сме
свикнали да виждаме. Липсват висшестоящите организации, с изключение на ОД „Земеделие“ – Пазарджик,
която ни подкрепя много силно. Тя е
единственият представител на Министерството на земеделието и храните.
Липсват представители и от Селскостопанската академия. Ние работим за
тяхното благо и без да получим нито
лев, правим демонстративни полета,
рекламираме и предоставяме на производителите визията на българските
сортове и видове, които са селекция от
многогодишен труд на български учени. Гарантираме, че сортовете, които
представяме нямат ГМО, което е предимство за българския производител?
Проблемът е, че тези, които трябва
да станат водачи и лидери в това начинание, ги няма. В момента при нас
липсват, както финансови средства,
така и заинтересованост от лицата,
които дърпат конците. Ние не знаем,
къде се намираме, като опитна стан-

ция, регистрирана по търговския закон. Отчитаме се, както в Селскостопанската академия, която е бюджетна,
така и към Министерството на земеделието и храните, по търговския регистър. Това води до противопоставяне
на някои нормативни актове и за нас,
е много трудно да ги спазваме. Въпреки това, културите ни са в добър вид
и правим всичко по силите ни, но не

се оценява. За 2013 г. имаме подписани договори с институтите, като теми
и задачи, които трябва да се отчетат,
като научен продукт, но договори нямаме за нито една стотинка.
Опитната станция има 10 човека
научен състав, в т. ч. трима научни
сътрудници. Опитното ни поле е 1280
дка. от държавния поземлен фонд.
На него сме засели полски култури и
пипер. Желаем да възстановим Пазарджишката капия, която има висок процент сухо вещество и е най-подходяща
за печене и Европейският съюз има
предпочитание към нея.
Участвали сме по много европейски програми с проекти, но не сме
имали положителен резултат. Подготвихме голям проект за закупуване на
комбайн, за който фирмата представител ни даде отстъпка от 100 хил. лв.,
при цена от 317 хил. лв. за рекламата,
която ще им правим. Вече няколко години нямам никаква информация дали
е одобрен. От ДФ „Земеделие“ ни се
отговарят, че сме държавно предприятие и сме по други критерии. В Селскостопанската академия сме по търговския регистър и се превърнахме в
отритнати деца на България.
ТВ

Високата
селекция
и добрата…
(От 1 стр.)

генетика, за която е необходима дълги години работа и средства. Въпреки
недостигът на финанси, има и такива, които работят в тази насока, но са
твърде малко. Надявам се все повече
фермери да разберат, че бъдещето на
млечното говедовъдство е във високата селекция и добрата продуктивност, за да бъдат рентабилни и конкурентоспособни. Това ще им позволи
да оцелеят и да вървят напред.
Новият земеделски министър
проф. Димитър Греков, има авторитет в целия земеделски бранш. Отзивите за него са много добри. При
разговора ми с него в Сливен, той
сподели, че държавата е длъжник на
животновъдството и ще се работи
активно, за да може да се стимулира
бранша. Всичко опира да средствата. За да ги има, трябва да се работи
в перспектива, да се стимулира със
средства от държавата и Европейския съюз. Само с добри пожелания
и съчувствие, нищо не става. Необходимо е да се приеме Закон за браншовите организации, за който се
говори повече от 10 години, но управляващите сякаш ги е страх от такива, защото те са силни и влиятелни и
ще защитават правата си.
ТВ екип

Пчеларите също могат
да кандидатстват
за подпомагане по ПРСР
До 18,40 евро на пчелно
семейство годишно, като компенсация могат да получат
пчеларите, ако кандидатстват
по Мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските
райони (ПРСР) 2007–2013
г. Заявления се подават от 1
март до 15 май в общинските
служби „Земеделие“ на Министерството на земеделието
и храните.
За да кандидатстват за субсидиите, стопаните трябва да
притежават най-малко 20 броя
пчелни семейства, както и да
имат собствена или наета земя.
Задължително е всички пчелни семейства в стопанството,
да се отглеждат по метода на
биологичното производство.
При подаване на заявлението за кандидатстване, стопаните трябва да представят
договор с контролиращо лице
за контрол и сертификация на
биологичното производство,
сключен преди 31 декември на
предходната година. Списък с
контактите на контролните ор-

гани може да бъде открит
на Интернет страницата
на Министерството на
земеделието и храните в
рубриката „Биологично
земеделие“.
Важно условие за
включване в мярката към
пчеларите е да притежават копие от удостоверение за регистрация или
пререгистрация по образец, одобрен със заповед
на генералния директор
на Националната ветеринарно-медицинска служба (НВМС). Необходимо е и
да се спазват изискванията на
Регламент 834/2007, относно
биологичното производство и
етикетирането на биологични
продукти.
Кандидатстващите трябва да отговарят на следните
условия:
Кандидатите за подпомагане за дейността „Биологично
пчеларство“ отглеждат наймалко 20 пчелни семейства.
В периода на изпълнение
на агроекологичната дейност,

подпомаганото лице отглежда всички пчелни семейства в
стопанството по метода на биологичното производство.
За петгодишния период на
изпълнение на дейността подпомаганото лице не намалява
броя на пчелните семейства
под 20 , за които е поело задължение да извършва агроекологичната дейност.
(4) В случай, че броят на
пчелните семейства за текущата година е намален, агроекологичните плащания за

същата година се изплащат за
наличния брой пчелни семейства, но за не по-малко от 20
пчелни семейства.
При увеличаване на броя на
пчелните семейства, подпомаганото лице прилага към „Заявлението за плащане“, анекс
за увеличения брой пчелни семейства към договора, сключен с контролиращото лице.
Повече за мярката научете от интернет страницата на
ПРСР (2007–2013 г.) – www.
prsr.government.bg
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Индустриалните паркове
в Пловдив се обединяват в един

Четири огромни индустриални
паркове до град Пловдив, са на път
да се обединят в един, и да затворят
напълно зоната между града и летището, създавайки предпоставки и условия за нови мащабни инвестиции
и бизнес развитие. Това ще стане до
две години, когато започне изграждането на нова индустриална зона
„Тракия“, насочена към селското
стопанство, преработката на храни
и селскостопанска продукция. Това
коментира Пламен Панчев, председател на Съвета на директорите на
„Сиенит Холдинг“ АД. С нея ще се
затвори кръгът и обособи регионът

като безспорен и най-голям индустриален център на България – изцяло енергийно осигурен и с напълно
изградена собствена инфраструктура. Това, според експерти, ще осигури множество възможности за нови
инвестиции и навлизане на големи
международни компании.
В момента на километри от Пловдив, се намира промишлено-търговската зона „Куклен“, която е насочена основно към машиностроенето,
металургията, химическата промишленост. Край село Стряма е и първата индустриална зона „Раковски“,
която бе изградена за последните 8

години на терен от 85 хектара и вече
се е наложила, в сферата на логистиката и производството. В нея са ситуирани над 28 работещи предприятия
и логистична база на Кауфланд на
90 000 кв. м. Там са световноизвестните компании „Либхер“, които сега
строят и трети завод. Също „АВВ“,
които правят сериозна инвестиция в
индустриалната зона, като изграждат
втори завод и планират да отворят
минимум 700 нови работни места.
Третата мащабна зона е „Марица“,
която обобщава всичко. Изграждането на четвъртата зона „Тракия“ ще
затвори напълно кръга, предлагайки
аграрно тържище и четири преработвателни предприятия, които ще
подпомогнат изключително много
българските селскостопански производители. Общата инвестиция в проекта възлиза на около 40 млн. евро
и ще разкрие стотици нови работни
места.
Всички те, освен че ще привлекат
много нови инвестиции и бизнес в
града, ще подпомогнат и стартиралите китайски проекти за превръщане на летище Пловдив в карго
зона, както и държавният проект за
изграждане на интермодерен терминал. В региона вече инвестираха над
15 млн. няколко израелски компании, а в последните месеци са осъществени първи форми на сътрудничество между България и Китай.

Интензивен Стотици туристи
ремонт тече за празника на Хисаря
в Съединение
Интензивни ремонтни
дейности текат на централната градска част

Багери
разкопават
настилката
и
подменят старите водопроводни
тръби.
Гл а в н а т а
водопроводна инстралация,
която минава под стълбището на община Съединение ще бъде отклонена в друга
посока, за да не се налага повторно разкопаване. След това ще бъде изградена
и подземна система за бъдещия шадраван на центъра и новата автоматична
система за поливане на парковете и
градините в града.
„Предвижда се подмяна на плочковите настилки, изграждане на водно огледало, подновяване на алеи и осветление
в парковете на Съединение.“, съобщи
кметът на общината Георги Руменов.
Центърът на града не е виждал ремонт от 30 години насам. За тазгодишното честване на Съединението,
центърът ще бъде изцяло с нов облик.
Стойността на ремонта е 1 милион и
240 хиляди лева. Проектът е финансиран по Програмата за развитие на селските райони.

Стотитици туристи пристигнаха
в Хисаря за празниците на града,
които продължават до 16 юни. Официалното откриване беше с концерт
на „Пет сезона“ и Стефан Диомов, и
великолепното лазерно шоу на Любомир Стаменов. Кулминацията на
празника бе празничната заря, подготвена и осъществена от „Огнена
хризантема“.
Голяма част от туристите са привлечени от модерните спацентрове, с
които разполага град Хисаря, който
миналата година спечели наградата
„Спа дестинация на Балканите“ на
престижен международен конкурс.
Градът е известен с изворите на
минерална вода и чистия въздух.
Той е предпочитана дестинация за
почивка на много семейства от страната и чужбина.
За трета година, градът е домакин
на Балканския шампионат по фолклор „Жива вода“. В центъра на града

в парка около фонтана ще се проведе Кулинарна изложба и базар, на
която ще бъдат представени, както
традиционни местни ястия за летните празници от обредния календар,
така и ястия от съвременната кухня.
В парковите алеи ще има няколко
къта с атракции – „Работилница за
плашила“, „Писмо за спомен“ – място, където всеки, който желае ще
може да напише нещо, не на компютър, а на пишеща машина!
За децата ще бъдат организирани:
карнавал с актьори от Държавен куклен театър Пловдив, велокрос, футболен турнир и състезание по плуване. След миналогодишния фурор
на „Голямото нощно къпане“, тази
година ще се проведе отново, но на
градския плаж.
Закриването ще бъде със спектакъл на Мюзикхолен театър Пловдив,
по музика на „Куин“ „Просто една
история“.

Падна режимът
на уличното
осветление
540 осветителни
тела
от
ули ч н о т о
осветление
са сменени
от началото
на мандата, съобщи
заместниккметът на
община „Родопи“ Таня
Бочукова.
През годините никой не се е грижил
за тях. Били са стари, изгорели и в окаяно състояние. Сега стълбовете, заедно с осветителните тела са заменени
с нови. Крушките са с по-икономични
параметри и са енергоспестяващи. Така
в „Родопи“ пада режимът на уличното
осветление.
„В последните осем години, преди да
поемем община „Родопи“ селата тънеха
в тъмнина, престъпленията бяха повече и хората се притесняваха вечер да се
движат спокойно и излизаха със страх за
работа в ранните часове на деня“, каза
още Бочукова.
Сега лампите светят постоянно
през нощта и намалихме разходите за
електроенергия за селата. В момента
плащаме по-малко средства като светят цяла нощ, отколкото преди когато
е имало режим на тока, поясниха от общината.

Китай иска
постоянни
изложения в
Международен
панаир Пловдив
Проекти за постоянни изложения в
Международен панаир Пловдив, имат
Асоциацията за стимулиране на международното сътрудничество към Министерството на земеделието в Китай
и община Шао Син. Това стана ясно, по
време на среща с ръководството на националния изложбен център. Отправихме
покана Китай да стане страна партньор
на Международния технически панаир
през 2014 г., съобщи главният директор
Иван Соколов.
Над 100 китайски бизнесмени, туроператори и журналисти посетиха Международен панаир Пловдив, в рамките на
Българо-китайския форум за инвестиции
и туризъм. Веднага след визитата повече от 40 предприемачи поискаха пакети с
информация за участие в панаирни прояви.
Надяваме се да имаме постоянно
изложение в България, на което да представяме китайски селскостопански
продукти, както в Корея и Дубай, заяви
Янг Фанксинг, представител на Асоциацията за международно сътрудничество
в земеделието. Той подчерта, че партньорството с Международен панаир –
Пловдив, е една от основните цели на
неговото посещение в България, и се информира за Международната селскостопанска изложба „Агра“, с намерение в нея
да се включат повече китайски компании
още през 2014 г.
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КАЛЕЙДОСКОП

ХОРОСКОП

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Предприемайте радикални
промени, само ако са необходими. Не отхвърляйте
възможността да придобиете допълнителни опит и
знания, а и да намерите начин да получите
материални придобивки.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Действайте адекватно и безкомпромисно, когато се налага да защитавате финансовата си стабилност или
интереса на роднина. Не
позволявайте на никого и на нищо да разруши това, което сте постигнали с много
труд и усилия.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Работете с размах и най-вече
вярвайте на преценката си!
Амбициите ще имат определяща роля в живота ви. Постарайте се да предвидите
как ще се развива определен
ваш проект, да организирате изпълнението
му педантично.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Положете специални грижи
за физическата си форма.
Направете баланс на приходите и на разходите си и ще
бъдете приятно изненадани,
колко добре сте се справили със задълженията си. Следвайте мечтите си.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Постарайте се да организирате изпълнението на инициативите си по адекватен
начин, благодарение, на което ще постигнете стабилност, както в делово, така и в материално
отношение. Не се поддавайте на чувствата
си.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Избягвайте да налагате
мнението си, защото това
ще има негативен ефект
върху вас на работното място. Готовността ви да намирате компромиси, при разрешаването на съществуващите проблеми,
ще бъде най-силната ви позиция.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Стремете се да осъществите определена промяна в
личен план. Не поставяйте
ново начало на приятелство
или любовна връзка, ако не
сте сигурни, че сте готови
за това. Опитайте се да бъдете честни и открити със себе си.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Избягвайте да правите големи покупки. Наслаждавайте
се на живота. Опитайте се да
си създадете правилна нагласа – това ще ви помогне, както на този етап, така и в бъдеще. Не се откъсвайте от приятелския си кръг.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Разрешавайте проблемите
си навреме и ще бъдете приятно изненадани от крайните резултати. Постарайте се
да бъдете максимално обективни за нещата, от които сте зависими в
професионалната сфера.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Опитайте се да бъдете близо до родители, роднини,
приятели или партньора в
любовта. Заемете се с разрешаването на въпроси и
проблеми, които от известно време непрекъснато отлагате, поради
голямата си ангажираност.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Финансово ще бъдете сравнително стабилни, но трябва обезателно да обърнете
внимание на здравето си!
Опитайте да освободите
съзнанието си от делничното и да се отдадете на заслужен отдих.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Ще разполагате с отлични
възможности за срещи с приятели и за установяване на
нови полезни контакти. Отделете част от времето си за
наслади, а и за любимото си хоби. Времето,
прекарано сред природата, ще ви зареди с добро настроение.

Еньовден – празник
на билките, слънцето,
водата и хармонията
В нощта на
умиращото и възраждащото
се
слънце, е апогеят
на лечебната сила
на
растенията.
Събраните в потайна доба преди
изгрев чер трън е
еньовче, вратичка
и комунига, иглика и маточина, се
използват за лек
през цялата година. Билките се
вият на венци и се
разпределят на св.
Врач (1 юли).
За хубост и за лек са цветята-билки в
българската градинка – невен, здравец,
джоджен. Вярва се, че след Еньовден,
билките губят своята сила и не трябва
да се берат.
Според народните вярвания болестите по човека са 77 и половина. За 77
болести има цяр, само за половината
болест – няма. Всъщност, и за нея има
половин билка, която само определени
биляри могат да намерят в потайната
доба на еньовденската нощ.
От набраните билки увиват венец,
през който се провират всички, за да са
здрави през годината. В него се вплитат
77 и половина лечебни, магьоснически,
любовни и разделни билки, колкото са и
болестите по човека.
Еньовденският венец се пази до
следващата година и с неговите билки се лекуват заболелите през годината хора и животни. Вярва се, че който
види сутрин рано при изгрев окъпалото
се в жива вода „играещо“ и „трептящо“
слънце, ще бъде здрав през цялата годи-

на. Всички наблюдават сянката си. Ако
тя се очертае без глава или наполовина,
това предвещава болест. През тази нощ
магическа сила придобиват и водите.
Според вярванията, водата в реките и
кладенците на този ден е лечебна, защото слънцето се е окъпало с нея.
На Еньовден, подобно на Нова година и на Гергьовден се гадае за здраве,
женитба и плодородие. В Югоизточна
България и в някои райони на Североизточна се изпълнява обичая Еньова Буля.
Еньовден е известен и с това, че срещу празника се извършва най-масовото
бране на билки, защото тогава те придобиват голяма лечебна сила, която изчезва
с изгрева на слънцето. Затова по тъмно
жените-баячки, магьосници ходят сами
и берат билки, с които после лекуват и
правят магии. Освен тях, за билки тръгват и много жени и моми – млади и стари, които берат различни треби и цветя,
на първо място еньовче, от които после
правят еньовски китки и венци, вързани
с червен конец.

С голям концерт детска градина
„Първи юни“ в село Градина, община Първомай отбеляза своя 50-годишен юбилей. Дъждът се опита да
„подлее“ вода на малките артисти и
техните учителки, които бяха подготвили сцена на открито, но след
първите няколко минути, слънцето
се усмихна.
Възпитаниците на забавачката в
село Градина и филиалът в село Крушево, забавляваха гостите в продължение на час. В програмата, подготвена под ръководството на Марияна
Начева имаше всичко – класически
балет, съвременни и фолклорни танци, песни и стихове, дори едно дълго поздравление на английски език.
Танцуваха децата от всички възрастови групи.

„Под звуците
на “Годишните
времена“ на Вивалди, времето
се обърка – каза
кметът на общината Ангел
Папазов – и не
знаеше дали е
пролет,
лято,
есен, зима. Важното е, че накрая лястовичките доведоха
слънчо“ – Град о н ач а л н и к ъ т
очевидно беше
впечатлен от подготвената програма. На децата той дари шоколади и
играчки, а за градината осигури две
перални. Много подаръци получиха малчуганите и от фирма „Искра“
ООД, сокове „Florina“, ВК „Съгласие“, а фирма „Ди Пи“ – Хасково,
подари юбилейната торта. Директорът на детското заведение Бонка
Хаджигенова, благодари на всички,
които през годините са им помагали
с материали или финанси.
Сред гостите на тържеството
бяха представители на общинската
администрация, родители, бивши
служители и възпитаници на „Първи юни“. Те имаха възможността да
разгледат изложба със снимки, от
създаването на детската градина, до
ден днешен.

Каталожни
номера

2155
2156

Абонаментната
кампания продължава.

Абонирането за вестник
„Тракийски агровести“ –
Пловдив, можете да направите във всяка пощенска
станция в страната или
чрез редакцията.
ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА годишният
абонамент е 40 лв.,
за 6 месеца – 20 лв.
За справки: тел.: 032/64 38 13
GSM: 0889 32 99 75

ЦДГ„Първи юни“
в Градина стана на 50

Сахат тепе
става част от
туристическия
маршрут на
Пловдив

Наесен стартира мащабно
залесяване на тепето
Мащабно залесяване на Сахат тепе
в Пловдив започва наесен. Премахната
ще бъде паразитната растителност
и на тепето, ще бъдат засадени липи,
чинари и дъб, обясни Стоян Алексиев,
управител на Общинско предприятие
„Градини и паркове“.
Амбициите на общинската администрация са, Сахат тепе да бъде
част от туристическия маршрут на
Пловдив. През март тепето бе облагородено с ново осветление и пейки.
Възстановен е шадраванът и са изчистени графитите от Часовниковата кула, а подпорните стени са обезопасени с огради.
Над 1500 дървета са засадени
през пролетния сезон в Пловдив, а
още толкова ще бъдат засадени и в
началото на есента. Тепърва има да
се облагородяват още доста терени
в града. Приоритетно се гледа това
да се случи първо в междублоковите
пространства, където са парковете
и площадките. Засега не може да се
твърди, че един район в Пловдив е позелен от другия, всички са зелени, каза
Алексиев.
Нови мини багер и две фрези попълват техниката за поддържане на
зелената система в града. Купени са
и нови косачки и резачки за оформянето на парковите пространства и
поддържане на зелената система.

0900 12900
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БИЗНЕССТРАНИЦА

Евроконференция
„Да запазим пчелите“
Конкретни мерки за подпомагане развитието на сектора „Пчеларство“, ще допринесе и за опазване на биоразнообразието
В Европейския парламент в Брюксел, се състоя конференция „Да запазим пчелите“, организирана от
евродепутата Гастон Франко. Сред
основните участници в събитието,
посветено на биоразнообразието и
здравето на пчелите, бяха евродепутатите Мария Габриел, Ксаба Табажди и
Луиш Мануел Капулас Сантос, както
и Етиен Бонбон, зам.-председател на
Световната организация по здравеопазване на животните.
Българският евродепутат Мария
Габриел от групата на ЕНП/ГЕРБ,
член на Комисията по земеделие на
ЕП, председателства втория панел на
конференцията. Откривайки дебата,
тя обърна внимание на връзката между глобалните действия, европейската
стратегия и националните програми
за пчеларския сектор. Евродепутатът
засегна необходимостта от научни изследвания, но наблегна и на ролята на
Европейския парламент, при взимането на конкретни решения.
„Резултат от общите ни действия е

забраната, обявена на 24 май от Европейската комисия, на трите неоникотиноида – клотианидин, тиаметоксам
и имидаклоприд. Чрез това решение
на ЕК показахме, че всички заедно –
пчелари и институции – постигаме
резултати, когато сме обединени“, заяви Мария Габриел.
По отношение на биоразнообразието тя наблегна на нуждата от идентифициране на добри практики за
неговото запазване, съществуващите
трудности на национално ниво и общите действия и стратегии за развитие.
В същото време, българският евродепутат привлече вниманието върху
възможността за ОТПУСКАНЕ НА
ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ ЗА ПЧЕЛАРСКИЯ СЕКТОР.
„Европейският парламент изрази
своята подкрепа като прие поправка,
чрез която настоява за директна субсидия на пчелно семейство. В момента протичат тристранните преговори
по ОСП.“

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

