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Промени в Закона за ветеринарно-медицинската дейност,

поискаха животновъди в Пловдив

Станаха известни имената на
тримата заместници в аграрното
министерство. След назначаването
на Бюрхан Абазов на този пост, министърът на земеделието и храните Димитър Греков, обяви имената
и на другите двама. Това са Явор Гечев и Валентина Маринова.
Явор Гечев е роден през 1978 г.
Завършил е Аграрния университет
в Пловдив, със специалност „Растителна защита“. Специализирал е политически мениджмънт в института за социална интеграция и в НБУ.
Първите осем години от професио(На стр. 4)
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МОЖЕТЕ
ДА СЕ АБОНИРАТЕ!

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Земеделският
министър
с трима
заместници
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Пари от
Брюксел
има, правим
проекти…

Каталожни
номера

Издава „Тракия вест“ ООД

Това стана на работна среща,
провела се в Пловдив, с председателя на Комисията по земеделие и
храни в 42-то Народно събрание
проф. Светла Бъчварова. В двучасовата дискусия се включиха представители на браншови организации на животновъди, ветеринари,
млекопроизводители, представители на Агенцията по безопасност на
храните и други.

Изнасяме
сирене
за САЩ

По време на срещата, животновъдите настояха да не се плащат
такси, при издаване на пътните листове, за превозване на животните
от едно място до друго, както и да
отпадне изискването за специализиран превоз. Фермерите са принудени да плащат пътни листове
дори, когато изваждат животните
на паша и когато ги прибират, въпреки че се предвижват пеша –
споделиха те. Поставянето на ушните марки на животните също се
оказва голям проблем. Много от
фермерите разбраха едва по време
на срещата, че трябва да плащат
60% от стойността на процедурата, а 40% се поема от европейските
средства. Това породи недоволство
у присъстващите. Според животновъдите, ушните марки трябва
да бъдат безплатни за фермерите.
Те посочиха факта, че в момента
държавата плаща на ветеринарите
да поставят ушните марки, а в същото време и фермерите им плащат за същата процедура. Така се
получава двойно плащане за нещо,
което животновъдите могат и сами
да извършват. Към момента определените средства за маркиране на

регистрираните животни в страна
са 25 хил. лв., 7 хил. от тях са за
труд – стана ясно още по време на
диалога.
Според развъдните организации
има разминаване между специфичната маркировка на стадата за
развъдна дейност и основната маркировка. Животновъдите настояха
още да имат достъп до интегрираната система за наличните животни.
Според фермерите, Законът за
ветеринарно- медицинската дейност във варианта, в който се намира сега, противопоставя ветеринари и животновъди. Фактът, че
все още няма сключени договори
между тях, забавя здравната профилактика на животните. Освен
това, разходите по отглеждането им непрекъснато се увеличават,
а субсидията се облага с данък,
което я намалява. ДФ „Земеделие“
поставя непосилни за животновъдите изисквания, като например да
заплащат по 32 лв. за лабораторни
проби. Ако правителството поставя животновъдството, като приоритет, нека да създаде условия за

(На стр. 4)

Абонирането се извършва, чрез пощенските станции в цялата страна и
чрез редакцията на вестника.
Цената на абонамента за една година за физически лица е 30 лв., а за
юридически – 40 лв.
Адресът на редакцията е
Пловдив 4000, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13; 0889/ 329 975

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

Специално за вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив
Йосиф Делгянски – управител на фирма „Средногорец Агро“ – ООД, град Брезово,
най-големият арендатор в Пловдивска област:

С магическа пръчка нещата
не могат да станат!
Преди десетина дни бях на среща със земеделски производители в
Полша. Зададох въпроси, които ме
интересуваха. Интересно ми стана,
че при тях зърнопроизводителите
получават субсидия от 800 злоти на
декар, а ябълкопроизводителите по
300 злоти на декар. Ако отглеждаш,
както трябва ябълки, получаваш
добив от по 4–5 т./дка. При изкупна цена от 0.50 лв./кг., печалбата е
около 1500 лв./дка. За това и не е необходимо да се стимулира това производство или парите да се дават за
направата му. 100% да е субсидията
за създаване на трайно насаждение.

По Програмата за развитие на селските райони, това може да стане.
След това, собственикът се стяга и
произвежда максимално количество
продукция, за да може да е конкурентноспособен на западноевропейските си колеги.
Всяка култура си има своите особености. За ябълките най-необходимо е капковото напояване. Типичен
пример за това са държавните субсидии за създаване на розови градини, които нямат капково напояване
и съответно дъждуване. Тези, които
го имаха, през тази сушава година,

(На стр. 2)
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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

МЗХ: За 2013 г.
средствата
за национални
доплащания са
съгласувани с ЕК
Укрепване на сътрудничеството с браншовите организации в областта на земеделието е сред приоритетите на
министерството
Укрепване на сътрудничеството с
браншовите организации в областта
на земеделието е сред приоритетите
на Министерство на земеделието и
храните. Това се посочва в позиция на
министерството, по повод протеста
на представители на Националната
асоциация на животновъдите в България, съобщиха от пресцентъра на
ведомството. Точно поради тази причина, министър Димитър Греков организира среща с браншовите организации в земеделието, още в първите
дни, след встъпването си в длъжност.
На 7 юни представителите на
браншовите организации се съгласиха
с предложението на министър Греков,
до края на месеца да подадат документи за легитимност, в които да
заявят своите представители, членска маса, териториални структури и
сфери на действие. Преди уговореният на срещата срок да изтече, една
от животновъдните браншови организации насрочи протест пред МЗХ, в
противоречие с договорката от срещата във ведомството.
МЗХ е категорично, че за настоящата година средствата за национални доплащания са съгласувани с ЕК.
В кампания 2013 г. ще бъде запазено
подпомагането на глава животно,
като осигурените национални доплащания са в размер на 144 млн. лева.
Това са с 4 млн. лева повече от предходния период. Както е планирано
първият транш ще бъде изплатен
през месец октомври.

С магическа пръчка нещата
не могат да станат!
(От 1 стр.)

получиха по около 1.5 т./дка добив,
а тези които нямаха – по 300 кг./дка.
Управляващите трябва да се научат,
да не раздават популистки пари на
калпак, а да преглеждат всеки проект. Да се дават пари за създаване
на нови насаждения с рози, само
ако има капково напояване. Иначе, не! Не трябва да се получават
субсидии, за това, че не си конкурентноспособен. Каква е разликата между условията за земеделие
в България и Полша? У нас са подобри. Зеленчукопроизводителите
трябва да се стегнат и да работят,
както ние – зърнопроизводителите,
успяхме да се развием и да инвестираме, за да можем да сме конкурентноспособни. Всеки един отрасъл в земеделието, трябва да бъде
конкурентоспособен. Не постоянно
да се искат пари. За да може да се
възроди оранжерийното производство в България, то трябва да се
направи, както е в Холандия, а не
да се дават по 1000 лв./дка субсидия. Може оранжерията да не е 400
дка, а 40 дка. Да се направи проект
с пълна субсидия от държавата. От
там нататък започваш да се конкурираш с европейските производители. Трябва да си направиш предварително сметката и дали можеш
да се развиваш. Иначе, не го прави!
Нещата не са толкова страшни, които се говорят, но трябва да се облекчат голяма част от разрешителните
режими. Ако тръгнеш по схемата,
бюрокрацията те отказва да се занимаваш.

ВЪВ ВСЯКА
ДЪРЖАВА
ТРЯБВА

да се използват условията и даденостите й. В България имаме много
свободни пасища. В Испания няма
свободна земя и за това животните

са на оборно отглеждане на ясла.
Защо ние не използваме условията, които имаме за паша на овцете?
Това ще ни позволи 7–8 месеца да ги
пасем и те да получават естествена
храна. Така ще се намали себестойността на крайния продукт и ще ни
направи конкурентоспособни.

ИМА НЕОГРАНИЧЕНИ
ПАЗАРИ ЗА ОВЧЕ
СИРЕНЕ И МЛЯКО,

но няма овце. Вече съм взел българска порода овце, които са пригодени
за нашите условия. Те са от породата Дъбенска овца, които закупих от
Карловския регион, където има създадена и асоциация. От тях закупих
400 броя през миналата година и
ги отглеждам в Брезовския регион.
През тази година смятам да закупя
още хиляда овце и постепенно да
ги увелича. Ако потръгнат нещата
ще продължавам, но ако не става,
ще се откажа. Законодателството у
нас за регистрация на ферма с овце,
е много жестоко. Има много задължителни условия, които на опреде-

лен етап, могат да те убият. Трябва
няколко години само да се инвестира, а нещата трябва да вървят успоредно и да има възвращаемост.
В момента не виждам и едно от
нещата, които се предлагат в земеделието, да може практически да
се приложи. Има много пожелания,
но без реализация. Не се създават
нови работни места, а държавата
има нужда точно от това.
Със селско стопанство се занимавам от 35 години и съм наясно с
всичко. Минал съм през етапите на
развитието на земеделието в България, включително и разрушаването
му. Всичко е много трудно и с магическа пръчка няма да стане, но
ако се реши да се оправи един отрасъл, трябва да се направи стъпка по
стъпка. Младите, които се занимават със земеделие, не трябва да се
отчайват. Необходимо е да се стимулират тези, които реално работят
в производството, а не тарикатите,
които искат да вземат само субсидии, без да работят.
ТВ

Димитър Вършилов – животновъд от село Брестник, община „Родопи“:

Не сме останали гладни,
но не можем и да се развиваме!
Преди години отглеждах около
хиляда овце, днес те са наполовина.
Причина за това е ниската изкупна
цена на млякото и ниските субсидии, които получаваме за животните. За много дребни нарушения ни
налагат санкции. От субсидиите,
които получаваме, ние връщаме на
държавата 15%, във вид на данъци.
Това, което ни се дава е едно нищо.
Принудени сме да теглим кредити от
фонд „Земеделие“, които са с малка лихва, но не сме в състояние да
плащаме само лихвата, а какво остава за главницата. Аз нямам лична
земя, а вземам под аренда ливади и
пасища, в района на Родопските села
Ситово и Лилково, където изкарвам
овцете на паша. Смятам да се насоча към биопроизводство, но още
нищо не съм направил по въпроса,
защото е много трудно и се изискват
много средства, а не може да отделим и стотинка. С животновъдство
се занимавам от 43 години. Целият

ми трудов стаж е минал само в отглеждане на овце. Не мога да кажа,
че сме останали гладни, но не можем
и да се развиваме. С моята работа и с
моя опит мога да отглеждам, не 500,
а 3 000 овце. Имам достатъчно усло-

вия в Родопите, за изхранването им.
Честите санкции също са проблем.
Санкционират ни и за средства, които не сме получили, а ни се водят някъде на книга, че сме получили.
Дойдох в Пловдив, за да взема
участие в работната среща, на която
се надявам да се чуят предложенията на фермерите. Да не се решават
въпросите, които ни засягат, без нас.
Според мен, не трябва да има данъци върху субсидиите, които получаваме. Нямаме нужните условия да
се развиваме и за това животновъдството в България, от година на година става по-зле. В Западна Европа,
всяка една ферма има и собствена
земя около нея, а ние нямаме нищо.
Купуваме скъпи фуражи, защото не
можем да си ги произвеждаме сами,
което е неефективно. Изкупната
цена на млякото не е мръднала от години, а фуража за животните купувам на цена от 0.67 лв./кг. Така само
тъпчем на едно място.

трета страница
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Ректорът на ВУАРР –
Пловдив стана професор

Ректорът на Висшето училище по
агробизнес и развитие на регионите
Димитър Димитров и зам.-ректорът
Васко Василев, получиха научното
звание професор.
В своето слово, при отбелязване
на събитието, проф. д-р инж. Димитър Димитров отбеляза: „При анализа на развитието на висшето образование в моята научна разработка
„Усъвършенстване на системата за
управление на висшето образование
в условията на глобализация на пазарните отношения“, достигнах до
извода, че най-важният фактор във

висшето образование е академичният състав. Това са мозъците, които
са създали здравите морални и професионални основи на висшето образование. Това трябва да опазим и
съхраним.“
Ректорът на ВУАРР констатира, че двамата с професор Василев,
имат един прагматичен подход и към
науката, и към висшето образование.
„Всичко това се отразява на нашата
амбиция за една научно-приложна
ориентация на едно образование,
адаптирано към нуждите на бизнеса и на обществените потребности,

не толкова високо теоретично, а на
принципа: „Толкова теория, колкото е нужна на практиката!“. В това
отношение, ВУАРР непрекъснато
поддържа контакти с бизнеса и поощрява преподавателите си. За нас
е гордост нашите преподаватели да
работят с бизнеса, защото така, те
живеят два живота. Имат практически опит, за да разкажат своите
истински примери на студентите,
когато обясняват теоретичните постановки. Имат и онова признание
от практиката, което е необходимо, за да могат да го предадат и на
студентите. Не случайно, ние сме
единственият ВУЗ в страната, който няма регистрирани безработни.
Няма друг такъв прецедент. Преди
22 години тръгнахме с 60 студенти,
които нараснаха 150 пъти. Вече сме
дипломирали 15 хиляди висшисти.
Продължаваме напред, има още какво да постигаме.“
От своята страна, зам.-ректорът
на ВУАРР проф. Васко Василев, сподели: „Да продължаваме да творим
наука. Много се радвам, че имаме
с професор Димитров, заедно този
ден. Защото в крайна сметка, човек
работи в екип и се чувства щастлив,
когато хората, с които работи действително са стойностни“.

С поглед към трудния пазар

Филип Лесичаров – управител на фирма „Еньо Бончев продакшън“,
село Търничене, община Павел баня:

Високата цена на розите, стимулира
създаването на нови насаждения
Нашата фирма има собствени 500
дка с рози и 1000 дка с лавандула. Цялото ни производство е биологично,
за което сме сертифицирани от 2005
г. Високата изкупна цена на розовия
цвят през тази кампания, стимулира
изграждането на нови насаждения.
Произвеждаме и разсад за маслодайни рози. Единици сме, които се
занимаваме с тази дейност, за разлика от производителите на разсад за
лавандула, което е по-лесно. По тази
причина, сме и затрупани с поръчки.
Запитванията към нас са повече, от
колкото можем да произведем. Ето,
защо търсим добрите стопани, които
ще гледат добре маслодайните рози.
Има много фирми, които садят маслодайния цвят, само заради субсидиите. Съветвам всички, които са решили да се занимават с тази култура,
да не се обръщат към органичното
производство. Много е трудоемко, а
и добивите са малки. Ако в момента
бях решил да сертифицирам насажденията с рози, те нямаше да са органични. Финансовият резултат е много слаб, а пазарът е много свит. Има
само 2–3 фирми в България, които
изкупуват и преработват такъв цвят.
Хората, които тепърва искат да
създават нови розови насаждения,
трябва първо да намерят, на кого
ще продават цвета. Културата е доходна и може да осигури прехрана
на доста хора. Искам да посъветвам
производителите на лавандула, да не
допускат грешката от миналата година. Създадоха се много декара с тази
култура.Част от стопаните, решиха
да не продават лавандуловия цвят,

а фирмите преработвателки да им
го варят на ишлене, за да си го продават сами. В момента по гаражи и
складове има с тонове лавандулово
масло. До преди две години всички
производители на лавандулов цвят
ни го продаваха, на нас преработвателите. В последствие решиха, че
могат да свършат нашата работа и да
продават маслото с голяма печалба.
Резултатът е, както вече казах, че има
тонове залежало лавандулово масло,
а предстои нова реколта. Моят съвет
към всички стопани, които искат да
създават нови градини с маслодайна
роза, е да намерят сериозна фирма,
с която да сключат договор, за да си
гарантират продажбата на цвета. Ако

вместо това направят насажденията
и в последствие търсят най-високата
изкупна цена, могат да имат успех
1–2 години, а после ще се чудят, какво да правят набрания цвят.
Преди около две седмици приключи розоберната кампания. Прави се още равносметка на набрания
цвят, но количествата са по-малко, в
сравнение с миналата година. Причина за това е лошият рандеман, макар че имаше много цвят. Специфичното през тази година бе, че заради
жегите и липсата на валежи, всички
рози изцъфтяха по едно и също време. Обикновено кампанията започва
първо в Пловдивския, след това в
Казанлъшкия и Карловския райони.
По тази причина, имаше и недостиг
на берачи. В някои от насажденията розите окапаха, което доведе до
по-лоши резултати. Изкупната цена
за розовия цвят бе с около 10%, повисока от миналогодишната. Нямаме
още реализирани количества розово
масло от новата кампания в чужбина и не може да се каже, как лошия
рандеман и високата изкупна цена на
розовия цвят, ще се отразят на конкурентоспособността ни. За да запазим пазарите, ще трябва да скъсим
до минимум маржа на печалбата, за
да задържим редовните си клиенти.
През миналата година, средната изкупна цена на розовото масло беше
около 6500 евро/кг., но за тази със
сигурност ще се повиши, заради високата себестойност на розовия цвят.
Надявам се в началото на месец юли
т. г. да излезем на пазара с цени.
ТВ

Българското
производство
на плодове и
зеленчуци не е
конкурентоспособно
Родните субсидии в сектора са между 10 и 14 пъти
по-ниски, в сравнение с
тези в останалите европейски държави

Българското производство на плодове и зеленчуци не е конкурентоспособно, защото родните субсидии в сектора са между 10 и 14 пъти по-ниски,
в сравнение с тези в останалите европейски държави, откъдето се внасят
продукти. Това каза в интервю зам.председателят на Асоциацията на земеделските производители в България
Цветан Цеков.
Той настоя държавата да подпомага цялото количество качествена продукция, като тази подкрепа да обхване
по-голяма група плодове и зеленчуци.
Цеков прогнозира, че в противен случай
протестите с изхвърлянето на земеделска продукция ще продължат.
България е една от малкото страни в Европа, която не защитава родните си производители, каза Цеков.
„Наложените условия от Евросъюза и
субсидиите, по отношение на плодове
и зеленчуци са 10–12–14 пъти по-ниски.
Няма как да бъдем конкурентоспособни,
когато една такава субсидирана стока
влиза. А пък на всичкото отгоре, когато е и вече от контрабанда, при която
не се плаща ДДС. Има и безмитен внос
от трети страни. В резултат на тази
антиполитика, по отношение на българските производители, не повече от
10–15 % от стоката на пазара, е от
български производители“, заяви зам.председателят на Асоциацията на земеделските производители в България.
По думите на Цеков, секторът е в
абсолютен колапс. „Липсата на контрол
от страна на агенцията по храните,
корупцията в митниците, нерегламентираният внос, липсата на цялостна
политика, унищожава българското производство“, допълни той.
Според него, без държавна помощ,
няма как да се случат нещата, а във
всички страни секторът се подпомага. Цеков определи прекупвачите като
„язва“ по пътя от производителя до
крайния потребител. Не може българският домат да е на 40 стотинки, а
където отидете на пазара, да виждате
цени по 1,80–2 лева, посочи той.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

45 сорта зърнено-житни култури предлага

Фермери от
Добруджанският земеделски институт през тази година Любимец искат
45
сорта
„Драгана“, който се пуска за втора контрол върху
зъ р н е н о - ж и т година и „Мерилин“, който се пуска
ни култури ще
за трета поредна година.
предложи
на
Седем сорта обикновена пше- вносните плодове
своите клиенти
ница са дадени на пълна лицензия:
през тази годи„Тодора“, „Антоновка“, „Корона“, и зеленчуци
на Добруджан„Неда“, „Болярка“, „Деметра“, „Ласският земеделски институт,
край
Генерал
Тошево. Това
съобщи директорът доц. Иван
Киряков в Деня
на
отворените врати. 33 са
сортовете обикновена зимна
пшеница, 3 са
твърда пшеница, 6 са тритикале и 3
– ечемик.
В рамките на събитието бяха демонстрирани 14 сорта, които ДЗИ
ще продава, като базови семена през

този сезон. Сортовете са „Аглика“,
„Ивета“, „Енола“, „Карат“, „Карина“, „Милена“, „Славея“, „Златица“,
„Кристи“, „Лазарка“, „Кристал“ и
два сравнително по-нови сорта –

ка“ и „Албена“. Това означава, че
има сключени договори със семепроизводни къщи, които имат пълното право да размножават и разпространяват тези сортове. Девет сорта
ще влязат в производство до 2016 г.
Това са „Калина“ и „Киара“ – през
2014 г., а през следващите 2 до 3
години – „Божана“, „Лидер“, „Горица“, “ Косара“, „Рада“, „Тина“ и
„Пчелина“.
Ежегодно в ДЗИ се заготвят около 2 000 т. базови семена. Миналата
година са продадени 1 600 т., като
цената е била 950 лв./т., без ДДС.
Очакванията са тази година цените
да се повишат леко.

Декоративни видове растения,
отглеждани в колекцията
на Института по растителни генетични ресурси – Садово
Гл. ас. д-р Катя Узунджалиева

Целозия, Петльов гребен (Celosia argentea). Едногодишно растение от сем. Amaranthaceae. Подходящо е за лехи. Образува разнообразни
съцветия – перести или във форма
на петльов гребен, с червена, жълта
или бяла окраска. Растението изисква лека почва и слънчево, и топло
място. Размножава се със семена,
като през февруари се подготвя разсад, който през май се изнася на постоянното място.
Метличина (Centaurea cyanus).
Многогодишно растение от сем. Asteraceae. Цъфти със сини или светло
розови цветове в средата на лятото
и втори път на есен. Покритите с
бодливи люспи съцветия привличат
пчелите и пеперудите. Растението се
разпростира бързо, за това на всеки
три години, трябва да се вади и разсажда. На есен стъблата се отрязват
на нивото на почвената повърхност,
за да зимува. Размножава се вегетативно, чрез разделяне на туфите на
есен или на пролет.
Крамбе, Диво зеле (Crambe tataria). Бордюрно, многогодишно
растение от сем. Brassicaceae. Може
да се засади в задната част на голям
бордюр, но най-подходящо е да се
използва като фокусна точка на тъмен фон. Многобройните бели цветчетата са много ефектни. Листата са
големи, груби и на есен трябва да
бъдат изрязани ниско за презимуване. Размножава се вегетативно, чрез
разделяне на туфите в началото на
пролетта.
Артишок (Cynara cardunculus).
Многогодишно растение от сем.
Asteraceae. В някои страни от Средиземноморието, се отглежда като
зеленчуково, заради месестата основа на кошничката, която се яде. В
България все още няма традиции да
се консумира, но поради изключително красивите му цветове и листа,
то с успех се използва като бордюрно декоративно растение. Цветовете
могат да се използват и за изсушени букети. Растението вирее на ярко

слънце, изисква добро поливане.
Размножава се успешно, чрез семена, които се сеят директно на постоянното място.
Газания (Gazania splendens).
Принадлежи към сем. Asteraceae.
Нарича се още летен гербер. Много
ефектно едногодишно цвете, подходящо за бордюра или лехата. Характеризира се с голямо разнообразие
от багри, преливащи се цветове, на
ивици или на точки. Вечер и при
лошо време съцветията се затварят.
Растението се размножава, чрез семена, като през февруари се залага
разсад, които през май се изкарва на
постоянното място.
Исоп (Hyssopus officinalis). Многогодишно растение от сем. Lamiaceae. Исопът е медицинско растение,
но цветовете му са красиви и може
да се използва и като декоративно
бордюрно. Те са разположени на
горната част на цветоносните стъбла,
ароматни са и привличат насекоми.
Вирее най-добре на слънце, изисква
лека почва. Размножава се вегетативно, с резници.
Лихнис
(Lycnis
coronaria).
Многогодишно растение от сем.
Caryophyllaceae. Цветовете са червени, разположени поединично.
Лихнисът е бордюрно растение. Из-

исква обилно поливане и слънчево
място. Размножава
се вегетативно, чрез
разделяне на туфите наесен, или чрез
семена.
Нигела, челебитка (Nigella damascena). Многогодишно растение от
сем. Ranunculaceae.
Цветовете са сини,
полускрити
след
листата. Растението не е капризно, но
цъфти много кратко. Вирее на слънце или лека сянка.
Размножава се, чрез
семена, които се
сеят наесен или в началото на пролетта, директно на постоянното място.
Сапунче (Saponaria officinalis).
Многогодишно растение от сем.
Caryophyllaceae. Бордюрно растение, подходящо и за алпинеуми.
Издръжливо е, вирее добре между
камъни или върху гола почва в алпинеума. Размножава се вегетативно,
чрез разделяне на туфите през пролетта.
Тлъстига (Sedum sp.). Род Sedum
e полиморфен и принадлежи към
сем. Crassulaceae. Седумите са подходящи за цветен бордюр. В колекцията на ИРГР – Садово, се поддържат четири вида от този род, които
са многогодишни и се размножават
вегетативно, чрез разделяне на туфите на есен или на пролет.
Циния (Zinna elegans). Едногодишно растение от сем. Asteraceae,
подходящо за лехи. Растението е
особено взискателно към почвата,
тя трябва да е богата на хумус. Съцветията са с разнообразни багри,
обикновени, полукичести и кичести. Отрязаните съцветия издържат
дълго време във вода. Размножава се
със семена, които се сеят през март.
Готовият разсад се изнася на постоянното място през май – началото на
юни.

Десетки недоволни изхвърлиха на пътя дини и ги
смачкаха

След протестите на зеленчукопроизводителите в Петрич, срещу ниските изкупни цени, се надигнаха и фермерите от Любимец. Десетки недоволни
изхвърлиха на пътя дини и ги смачкаха.
Хората искат решение на правителството и заплашват с блокада на граничните пунктове с Турция и Гърция.
Производителите искат контрол
върху вносните плодове и зеленчуци.
„Настояваме да ограничат вноса, да
има по-голям контрол по големите борси, да има проверки за санитарен контрол на качеството на стоката, която се внася, защото нашата е с много
по-високо качество и на много по-ниска
цена“, обяснява един от протестиращите. Стопаните продават стоката
си, под себестойността й – цената
на дините тази година е два пъти пониска от миналогодишната. Хората
обясняват, че определени структури
налагат ниските цени на борсите и
тържищата и за това искат бързи решения от страна на правителството.

Промени в Закона
за ветеринарно…
(От 1 стр.)

развитието му- настояха участниците. Животновъдите предложиха
да бъде създадена контактна група
между Комисията по земеделие и
храни в парламента и представители
на браншовите организации, за да
бъдат решени проблемите в сектора.
След всички изложени проблеми,
проф.Светла Бъчварова отговори,
че е готова да организира нова среща следващата седмица, в която да
вземат участие и представители на
Министерството на земеделието и
храните.

Земеделският
министър с трима
заместници

(От 1 стр.)
налната му биография са на земеделски
производител. В периода 2008–2010 г.
заема различни длъжности в ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция, след
което се връща в частния сектор и се
занимава с производство и търговия
със селскостопански продукти. Избран
е за народен представител в 42-ото
Народно събрание.
Инж. Валентина Маринова е родена
през 1969 г. Магистър е по горско стопанство от Лесотехническия университет в София и е специализирала международни отношения и международен
бизнес във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Работила е като помощник лесничей и лесничей в горските стопанства
в Твърдица и Котел, а от 1999 г. поема
ръководството на дейността в Котел.
От януари 2006 г. е главен секретар на
Изпълнителната агенция по горите.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Изнасяме сирене за САЩ

Предстои България да се включи в квотата за внос на сирене в САЩ, съобщават от
Държавен фонд „Земеделие“.
Споразумението е постигнато, по време на
преговори между
Съединените американски
щати
и
Европейския
съюз, в рамките на
Световната търговска организация.
България и Румъния ще станат
част от квотата за
внос на европейско сирене в САЩ.
Очаква се споразумението да влезе в
сила за България на 1 юли, след като
бъде публикувано съобщение в официалния вестник на Европейския
съюз. Тази квота дава възможност за
внос на сирене по код 0406 от Комбинираната номенклатура (КН) на
САЩ, при намалено вносно мито.
Желаещите да изнасят сирене, в

рамките на квота за САЩ, се нуждаят от лицензия за износ. Заявителите представят доказателства, че са
изнасяли продуктите от въпросната
квота за Съединените щати, поне
през една от предходните три календарни години и че определеният от
тях вносител, е дъщерно дружество

на заявителя. Заявленията за лицензии за износ се придружават от декларация от определения вносител,
който удостоверява, че той е избираем, съгласно действащите правила в
Съединените щати, за издаването на
лицензии за внос за продуктите по
код от КН 0406.
Заявления за лицензия се подават в Централното управление на
Държавен фонд „Земеделие“ в София. Кандидатите трябва да бъдат
регистрирани в отдел „Търговски
механизми“ на ДФЗ, преди първото
си кандидатстване за лицензия за износ.
Срокът за подаване на заявления
е от 1 до 10 септември 2013 г. Лицензиите ще се издават до 15 декември
2013 г. и ще са валидни от 1 януари
до 31 декември 2014 г.
Образецът на заявлението и документите, необходими при регистрация, можете да изтеглите от интернет страницата на ДФ „Земеделие“
– www.dfz.bg.

33 хил. ферми
в България не
отговарят на
изискванията
на ЕС
Ако в края на годината те
не изпълнят нормите, ще
бъдат затворени от 1 януари 2014 г.

Европейският парламент, Европейската
комисия и Съветът

постигнаха споразумение, относно
Общата селскостопанска политика
Подпомагане на младите фермери, опазване на околната среда и повече средства за иновации са акцентите
на новата ОСП

Тристранните преговори между
Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета, относно
Общата селскостопанска политика
приключиха с постигането на споразумение по някои от основните
точки, свързани с директните плащания, развитието на селските райони, общия пазар на селскостопански
продукти и финансирането на ОСП.
Предвид преговорите по Многогодишната финансова рамка, някои въпроси остават отворени и ще бъдат
разгледани и приети отделно на покъсен етап.
Трите институции се договориха
за по-справедливо разпределение на
директните плащания между страните-членки, като през 2019 г. нито
една страна-членка, не трябва да получава по-малко от 75%, от средното за ЕС. В същото време страните,
които използват Схемата за единно
плащане на площ, имат правото да
продължат да я прилагат до 2020 г.
Директни плащания ще получават
само „активните фермери“, като за
тази цел, ще бъде изготвен негативен списък с дейности, които не попадат в това определение.
Особено внимание в новата ОСП,
получават младите фермери до
40-годишна възраст, които започват
земеделска дейност, за които е договорена задължителна схема, предлагаща допълнителни 25% за първите
5 години от дейността им. Предвидена е и доброволна за страните-членки схема за малките фермери, които

да получават годишно плащане, в
размер между 500 и 1250 евро. Страните-членки ще имат възможност
да предоставят подпомагане и на
районите с природни ограничения,
като за тази цел, могат да отделят
до 5% от бюджета на директните
плащания.
Друг акцент в цялата ОСП са
иновациите, изследванията и обмяната на знания, за които са предвидени редица мерки в програмите за
селските райони и за които ще бъдат
отделени двойно повече средства.
Към средствата по Схемата за
основно плащане или Схемата за
единно плащане на площ, ще бъдат
предоставени 30% допълнителни
директни плащания за земеделски практики, в полза на климата
и околната среда. Диверсификацията на културите ще се извършва с
най-малко две култури за стопнаства
между 10 и 30 хектара и най-малко
три култури за стопанства над 30
хектара. Основната култура трябва
да покрива най-много 75% от обработваемата площ, а двете основни
култури, не трябва да заемат повече от 95% от площта. Приоритетни
екологични площи ще се поддържат
в стопанства над 15 хектара, като
до 2017 г. ще бъдат 5% от площта, а
след това въз основа на доклад на комисията, могат да бъдат увеличени
до 7%. В същото време, най-малко
30% от бюджета на програмите за
селските райони, ще трябва да се
заделят за агроекологични мерки,
подкрепа за биологичното земеделие
или проекти, свързани с инвестиции
в околната среда или мерки за
иновации.
Тези агроекологични
мерки ще допълват екологичните

практики и ще имат за цел постигането на още по-големи резултати, в
опазването на околната среда, като
гаранция срещу двойно финансиране.
Що се отнася до обвързаното с
производството подпомагане, страните членки ще имат право да отделят 8% или 13%, ако понастоящем
обързаното плащане в тези страни е
повече от 5%. Секторите, които ще
имат право на такова подпомагане са
тези, определени в предложението
на Европейската комисия, което не
включва сектора на тютюна.
Европейската комисия и съвета
не постигнаха съгласие с Европейския парламент, за изработването
на схема за директни плащания на
пчелно семейство, в сектора на пчеларството. В същото време обаче
националните програми по пчеларство, ще бъдат с разширен обхват и
ще бъдат включени в регламента за
общата организация на пазарите.
По отношение на лозаро-винарския сектор през 2016 г., системата
на права на засаждане, ще бъде заменена с механизъм за управление
на разрешенията за засаждане с
фиксиран годишен лимит на засаждане от 1%, който ще се прилага до
2030 г.
„Постигането на споразумение
между преговарящите екипи на трите институции не беше лесно. По
някои точки те не успяха да намерят компромис, а някои въпроси все
още остават неизяснени. Въпреки
това имаме една ОСП, насочена към
младите фермери, опазване на околната среда и иновациите“, коментира българският евродепутат Мария
Габриел.

Общо 33 хил., от всички 80 хил.
ферми в България, не отговарят на изискванията на Европейския съюз. Ако
в края на годината, те не изпълнят
нормите, ще бъдат затворени от 1
януари 2014 г. Млякото им ще може да
се преработва само в България и да се
продава в рамките на страната. Мандрите, които работят с такова мляко,
ще могат да правят от него единствено сирена с дълъг срок на зреене, но не и
да го продават, като прясно или кисело
мляко.
Изискванията към българските ферми са свързани със сградите, питейната вода, дезинфекция, огради, място
за съхранение на трупове на умрели
животни, родилни боксове, доилни съоръжения и др. В момента върви одит
за актуалното състояние на фермите,
а резултатите ще станат ясни до една
седмица.
След като се разбере, какво се случва в млечния сектор, след няколко удължавания на преходния период, в който
фермите трябваше да отговорят на
изискванията, може да поискаме от
Брюксел ново удължаване на срока, но
то няма да реши проблемите, коментира аграрният министър Димитър
Греков.
Министърът не смята, че поевтиняването на фуражната пшеница, ще се
отрази върху крайната цена на месото.
Едва 20% от месото на пазара в България, е произведено у нас, останалото
е внос, посочи Греков. Дори и да се направи малка промяна в цените, това не
би се отразило на пазара, смята той.
Проблемът, според него, не е в производителите, а в прекупвачите и големите
търговски вериги. В чужбина изкупната
цена на трупното месо е много по-висока, отколкото у нас. По този начин,
формираните печалби отиват в чуждите, а не в нашите производители на
месо.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
Георги Руменов – кмет на община Съединение:

Пари от Брюксел има,
правим проекти за усвояването им
В момента тече изпълнението и
реализацията на един от проектите
в общината „Повишаване на компетенциите и административния
капацитет на служителите на община Съединение“, подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна администрация“, приоритетна
ос 2 – „ Управление на човешките
ресурси“ на ОПАК. Стойността на
проекта е близо 70 хил. лв., с продължителност 12 месеца. В него
са включени рекламни материали
и 7 обучения на администрацията.
Стремежът на нашата община е да
усвояваме повече средства по проекти, които да бъдат реализирани и
успешно отчетени.
Друг проект, който реализираме
е „Помощ в дома“, чрез Министерството на труда и социалните грижи. По него се полагат ежедневни
грижи за 130 човека, от които 34
социални асистенти. Изградено е
общинско предприятие, в което работят 4 човека на постоянна работа.
Срокът за изпълнение на първия
етап е една година. При доказване
на устойчивост, се преподписва за
още една година, а след втората – за
три. Това е вторият проект, който

се изпълнява в общината и е пряко насочен към населението. Продължават строително-монтажните
дейности по друг проект „Обновяване на централната градска част на
град Съединение“. Надяваме се до
5 септември т. г., когато е празникът
на нашия град, да бъде приключен
проектът поне в централната част.
Стойността му е 1 240 00 лв.
Привършваме изпълнението на
проект по ОП „Регионално развитие“. В момента се реализира тре-

тия етап – саниране на река Потока.
Стойността му е около 560 хил. лв.
с ДДС. Общата дължина на саниране на коритото на реката е около
375 м., в чертите на град Съединение. Възложили сме проектиране на
четвърти етап на саниране на реката, с него сме кандидатствали пред
Комисията по бедствия и аварии.
Когато го реализираме, се надявам
повече да спрем наводненията.
Предстои ни реализирането на
проект по фонд „Козлодуй“. Той
засяга ремонт на детска градина
„8 март“, в Съединение и детска
градина „Светлина“, в с. Царимир.
Имаме подписани договори за саниране на детските ясли и поликлиниката в общинския център.
През следващата седмица отваряме процедура за изпълнение на
проект за обновяване и реконструкция на спортно-тренировъчен център в Съединение. Това е стадионът
на града, където ще бъдат изградени две спортно-тренировъчни зали
и три помощни игрища. Във всяко
от населените места на общината,
ще бъде изградени фитнес площадки за трениране на открито.
ТВ

С 33 млн. лв.
реконструират
ВиК мрежата
в Кричим
Средствата са осигурени от
Оперативна програма „Околна среда 2007–2013 г.“
Ръководителят на управляващия
орган на Оперативна програма „Околна
среда 2007–2013 г.“ Малина Крумова и
кметът на община Кричим Атанас Калчев, направиха първа копка на проекта
за доизграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа и изграждане
на пречиствателна станция за отпадъчни води в града. Той се финансира
от Оперативна програма „Околна среда
2007 – 2013 г.“ и е на стойност 33,1
млн. лв.
По думите на Малина Крумова, с изпълнението на проекта ще се намалят
загубите на питейна вода, но към цената й ще се включи и нов компонент
– пречистване на водата.
С полагането на 26 км. ВиК мрежа
и с рехабилитирането на 22 км. водоснабдителна мрежа, ще се подобри съществуващата система за управление
на питейните и отпадъчните води на
територията на град Кричим. В резултат на това се очаква, ограничаване
на загубите по водопроводната мрежа
на територията на града и 100% свързаност на жителите към канализационна мрежа.
С изграждането на пречиствателна
станция за отпадъчни води, ще се постигне екологосъобразно пречистване
и последващо заустване на битовите
отпадъчни води в района.

Кметове на Родопски
общини бяха на
посещение в Брюксел

Обмен на добри практики и чуваемост са първа стъпка
за справяне с предизвикателствата
Кметове на планински общини в България бяха на посещение в
Брюксел, по повод четвъртата церемония на Конвента за кметовете. В
програмата на кметовете на общините Банско, Неделино, Петрич, Чепеларе, Лъки и представителите на
Асоциацията за развитие на планинските райони, бе организирана среща с българския евродепутат Мария
Габриел (ЕНП/ГЕРБ).
По време на срещата в Европейския парламент, бяха обсъдени
предизвикателствата, пред които са
изправени планинските общини в
България и възможностите за тяхното преодоляване. Освен енергийната
ефективност, по която работят, кме-

товете подчертаха и необходимостта
от намирането на механизми за стимулиране на тези райони, в областта
на инфраструктурата, образованието, здравеопазването и екологията.
Основната цел на тези мерки, са
преодоляване на негативните демографски тенденции, развитието на
човешките ресурси и увеличаване на
инвестициите, от страна на бизнеса.
Евродепутатът Мария Габриел
посочи, че планинските и полупланинските региони намират голяма
подкрепа, при реформата на Общата
селскостопанска политика и често
са обект на дискусия в Комисията
по земеделие и развитие на селските
райони на ЕП.

170 000 лв.
за спортна
площадка в Баня
В района на Младежкия дом в
град Баня се предвижда изграждането на по-голяма от досега
съществуващата спортна площадка, която ще е готова до 1
месец по проект на Министерството на образованието и науката.Стойността на обекта
е около 170 000 лв. Това съобщи кметът на община Карлово
Емил Кабаиванов.

Ще санират
сградата
на община
Карлово
Започва „Изпълнение на проект за
енергийна ефективност в сградата на
община Карлово“, с който общината е
кандидатствала през 2012 г. и е одобрена за финансиране от международен
фонд „Козлодуй“, мярка 3 на Министерството на икономиката и енергетиката.
По проекта ще бъде извършено саниране, подмяна на дограмата на сградата на Общинска администрация и ще
бъде направен ремонт на котела. Целта е намаляване на разходите за отопление и по-голяма енергийна ефективност на сградата.
Проектът е на стойност 360 409
лв., осигурени на 100% от фонд „Козлодуй“. Избран е изпълнител по процедура,
проведена от Министерството на икономиката и енергетиката.

Спешен ремонт
в здравната
служба на
Брестовица
Спешен ремонт стартира на покрива на здравната служба в село Брестовица. От дълго време има течове от
покрива на сградата, а ремонт не е
правен от 10 години.
„По време на дъжд, става страшно“,
оплакват се жителите на селото.
В Брестовица живеят около 3 хил.
души и здравната служба е важна за
тях. В нея се намират лекарските кабинети на селото. От двата етажа на
сградата, сега се използва само първият.
По разпореждане на кмета на община „Родопи“ Пламен Спасов, работници
са започнали да отварят ламарините
на покрива. Ще направят хидроизолация,
за да може водата да се отича към улуците и да се спрат течовете.
„Опитваме се да поддържаме общинските сгради“, коментира кметът. За ремонтните дейности на
здравната служба в Брестовица са
заделени 12 хил. лв.
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КАЛЕЙДОСКОП

Велинград
Футболен
турнир
в
село
Какво ви очаква Царимир
празнува
през седмицата
юбилеи
ХОРОСКОП

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Опитайте се да изпълните
навреме старите си ангажименти и да съсредоточите
вниманието си върху новите
дела, от които имате реалния шанс да получите ползи. Добре е да не
предприемате радикални действия на работното си място.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Стремете се да организирате
реализацията на инициативите си по начин, който ще
ви позволи да разполагате и
с достатъчно свободни часове за отдих. Не се поддавайте, на каквито и
да било манипулации, от страна на хората в
прякото ви обкръжение.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Напълно възможно е част от
вас да се заемат с тези свои
инициативи, от които може
да постигнат по-бързи резултати от материален характер.
Отделете време и за забавления. Полагайте грижи за себе си и за найблизките си хора.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Добре е да отделите поне
няколко часа за всякакви релаксиращи занимания – медитация и разтоварване сред
природата. Вземете мерки и
нещата за вас ще се развиват значително подобре отколкото е в момента.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Организирайте инициативите си с педантичност, за
да успеете да упражнявате
изключително стриктен контрол върху тях. Сега моментът е благоприятен да пътувате и да се забавлявате, особено ако програмата ви е била
натоварена.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Следвайте собствените си
интереси, но също така и се
съобразявайте с хората в прякото си обкръжение, особено
с тези, с които сте свързани
в материално или професионално съдружие. Не допускайте да разпилявате усилията си по няколко направления.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Срещите с приятели ще
имат невероятно въздействие върху укрепване на позитивната ви нагласа. Подкрепата и съветите, дадени
ви от интимната половинка,
ще бъдат от огромна помощ за вас, особено
ако сте имали възможност да работите върху нещата заедно.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Имайте нагласата на човек,
който знае какво иска, и ще
направи всичко необходимо,
за да го постигне. Заемете с
изпълнението на най-неотложните си ангажименти от
делови и личен характер.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Вземете мерки, ако се чувствате отпаднали! Освободете
се от страховете си и се заемете с инициативите, които
може да допринесат за повече стабилност в живота ви.
Опитайте се в свободното време да разнообразите интересите си.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Опитайте да дадете шанс
на всеки, който иска да ви
опознае, но в същото време
запазете известна дистанция! Освободете се от вътрешното си напрежение и
се насочете към тези свои дела, които ще ви
донесат вътрешно удовлетворение.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Организирайте времето си
адекватно, съобразно ситуацията, в която сте попаднали на работното си място.
Не поемайте ангажименти,
които биха могли да ви поставят в неизгодна позиция пред приятел или близък.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Внесете разнообразие в интересите си и ще бъдете приятно изненадани от постигнатото. В личен план ще се
открие възможност да направите определена промяна, заради която ще се
чувствате истински удовлетворени.

Проявите ще стартират
на 5 юли в 19 часа на площад „Николай Гяуров“

Футболен турнир, се проведе в
неделя в село Царимир. В него взеха участие отбори от с. Царимир,
с. Найден Герово и гр. Съединение.
След оспорвана надпревара за първото място се бореха отборите на с.
Царимир и гр. Съединение. В редовното време мачът завърши 2–2. След
дузпи вратарят на домакините от
Царимир, успя да спаси последния
удар на капитана на гостите от Съединение и така донесе победата за
своят отбор. На 3 място се класираха състезателите от с. Найден Герово. Наградите за трите отбора бяха

купи, връчени от общинския съветник от ПП ГЕРБ Атанас Балкански,
Иван Гърев – член на общ. ръководство на партията и Катя Алова – технически сътрудник.
За жителите на с. Царимир имаше и друго приятно събитие. Общинският ръководител на ПП ГЕРБ
– Съединение Петя Червенакова,
направи подарък за селото. Тя връчи
на временно изпълняващият длъжността кмет на селото – Митка Синекчийска аудио уредба, която още
на футболния турнир влезе в употреба.

Как да предпазим косата
през лятото?
Както кожата, така и косата ни се нуждае от качествена слънцезащитна козметика през летния сезон
Липсата на защитни механизми
прави косата уязвима на различни
агресори през горещите месеци. За
това е важно да полагаме специални грижи за нея, преди и след плаж.
Косата е предразположена към
изтощаване, загуба на блясък, безжизненост, сухи и цъфнали краища.
Основни фактори, които допринасят за увреждането й, са силното
слънце, солената морска или хлорирана вода, сухият въздух и др.
Слънцето е сред най-агресивните вредители на косата през лятото, казват специалисти. За това не
е препоръчително да я излагаме на
интензивна ултравиолетова светлина, особено в часовете между 11 и
15. UV лъчите отслабват косъма.
Лишават го от еластичност, което
причинява изтъняване и изсушаване на косата. Тя става по-твърда на
допир и губи блясъка си. Ултравиолетовите лъчи могат да достигнат
дори до сърцевината на косъма и
да разрушат кератина, което води
до накъсване на косата и цъфнали
краища.
Съдържанието на сол и минерали в морската вода оказват неблагоприятно въздействие върху косата.
Солта има свойството да „издърпва“ влагата от косъма, а малките й
кристали влияят негативно върху
косъма, правейки го крехък и чуплив.
Вятърът ни разхлажда в горещините, но се отразява негативно
върху косата. В комбинация със
силните слънчеви лъчи и високите

температури, топлият вятър изтощава косата, води до загуба на блясък и появата на сухи краища.
Известно е, че в басейните добавят хлор за дезинфекция. В определени количества той вреди на
косата и може да причини следните проблеми – суха и чуплива коса;
цъфнали краища; боядисаните коси
избледняват бързо; косата е потрудна за стилизиране.
За да я запазим в добра форма
през лятото, е необходимо да полагаме редовни грижи за косата и
да я подхранваме с хидратиращи и
слънцезащитни продукти, предназначени за преди и след излагане на
UV лъчи.
Слънцезащитните продукти обвиват с невидим филм косъма на
косата и не позволяват на вредителите да проникнат в дълбочина и да
го изтощят. Същевременно са достатъчно леки за всекидневна употреба и не предизвикват утежняване на косата. На плажа, и след това,
можем да използваме продукти, под
формата на спрей или мляко, които
предпазват косата и я хидратират.
Използването на шапка, стилна
кърпа или тюрбан също е подходящ
начин за защита на косата от слънцето. Изплаквайте косата с прясна
вода след плуване в морето.

Велинград ще отбележи юбилей с
редица дефилета и концерти на духови оркестри и мажоретни състави. Те
ще положат началото на тазгодишните тържества, по отбелязването на
65-годишнината от обявяването му
за град. Велинград ще празнува и 5-годишнина от получаването на титлата
СПА-столица на Балканите. Ще бъдат
отбелязани и традиционните празници
на културата, съобщиха от местната
община. Проявите ще стартират на 5
юли в 19 часа. Мястото, също по традиция е площад „Николай Гяуров“.
Жители и гости на града ще се насладят на Представителния младежки
духов оркестър с мажоретен състав
„Димитър Мечев“ при читалище „Отец
Паисий“, както и на гостуващите състави от Троян, Ботевград и Корфу.

Три полезни
съвета за
дълбок сън
Сънят е единственият начин, при
който тялото и съзнанието ни си почиват. Ето защо е необходимо, да се грижим да имаме здрав сън. Представяме
ви три кратки съвета, които могат да
ви накарат да спите дълбоко и релаксиращо.

1. Поставете няколко капки лавандулово масло върху възглавницата ви.
Лавандуловото масло има успокояващ
ефект и помага за намаляване на стреса.
Именно стресът, е главният виновник за
неспокоен сън. Няколко капки лавандулово
масло, съчетани с равномерно дишане,
ще ви осигурят дълбок сън.
2. Стягане и отпускане на мускулите
на тялото.
Започнете от пръстите на краката,
стегнете ги за десет секунди, след това
отпуснете. Преминете към прасците –
десет секунди, след това отпуснете. И
така нагоре по тялото – коленете, бедрата, седалището, ръцете, корема, гърдите, горната част на ръцете, раменете,
шията, лицето и накрая цялото ти тяло.
Човек трябва да преживее кратка мускулна умора, която може да се окаже достатъчна, за да се отпуснете и ви се доспи.
3. Мозъчни игри.
Ако си повтаряте „не мога да заспя,
защо не заспивам“, трудно бихте заспали
наистина. Повтаряйте си, че сте изморен и имате нужда от дълбок сън и несъмнено, в един момент, тялото ви ще
се подчини на мозъчната атака.
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БИЗНЕССТРАНИЦА
Министър Димитър Греков:

България защити
интересите на земеделските
стопани в новата ОСП

България успя да извоюва изключително голям процент от средства, за
подкрепа на отрасли, като животновъдство, зеленчукопроизводство и овощарството. Подпомагани производства,
като тези, получаваха едва 3,5% от годишните директни плащания. Днес,
тези плащания са увеличени на 13%”.
Това заяви министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков,
след откриването на жътвата в село
Хърсово, Разградска област, съобщиха
от пресцентъра на Министерството на
земеделието и храните. Греков обясни,
че след 2014 г. таванът на годишните
плащания, се вдига на 13%, което е с
3% над първоначално отстояваната позиция. Други 2%, ще се заделят само за

производителите на протеинови култури.
Министърът обясни на събралите
се земеделски производители, че договореностите постигнати на срещата на
Съвета на министрите в Люксембург,
дават на земеделците една година отсрочка, така че да успеят от 2015 г. да
прилагат и задължителните агроекологични мерки, наложени с бъдещото законодателство.
Друго важно решение, което засяга
сектора, е въведеният таван на плащанията. „Решихме годишният таван на
субсидията на стопанство да бъде 150
хил. евро. По решение на всяка държава-членка, след този таван субсидиите
ще се намаляват, без да има процент в
орязването. Първоначалното предложение на комисията беше, за прогресивно
намаляване на тези плащания за субсидиите между 150 хил. и 300 хил. евро“,
каза министър Греков.
Като сериозно постижение министърът посочи и голямата подкрепа за
младите фермери на възраст под 40
години. „Те ще получават допълнително по 25% към директните плащания.
Целта е да се привлекат млади хора в
селското стопанство“, каза още министърът.
По отношение на жътвената кампания той бе категоричен, че тя върви
много добре, а получените добиви са
над средните. „Жътвата тече добре, но
изчакваме да видим и какви ще са добивите в Украйна и Русия, защото техните добиви ще повлияят и на нашите
пазари“.

СЕЛСКОСТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ ГРАД САДОВО

П Р Е Д Л А ГА

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2013/2014 ГОДИНА
НОВА СПЕЦИАЛНОСТ
ПРОФЕСИЯ: АГРОЕКОЛОГ
СПЕЦИАЛНОСТ: АГРОЕКОЛОГИЯ

След завършване на 12 клас, учениците
полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и трета степен на
професионална квалификация.
След успешно завършен 11 клас, учени-

ците могат да положат изпит за придобиване правоспособност за водачи на МПС категория Ткт, а след 12 клас за водач на МПС
категории В и Твк.

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

ПРОФЕСИЯ: МОНТЬОР НА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА
СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

След завършване на 12 клас, учениците
полагат държавни зрелостни изпити и получават средно образование и втора степен на
професионална квалификация.
След успешно завършен 11 клас учениците могат да положат изпит за придоби-

ване правоспособност за водачи на МПС
категория Ткт, а след 12 клас за водач на
МПС категории В и Твк.
Класирането за всички професии е по
документи. Учениците се обучават 4 години.

Адрес: гр. Садово, бул. „Дружба“ № 4 тел.: 03118/2323 – канцелария

„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

