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Фирма вносител,

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация
Пловдив  Година XIX  Брой 35 (815) 24–30.10.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Тревогата на Любен Самуилов – управител
на фирма „Агройокон 92“ ООД, град Раковски:

Започна

абонаментната
кампания
за 2014 година
2155
2156

Абонаментната
кампания за български вестници
и списания започна на 1 октомври и ще продължи до 10
декември т. г.
Това е времето, в което
може да се абонирате и за
вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив. Изданието съществува вече 20 години, благодарение на хората,
които са ангажирани с производството, преработката и
търговията със земеделска
продукция. Абонаментът за
него се извършва, чрез редакцията на вестника или
във всички пощенски станции в страната.
Каталожните му номера
са 2155 и 2156. Цената за едногодишен абонамент е 30
лв. за физически и 40 лв. за
юридически лица.
Две са основните теми,
които са обект на изданието – проблемите на българското земеделие и работата
на държавните структурикметства, общински и областни администрации в
Южна България.

Адресът
на редакцията е:
Пловдив 4002,
ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13;
GSM: 0889/ 329 975
0895/ 783 111

На
пета
страница

Общините
искат Закон за
еврофондовете

„МП – Агро 2012“ – ООД

Издава „Тракия вест“ ООД

Каталожни
номера

Изнасяме
ориенталски
тютюн
за Китай

С продажбата
на земята, ще изчезне
и България!
Отдавна не чувстваме, че България е нашата държа, която се грижи
за нас. В момента, се унищожава
и нацията. Повече от 20 години,
държавата се грижи единствено да
си прибере данъците, с които да
нахрани 500 хиляди чиновници,
които създават закони, обслужващи единствено техните интереси.
Това не може да е нашата държава!
Всичко създадено, беше разграбено
и продадено на чужденци. Всичко печелившо отиде в чужди ръце.
Печалбите от предприятията, които
трябваше да се използват за развитие на държавата, отиват извън
България.

Тел.: 03111/2203; факс: 03111/2213;
офис – 0876/312 203;
управител – 0898/412 630;
e-mail: donimp@abv.bg

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

ВЕЧЕ НЯМА
БЪЛГАРСКИ БАНКИ.

Ако си земеделски производител
и вземеш кредит, лихвата по него
изяжда печалбата. И се чудиш, как
да преживееш и да нахраниш семейството си. В западните държави

разполага със следните видове
изкуствени торове, подходящи за предсеитбено торене на
житни култури и рапица.
– NP 15–20–0+40% S
– NP 25–10–0+20% S
– NP 25–15–0+30% S
– NP 10–20–0+20% S
– NP 2–20–0+22% S
– NP 20–20–0+15% S
– NP 10–30–0
– NP 5–20–0
– NPK 15–15–15

гр. Раковски

лихвата по заемите е 2–3%, а в България е 11%, но там банките са си
техни, а не чужди.

(На стр. 8)

 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

„Обединен банков сервиз“ ООД
гр. Пловдив

Продажба и сервиз
на банкова
техника

Есенен Пловдив

За контакти:
Пловдив
ул. „Димитър Талев” №2б
Тел.: 032/968 670

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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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

Проф. Пламен
Моллов е новият
шеф на Агенцията
по храните
Досегашният изпълнителен
директор на БАБХ Венцеслава
Тасева – Соколова е преназначена като заместник-изпълнителен директор на агенцията

Със заповед на министър-председателя Пламен
Орешарски,
настоящият
председател
на Националната лозаровинарска камара и бивш
депутат
и
председател
на парламентарната група на НДСВ
проф. Пламен Моллов, е назначен за изпълнителен директор на Българската агенция
по безопасност на храните.
Това е станало по предложение на министъра на земеделието и храните проф.
Димитър Греков, съобщават от правителствената информационна служба. Проф.
Пламен Моллов е инженер-технолог от Висшия институт по хранителна и вкусова
промишленост – Пловдив.
Специализирал е в Института по физикохимия при БАН, Изследователския институт по вина и напитки – Гайзенхайм,
Германия, Университета в Гент, Белгия,
Аграрния университет във Вагенинген, Холандия, Университета в Борнмът и Университета в Гримсби, Великобритания.
От 1997 г. притежава научната степен
доктор, а от 2009 г. е професор. Трудовата си кариера започва като технолог в ТК
„Балкантурист“ и в Научно-изследователския център при ВИХВП – Пловдив.
Бил е народен представител в 39-ото и
40-ото Народно събрание. От 1987 г. е преподавател в Университета по хранителни
технологии в Пловдив, където в момента
е ръководител на катедра „Консервиране и
хладилна технология“. От 2007 г. е председател на Управителния съвет на Националната лозаро-винарска камара.

Костадин Георгиев – председател на ППЗК „Нова надежда“, село Мулдава,
община Асеновград:

Тютюнът и фъстъците изчезнаха
от нивите ни
В днешно време е много рисковано да се занимаваш със земеделие.
Аз съм агроном по образование, но
въпреки че извършваме всички необходими земеделски практики, не
получаваме добри резултати. Вече
седма година съм председател на кооперацията в село Мулдава. Когато
я поех, тя беше в много тежко положение, но въпреки това, успяхме да я
спасим. В момента с тези аномалии
с климата не знам, колко още ще изкараме. Землището на селото е около
8500 дка. Ние обработваме 6500 дка
от нея, защото има около 2 хил. дка,
които са неплодородни. На тях могат
да се създадат градини с трайни насаждения, но липсва работна ръка.
В миналото се отглеждаха около 600
дка с тютюн, а в момента са само 10
дка. Днес се отглеждат едва десетина
декара с корнишони, а бяха над 200
дка. Култури, като пипер са забравени, а с фъстъци няма и десет декара.
Въпреки че обработваме около 6500
дка от землището на селото, даваме
рента за цялата обработваема земя.
За това при нас тя е малко – 40 кг./
дка. Щеше да е повече, ако давахме
само за земята, която обработваме.
Екипът, който работим в кооперацията е малък. Освен мен, има и две
жени в счетоводството, един пазач и
четирима трактористи, от които само
един не е пенсионер. Въпреки това
успяват да се справят да работят с

техниката, която взехме по мярка 121
от Програмата за развитие на селските райони. Това бяха комбайн „Вектор“ и трактор 160 к. с., с прикачен
инвентар. Единственият ни проблем
са климатичните аномалии. Засели
сме около 70% от есенниците, но
имаме още малко време. Планували
сме 3 хил. дка с пшеница и ечемик.
От тях около 2 хил. дка вече сме засяли. Сортовете са „Диамант“, „Тракийска“ и „Енола“. Надяваме се на
дъжд, за да може посевът да поникне.
Преди няколко години пробвахме
да сеем рапица, но условията не позволяват и се отказахме. От пролетните култури вече не сеем царевица,

защото до преди години, двата микроязовира бяха на кооперацията и
използвахме водата от тях. В последствие, общинският съвет ги даде под
аренда. Арендаторите искат висока
цена за поливката и се отказахме от
културата. При добив от 500 кг./дка,
ние трябва да дадем половината за да
си платим поливната вода. През миналата година бяха добри изкупните
цени на пшеницата, ечемика и царевицата, а през тази са на половина.
Минаха почти 25 години от началото на промените, а не съм видял
никое правителство, да се е обърнало с лице към проблемите в земеделието. Всички управляващи коментираха, че земеделието е основен
приоритет за тях, но нищо не правят. Според мен, се води целенасочена кампания срещу кооперациите
у нас. Не зная защо, но може би е в
интерес на едрите арендатори. Част
от земята в селото беше закупена от
голяма фирма, която ни я остави да
я обработваме. Искат само да вземат
субсидиите за нея.
Кооперацията има и масив от 400
дка със сорт грозде „Памид“. Обрахме го много бързо и успяхме да го
реализираме на дребно на 0.50 лв./
кг. Нямаме сметка да го продаваме
на големите винпроми, които ни го
изкупиха преди няколко години на
0.25 лв./кг.

ТАВ

Борислав Петков председател на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи:

Доброволната комасация в България,
няма да успее!
Законово трябва да бъдат задължени собствениците на земеделски земи, да участват в план за уедряване

Ако се приеме национална стратегия за развитие на българското
земеделие, в която да се включи изграждането на хидромелиоративни
съоръжения, на поне 1/3 от земеделските площи в България, тогава сме
„за“ удължаване на мораториума за
продажбата на земеделска земя на
чужденци. Това каза за национална
медия, председателят на Българската асоциация на собствениците на
земеделски земи Борислав Петков.
Принципно, ние подкрепяме искането мораториумът да бъде удъл-

жен, но въпросът е, какво ще се
случи през тези 7 г. с удължаването.
Ще бъде ли приет през този период
закон за комасацията, ще бъдат ли
изградени хидромелиоративни съоръжения, ще се подобри ли инфраструктурата? Това са трите важни
предпоставки, за да се повиши стойността на българската земя. Българската земя струва толкова, колкото
е. Една земя, която не е комасирана,
върху нея няма поливни съоръжения
и няма инфраструктура, не може да
струва повече, допълни Петков.

При един добър закон, процесът
на комасация може за 7–8 г., да даде
много добър резултат. Доброволната
комасация за България, няма да успее. По-скоро трябва да има някакъв
задължителен елемент. Тъй като собствеността, не е само права, но и задължения. Законово трябва да бъдат
задължени собствениците, да участват в план за уедряване. Убеден съм,
че 80% от тези собственици, които бъдат задължени да участват в това споразумение и дадат своя подпис, когато им се обясни от специалист, каква
е ползата от тази комасация, те ще се
съгласят. Защото няма кой да е против
20 имота по 5 дка, да отидат на едно
място от 100 дка и да станат по-скъпи.
Така че не става въпрос за принудителна комасация, а за задължително
участие в плана за уедряване. Правото
на собственост е неприкосновено и се
гарантира от конституцията. Ние като
асоциация държим това право да бъде
запазено и никога няма да изменим на
това нещо, уточни председателят на
Българската асоциация на собствениците на земеделски земи.
Тази година беше трудна за земеделието – добра реколта, но на
много ниски цени. Това се отрази на
пазара на земеделска земя и на места цената на земята се върна с 30%,
дори и повече. В момента е 350–450
лв./дка., заяви Борислав Петков.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Министър Димитър Греков:

Дефинирахме ясно приоритетите
в земеделието и селските райони
Към момента
тече усилена подготовка на първия
проект на новата
Програма за развитие на селските
райони. Готови са
първите най-важни части на програмата – анализ и
стратегия за развитие на селските
райони. В тях са
дефинирани найважните
нужди
и приоритети за
развитие на земеделието и селските райони, които
ще се финансират
през следващия
период. Направихме всичко това, за
да наваксаме изоставането, което заварихме в МЗХ.

Това заяви министърът на земеделието и храните
проф.
Димитър
Греков, при откриването на съвместно заседание на
ръководството на
МЗХ и Комисиите
по земеделието и
храните и по европейските въпроси
и контрол на европейските фондове
към
Народното
събрание.
Министърът
допълни, че анализът и стратегията на ПРСР
2014–2020, вече са
изпратени в Европейската комисия
за неформални технически консултации. „Направили сме равносмет-

ка от изтичащия програмен период,
открихме силните и слабите страни
и правим необходимото за в бъдеще
програмите за развитие на селските райони и за сектор „Рибарство“
да бъдат още по-успешни“, изтъкна
проф. Греков.
По отношение на сегашната
програма министърът изтъкна, че е
осигурен достатъчен административен капацитет за обработката на
постъпилите заявления за подпомагане.
„ДФ „Земеделие“ много сериозно
и внимателно следи изпълнението
на сключените договори и своевременно предприе мерки за успешното
усвояване на средствата“, подчерта министърът. Според последните
прогнозни данни, до края на годината по всички мерки от Програмата
за развитие на селските райони, се
планира да бъдат разплатени над 325
млн. евро.

Ваучери за гориво на фермерите – от 2014
Ваучери за гориво, което се използва за селскостопанските машини и техника, ще получат фермерите
през 2014 г., стана ясно от промените в Закона за акцизите и данъчните складове, които бяха одобрени на
първо четене от депутатите.
Ваучерите за гориво ще са за определено количество, което ще се определя индивидуално. Стойността
на всички ваучери ще бъде заложена в Закона за бюджета за съответната година. Намалението от акциза върху
горивото ще се пресмята по формули, записани в Закона
за акцизите и данъчните складове. Самите ваучери ще

се издават от ДФ „Земеделие“.
Условията стопаните да получат ваучери за гориво
са да нямат публични задължения, да не са в процедура
по несъстоятелност, да нямат финансови затруднения в
бизнеса. При нарушения, извършвани в продължение
на две години, фермерите няма да имат право на повече
ваучери.
След окончателното гласуване на законопроекта в
Народното събрание, по него трябва да се произнесе и
Европейската комисия. Становището на Брюксел е нужно, тъй като става дума за държавна помощ.

Евтини полски ябълки
заливат пазара у нас
Пазарът ни се залива от евтини
вносни ябълки, а полската продукция пристига на 0.40 лв. /кг. на едро,
алармираха производители на плодове. В същото време себестойността
на родните ябълки започва от 0.60
лв./кг., а при някой овощари е минала
и левче, в зависимост от състоянието
на градините и направените разходи.
„Нашата себестойност е реална, докато полската е субсидирана“,
коментира Цветан Цеков, член на
Управителния съвет на Асоциацията на земеделските производители в
България, производител на ябълки и
круши.
Според него, все още има работещи схеми за нелегалния внос, а на
много малки тържища в страната,
не се показват изобщо документи за
произход на стоката. На голяма столична борса плодовете се предлагат
между 0.50 лв./кг. и 1,50 лв./кг. на
едро, доставките са от нашата страна
и още три съседни, като най-евтини
са плодовете от Гърция и Турция.
„През тази година реколтата е добра, стопаните очакват около 1000–
1200 кг./дка., някой насаждения може
да дадат и по 2–3 т. добив от декар, съобщи Аргир Живондов от Института
по овощарство в Пловдив.
„Поради липсата на съхранение
и силно свитото през последните години производство, само 25% от потреблението на ябълки у нас, се пада

на родното производство, сочат
разчети на асоциацията. В същото
време, малцина
производители се
заемат със създаването на нови
трайни насаждения. Макар ябълката да е водеща
култура по площ,
градините
вече
застаряват и почти никой не създава нови“, констатира специалистът.
Това на практика означава, че
предстои големият срив в родното
производство.
През миналата година овощарите ни са имали едва по 5,90 лв./дка
подпомагане. Предстои да получат
средства и по схемата за качествени плодове и зеленчуци, но поради
засиления интерес, парите за килограм качествени плодове, ще бъдат
по-малко. За да сме конкурентни на
останалите страни, е необходимо да
изравним субсидиите, смятат производители.
Междувременно стана ясно, че
страните в Европейския съюз, очакват рекордна реколта от ябълки тази
година. Прогнозните количества са за
10,8 млн. т., което е със 7 на сто повече от 2012 г. На много високи добиви

се радват производителите от Чехия
и Полша. Най-широко отглежданият
сорт ябълки в ЕС, през последните 10
г. е „Златна превъзходна“, която дава
23 на сто от общите добиви. Прогнозите за 2013 г., са да бъдат набрани и
над 1 млн. т ябълки от сорта „Гала“,
който е вторият по популярност в
страните от ЕС.
У нас, „Златна превъзходна“ също
е с най-голямо разпространение, но
става дума за една голяма група от
повече от 50 сорта, коментира специалистът. Същото се отнася и за „Червена превъзходна“. С навлизането си у
нас, те са изместили традиционните
за страната ни сортове „Златна пармена“, „Айвания“ и „Карастоянка“.
Старите български сортове вече
са почти изчезнали от масово използване, само по селата са оцелели единични дървета, а в научните институти у нас, се пазят над 800 сорта.

Специалистите съветват

Масови грешки,
при избора на
хербициди след
сеитбата

Специалисти по растителна защита
от Областната дирекция на Агенцията
по храните предупреждават зърнопроизводителите, че не прилагат правилно
хербицидите срещу плевели по житните култури. В резултат на продължителното използване на хербициди, на
база 2,4-D, те наблюдават постоянно
нарастване на площите с плевели, които са устойчиви, като лайка, лепка, див
мак, овчарска торбичка, подрумниче,
полска ралица, синап и други. Увеличават се и площите, заплевелели с див
овес, лисича опашка, ветрушка, райграс
и други житни плевели.
Съветът на дирекция „Растителна
защита“ е борбата срещу плевелите да
се извърши през есента.
Срещу едногодишните житни плевели, в т. ч. и дивият овес, трябва да се
третира от фаза 3 лист до края братенето, при пшеницата и ечемика с
хербициди с активно вещество Феноксапрол-П-етил плюс антидот. Дозата е
100 мл/дка. Само за пшеницата може да
се ползва Топик 080 ЕК, в същата доза.
Срещу едногодишни житни плевели
и срещу някои широколистни, съветът
е да се ползва препарат на базата на
хлортолурон. С него трябва да се третира, след сеитбата и преди поникването или след като културното растение образува трети лист. Дозата е
350–400 мл/дка.
Срещу посочените плевели, могат
да се използват и препарати с активно
вещество изопротурон. Пръскането е
отново, след сеитба и преди поникване или след трети лист. Срещу едногодишни широколистни плевели се използват химикали, с активна съставка
хлорсулфурон. Дозата е 2–2.5 грама,
ако се третира преди поникване и 1–1.5
грама/декар – след 3 лист. Пръскането
трябва да се извърши, когато дневните температури, не са по-ниски от 10
градуса, а нощните от 0 градуса.
Третирането срещу житни плевели
е далеч по-ефективно през есента, когато те са в начална фаза на развитие
– до 4–5 лист.
Ако сте изпуснали срока за пръскане,
преди поникването на пшеницата и ечемика, в никакъв случай, не избързвайте
с препаратите преди растенията да
развият трети лист, тъй като може
да ги увредите, съветват специалистите.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ
Дискусия на вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив:

Да се продава ли земя на чужденци?!
Унгария и
Румъния спират
продажбата
на земя
на чужденци
Унгария и Румъния въвеждат строги мерки срещу продажбата на земя на
чужденци, с намерението да защитят
местните фермери. В Унгария се готви
нов закон, който тотално ще забрани
на чуждите граждани да купуват обработваема земя, обясни премиерът на
Унгария Виктор Орбан. Веднага щом законът бъде приет, продажбата на земя
на чужденци ще спрат, заяви Орбан, на
среща с млади фермери. Той даде за пример държави, като Австрия и Франция,
които също прилагат подобни правила.
Предстоят промени в унгарското земеделие, които ще предпазят обработваемите земи от банкери и спекуланти.
Целта е, законодателството да е в полза на дребните и средните собственици
на земя. Новият закон ще върне и площите, „откраднати, чрез подозрителни
сделки за закупуване на земя“, каза още
премиерът Орбан. Това ще стане, чрез
анулиране на съмнителните договори.
Строги ограничения срещу продажбата на земя на чужденци, въвежда и
Румъния, с намерението да защити локалните земеделски производители, съобщи министърът на земеделието Даниел Константин. Правителството ще
редуцира чувствително количеството
хектари, които чуждите граждани имат
право да купуват. Едно от изискванията ще бъде кандидат-купувачът, да има
опит като фермер.
Протести в Полша, заради заграбването на земя от чужденци
В Полша фермери излязоха да протестират на улицата, тъй като смятат,
че земята им се заграбва от чужди
компании и граждани. По време на комунизма 70% от земеделските земи бяха
собственост на държавата. 20 години
по-късно, полските фермери вече не могат да купуват земя, защото вече няма
такава, а по-голямата част е собственост на чужди компании – предимно от
Дания и САЩ, обявиха от Профсъюза на
земеделските производители.
Протестиращите обявиха, че политиката на кабинета дискриминира
семейните стопанства, за сметка на
стимулирането на чужди компании. Демонстрантите се опасяват, че ако не
се въведат рестриктивни мерки, ще се
стигне до дисбаланс в икономиката, а
безработицата в селските райони ще се
увеличи.
Българите готвят международен
протест
В същото време след няколко протестни демонстрации у нас, българи по
целия свят готвят международен протест срещу правото на чужденци да
купуват обработваема земя. Той ще се
проведе едновременно на 20 октомври в
София, Пловдив, Варна, Бургас, Русе, Добрич, Пазарджик, Атина, Милано, Берлин,
Париж, Лондон, Виена, Мадрид, Кьолн. В
социалната мрежа Facebook е създадена
специална отворена група за координиране
на действията по протестните шествия.

Премиерът Орешарски:

Президентът през 2010 г.:

Да подаряваме
Удължаването на
мораториума за продажба за лев земя
на чужденци
на земя на чужденци е
нереалистично

Росен Плевнелиев предложил да подаряваме земя на
чужди инвеститори

Удължаването на мораториума за
продажба на земя на чужденци, е теоретично възможно, но на практика, не
е реалистично. Това заяви премиерът
Пламен Орешарски, по време на среща
с представители на гражданските и неправителствените организации.
По думите му, той е 99.99% убеден
в това, че процедурата за удължаване
на този мораториум, е много трудна и
невъзможна и обясни, че още в края на

2004 г., страната ни се е присъединила
към подписана ратификация за налагане на мораториум върху продажбата на
земя на чужденци, като тази ратификация в момента е подкрепена от 28 страни.
„Всяка промяна на този договор изисква нова ратификация и на останалите
страни. Дори и само една страна да не
е съгласна за удължаване на този срок,
не може да се реализира договора за
продължаване“, посочи министър-председателят. Според него, ако България
поиска подобна промяна, то тя няма да
бъде правилно разбрана от партньорите
си.
По думите на премиера, има и психологически страхове, намесени в този
процес. По въпроса за опасността от
това страната ни да загуби свои територии от чужденци, премиерът отбеляза,
че нашето законодателство и сега позволява чуждестранни компании да изкупуват родна земя, но към момента, не сме
загубвали територии.
Представителите на гражданските
организации акцентираха върху желанието за създаване на национална стратегия за спасяване на българското село,
както и в посока възраждане на българското селско стопанство.

Проф. Светла Бъчварова – председател на Комисията
по земеделие в Народното събрание:

Трябва да има контрол
и регулация в дейностите
в земеползването
Промени в процедурата по описването на
обработваната земя и в
отдаването на пасища на
животновъдите, поискаха от народните представители от Коалиция за
България проф. Светла
Бъчварова и Пламен Славов, земеделски производители и животновъди от
Карловска община. Основният проблем, който
земеделците поставиха
бе застъпването на обработваемите земи и липсата на проверка, от страна
на Общинска служба „Земеделие‘‘ на т. нар. „недопустим слой“. Хаосът
в описването настъпи по
времето на ГЕРБ, когато бе сменена системата, по която се проверяваха границите на обработваните земи, каза проф. Бъчварова. Факт, е че земеползването, вместо
да се развива по работещи правила, се
влоши. Трябва да има система, която да
обедини всички информационни масиви,
да се създаде регистър на собствениците.
А не, както е сега – отивате да регистрирате земята си и вече някой друг я е очертал, допълни председателят на Комисията по земеделие и гори.
Това се случва, казаха земеделци и дадоха за пример землището около Розино,
където трима братя са заявили с фалшиви
договори хиляди декари земя. Тези земи
са наши и ние ги обработваме, инвестираме, а след това не можем да вземе нито

стотинка субсидия, защото някой неправомерно
е заявил земите ни. От
Общинска служба „Земеделие‘‘ ни казват, че
нищо не могат да направят, дори на проверки не
идват, а ние, работещите
се оказваме на ръба на
фалита, оплакаха се земеделците.
Има начин да се избегне застъпването и
това е създаването на нов
фермерски регистър. Земеделието се нуждае от
помощ, категорични бяха
и земеделците и народните представители.
Много е важно да се
направи анализ на законовата рамка и да се направят нужните
промени. В закона за арендата има нужда
от промени в частта, която не дава възможност на собствениците на земи, да
си получат гарантираната рента. Има не
малко случаи, в които земята им се използва и обработва, но не им се плаща за
това. Трябва да има контрол и регулация в
дейностите в земеползването, каза проф.
Бъчварова.
Ще се опитаме да решим и проблема с
пасищата, защото това е важно за животновъдите. Предвиждаме промени в закона
да разрешат даването на общински пасища и мери, единствено на отглеждащите
животни, а не, както до сега на всеки явил
се на търг, дори и да няма една глава добитък, допълни Светла Бъчварова.

Президентът Росен
П ле в н ели е в,
в
качеството си на
министър на
регионалното развитие
в кабинета
„Бойко Борисов“, е предложил да подаряваме земя
на чужденци.
Идеята му е била да продаваме по 300
декара земя за 1 долар на големи инвеститори, които да правят бизнес у нас.
Министърът предложи да бъде създаден закон, който да подкрепя чуждите
инвеститори в България. Той е категоричен, че дори страната ни трябва да
подарява земя на чуждите компании,
които искат да строят тук фабрики,
заявява Плевнелиев, цитиран от dnes.
dir.bg на 12 юни 2010 г.
Бившият министър на регионалното развитие Росен Плевнелиев, картинно развива идеята си, като заявява:
„Държавата стои на едни буренясали
хиляди, милиони декари, които освен,
че са буренясали, нищо друго не им се
е случило. Най-доброто, което може да
им се случи, да се продадат за един долар на някого, който ще я направи фабрика за нещо, което ще направи българите богати и ще ги позиционира на
пазара“.
Искаме от ЕК да одобри удължаване
на забраната за продажба на земя на
чужденци до 2020 г.
Междувременно стана ясно, че България е поискала от Еврокомисията
становище за удължаване на забраната за продажба на земя на чужденци
до 2020 г. Очакваме отговор до месец,
съобщи аграрният министър Димитър
Греков.
„Имаме пълното съгласие на бизнеса, в лицето на Националната асоциация на зърнопроизводителите, че
такъв мораториум е необходим, за да
може да се стабилизират стопанските
обекти, които се занимават със земеделско производство“, обясни Греков.
Искането на повечето от фермерите е срокът на забраната за продажба
на земя на чужденци, да се удължи с още
7 г. Те смятат, че навлизането на нови
играчи на пазара, ще изложи на риск
местното производство.
Друга заплаха във възможността за
продажба на земя на чужденци, фермерите виждат в повишаването на цената
на земята. По този начин, земеделците ще трябва да предвидят по-големи
капитали, за да си гарантират, че ще
имат ниви, върху които да отглеждат
продукцията си.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Изнасяме ориенталски тютюн
за Китай
България е сред 4-те държави в света, в които виреят
много търсени сортове
„Булгартабак холдинг“ и китайската „Чайна табако“ ще обсъждат
възможностите за доставки на български ориенталски тютюн за азиатската компания, заяви земеделският
министър Димитър Греков, на заседание на аграрната комисия в парламента.
Ориенталският тютюн е сред
основните суровини, влагани в качествените цигари, а търсенето му
е двойно по-голямо от предлагането, съобщиха депутати. Според тях,
търсенето на сортовете, които виреят само в четири държави в света, в
т. ч. и България, ще се увеличава в
бъдеще и трябва да се възползваме
от това.
Важно е да се осигурят и допълнителни субсидии за стопаните, които отглеждат тютюн, като това може
да са средства от агроекологичните

мерки на европрограмата за селата, предложи Десислава Танева от
ГЕРБ. Идеята беше подкрепена и от
колегите й от БСП, а министър Греков обеща, че ведомството ще работи за осигуряване на пари от ЕС за
сектора.
Увеличава се и държавната помощ за тютюнопроизводителите –

през 2014 г. те ще получат 100 млн.
лв. от националния бюджет. Готвеният мораториум върху продажбата
на земи на чужденци беше отхвърлен от парламентарната комисия по
външна политика. Земя и в момента
се продава на чужденци, ако регистрират фирма у нас, коментираха депутати.

Модернизираната България може пак да изнася
винарна
храни и вино за Русия
„Даробас“
България има
големи възможности да си върне
бе официално
позициите, като
износител на каоткрита
чествени храни

Земеделският министър Димитър
Греков откри в село Песнопой, община
Калояново, модернизираната винарна
на Кавалера на Ордена за земеделски
заслуги на Франция Цвятко Стоименов.
Шатото се казва „Даробас“ и притежава стотина декара винени сортове
лозя в района около него. То е собственост на фирма „Франс интернасионал
агро алимантер“, в която Стоименов
е съдружник. Дружеството е известен
вносител на френски, италиански и холандски сирена.
Цвятко Стоименов е бил заместник-генерален директор на някогашното стопанско обединение „Българска
млечна промишленост“. В по-новото
време, той развива активна търговия
с млечни продукти, заради което през
2009 г., е получил отличието от френския посланик, в присъствието на тогавашния земеделски министър Валери
Цветанов. Цветков е и член на Българошвейцарската търговска камара.
Въпреки че не живее в Песнопой, хората от селото го описват като изключително трудолюбив човек, който
понякога хваща мотиката и сам копае
лозето си.

и вина за руския
пазар, коментира началникът на
кабинета на земеделския министър
Димитър Греков
– Кънчо Кънчев,
след срещата си
със
заместникгубернатора
на
Алтайския край
Александър Лукьянов, в рамките на изложението „Златна есен
2013“ в Москва. Русия и България
може да възродят партньорството
си в лозарството, производството
на вино, семена и създаването на
съвместни предприятия, стана ясно
след срещата.
На изложението „Златна есен
2013“ в Москва, страната ни се представи с национален щанд с традиционни хранителни продукти, като
лютеница, зеленчукови консерви,
плодови сокове, майонеза, продукти

от розово масло, мляко и месо. Българският щанд бе посетен и от министрите на земеделието на Кипър
– Никос Куйалис и на Полша – Станислав Калемба.
Петнадесетото издание на престижното международно изложение
„Златна есен 2013“ в Москва, бе открито от руския премиер Дмитрий
Медведев и от министъра на земеделието на Русия Николай Фьодоров.
В бизнес форума участваха над 2500
фирми от 25 държави.

Рекордни приходи

отчита туризмът в България – над 3 млрд. евро
Рекордни приходи отчита туризмът в България. Очаква се за първи
път, БНБ да огласи, че за цялата 2013
г., отрасълът е донесъл над 3 млрд.
евро. Това съобщиха от Института
за анализи и оценки в туризма. За
миналата година приходите са били
към 2,9 млрд. евро. Само от нощувки, приходите за тази година са около 900 млн. лв. – 600 млн. лв. от тях,
се дължат на чужденците.
Своеобразен рекорд е и броят посещения от чужбина – 9 млн. души

до края на 2013 г. Огромен ръст има
от страни, като Русия и Украйна,
сериозен от Израел, стабилизира се
пазарът от Холандия, расте дори германският, за който имаше опасения,
че спада, обобщават от Института за
анализи и оценки в туризма.
Увеличава се и интензивността
на пътуванията на българи по родни
курорти, заради новата магистрала.
Круизните компании също са преоткрили България и правят сериозни
заявки за нашите пристанища.

Галина Нифору – председател на Асоциацията на
износителите на вино в
България:

Виненият
туризъм с над
60-те изби у
нас, е перфектна
идея за уикенд
дестинация
Изчистен е имиджът на
родното ни вино навън,
износът расте, но липсва
реклама

65 млн. литра вино е експортът на
нашата страна за миналата година.
Това оповести в Стара Загора председателят на Асоциацията на износителите на вино в България Галина Нифору.
Само за първите 6 месеца на 2013 г.,
имаме ръст с 12 млн. литра повече,
похвали се тя. Според енолога, която
участва в дегустационни комисии за
различни конкурси в България и чужбина, родното вино е с изключително високо качество и това вече е стабилен
процес.
„Изчистихме имиджа на българското вино на пазарите в Англия. Другите страни, към които се стремим, са
САЩ, Китай, Япония и Швейцария, но ни
липсва реклама“, отчете критично Галина Нифору. Все пак с оптимизъм тя
предрече бум на износа на гроздовия
еликсир до 2–3 години.
В България имаме над 60 изби, които
предлагат изключително добри условия
за винен туризъм – това е перфектна възможност за уикенд дестинация,
независимо, къде в България, горещо
препоръча експертът. Само до края на
тази година, пък предстояло да се открият нови 12 изби. Нашият бранш се
развива изключително динамично, остава само светът да ни опознае, каза
още пред медиите Галина Нифору.
В своя роден град Стара Загора, тя
дойде, за да рекламира второто издание на Фестивала на виното и културното наследство „Августиада 2013“.
На него бяха представени повече от
200 вина – бели, розета, шампанизирани и десертни.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Общините искат
Закон за еврофондовете

Ако опростим процедурите, Брюксел ще ни проверява всеки ден, целта ни е да премахнем посредниците
Всички процедури по кандидатстване и одобрение на европроекти, да влязат в специален Закон за
еврофондовете. За това, апелираха
кметове на годишната среща на
Националното сдружение на общините. Като най-голям проблем
те изтъкнаха, че корекциите на управляващите органи на оперативните програми, остават за сметка
на общинския бюджет. Освен това,
координацията между евроекспертите у нас и местната власт, било
на много ниско ниво, а процедурата изключително усложнена.
Кметът на Карнобат Георги
Димитров дори определи българските специалисти, като „родните
еничари“, които изискват повече,
отколкото ги задължава Брюксел.
Градоначалникът на Ловеч Минчо
Казанджиев, пък коментира, че е
необходим специален Закон за еврофондовете, в който да се уточнят
и постановят всички правила за усвояването им.
На настояването, отговорността по европроектите да се сподели
между управляващите органи и общините, премиерът Пламен Орешарски, обеща да провери, дали
нашите експерти се престарават
или взискателността на ЕК, е твърде голяма. „Ако опростим максимално процедурите, проверките от
Брюксел ще станат много повече,
ако пък останат сложни, общините
ще продължат да се затрудняват с

тях“, коментира министър-председателят. Той обаче подчерта, че
стремежът е, да се намери точния
баланс. Орешарски заяви, че целта
на правителството е да се ревизира версията на процедурата, така
че да се отстранят посредниците,
които нерядко носят и „дъх на корупция“.
Кметът на Перник Росица Янакиева, постави въпросът за справедливостта в разпределението на
средствата между всички общини
в държавата. Тя акцентира върху
това, че като се извадят големите
градове като София, Варна, Пловдив и Бургас, останалите кметства
получават много неравномерно

държавната субсидия, а в оперативните програми остават „бели
петна“.
Проблемът с изграждането и
поддръжката на планинските пътища между селата, постави кметът на Смолян Николай Мелемов.
Младата кметица на Каспичан
Милена Недева, пък настоя, ако не
могат да се замразят санкциите по
отпадъците, които трябва да отчисляват общините без регионални
депа, поне скокът в размера да е
плавен, тъй като парите трябва да
се вкарат в такса смет, а това е непосилно за гражданите на малките
общини.
ТАВ

Едва 20% от общинските проекти ще
получат финансиране, останалите –
с шанс през новия програмен период

Акцентите в Програмата за
развитие на селските райони за
периода 2014–2020 г., бяха разгледани, по време на Годишната
среща на Националното сдружение на общините в Република
България (НСОРБ). В дискусията
с местните власти, се включиха

зам.-министърът на земеделието Явор Гечев, изпълнителният
директор на фонд „Земеделие“
Васил Грудев и др. По време на
диалога, бяха повдигнати жизненоважни въпроси за всяка една
община. Един от тях е напояването и създаването (или по-скоро

възстановяването) на напоителната инфраструктура.
Според Венчо Златанчев, общински съветник в община Сапарева баня, селските райони замират. С отглежданите преди години
3 000 дка овощни насаждения, общината е била производител и износител на плодове. Сега, заради
липсата на напояване, овощарството е съсипано.
Пренасочването на усилия и
средства към животновъдството,
овощарството, зеленчукопроизводството, ще доведе до положителни
резултати в добруджанската община Ген. Тошево, смята кметът Димитър Михайлов. Това са отрасли
с традиции в общината.
При последния прием на проекти в ДФ „Земеделие“, са подадени
общо 414 заявления, по мерките
313, 321 и 322, съобщи изпълнителният директор на фонда Васил
Грудев. Едва 20% от тях, обаче ще
бъдат финансирани, поради липса на бюджет. Какво ще се случи
с останалите общински проекти
беше въпросът, който вълнуваше
всички представители на местните
власти?

Кметът на
Панагюрище
бе преизбран за
зам.-председател
на ЮЦР
Кметът на община Панагюрище Никола Белишки бе преизбран за зам.-председател на Регионалния съвет за развитие
на Южен централен район. Това стана на
заседанието, проведено в Областна администрация Хасково.
На него присъстваха представители
на министерства, областните управители от областите от Южен централен
район, представители на общините от
района, представители на организациите
на работодателите и на работниците на
национално ниво. В момента, РСР на ЮЦР
се председателства от областния управител на област Хасково. В Регионалния
съвет за развитие област Пазарджик, е
представена от областния управител,
кметовете на общините Панагюрище и
Лесичово, и председателят на общинския
съвет Велинград.
Освен кмета на Панагюрище Никола
Белишким, зам.-председатели на РСР са
кметовете на Стамболово, Асеновград,
Девин и председателят на общинския съвет Кирково.
На заседанието бяха избрани и представителите на РСР на ЮЦР, в работните групи на оперативните програми за
следващия програмен период 2014–2020
г. Областният управител на Пазарджик
Иван Йорданов ще представлява РСР в
Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, кметът на Панагюрище Никола Белишки е представител в ОП
„Добро управление“, а кметът на Лесичово, Серьожа Лазаров ще представлява РСР
в „Програма за морско дело и рибарство“.

Община Чепеларе
– обявена
за климатичен
планински курорт
Община Чепеларе, в която се намира
курорта Пампорово, беше обявена за климатичен планински курорт от местно
значение. Това се случи, по време на десетото юбилейно изложение „Планините на
България – гостоприемство в четири сезона“. На него, Чепеларе беше представена,
като зеленото сърце на България. На нейна
територия се развива медикъл и спа туризъм, благодарение на уникалния климат в
региона. Микроклиматът на Чепеларе е изключително благоприятен, а наличието на
преобладаващо иглолистни дървесни видове,
произвеждащи фитонциди или така наречените антибиотици на бъдещето, имат не
само оздравителен характер, но и оказват
своеобразно антисептично, противовъзпалително и нервно-успокоително действие.
По този начин туристопотокът, който в момента се характеризира със сезонност, основно през зимата, ще бъде увеличен и съответно разпределен през цялата
година, а това ще доведе до редица положителни икономически фактори в региона,
съобщи кметът на община Чепеларе Тодор
Бозуков.
Преди време, курортът Чепеларе, е
възникнал като летен курорт за климатолечение на дихателни заболявания. Сега
местната администрация работи в насока това да се възроди отново. Идеята на
общината беше подкрепена от Българския
съюз по балнеология и СПА туризъм, съобщиха от там.
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КАЛЕЙДОСКОП
Учени вярват, че:
Червеното цвекло има
на
Какво ви очаква смайващи лечебни свойства Ефектът
зехтина върху
ХОРОСКОП

през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Организирайте инициативите си по начин, който ще ви
позволи да свършите с всичко планирано и да преодолеете изпратените ви предизвикателства. Не позволявайте на никого да
направлява действията ви и да влияе върху
решенията, които взимате.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Добре е да се освободите от
негативната си нагласа и да
се насочите към укрепване
на вътрешната си вяра и на
оптимизма си. В случай, че
имате конкретни оплаквания, не отлагайте
да вземете мерки!
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Финансовата ви стабилност
ще направи възможна и конкретна инвестиция, благодарение, на която ще подобрите
обстановката около себе си.
Част от вас ще осъществят
важни срещи, в резултат, на които ще ви бъдат възложени нови ангажименти.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Пазете се от увлечения, които
биха могли да поставят под
въпрос сигурността ви в материален или в личен план.
Моментът може да се окаже
изключително важен за взаимоотношенията
ви с приятел или с приближен.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Не е препоръчително да поемате рискове! В професионалната сфера всяка нова
инициатива ще бъде добра за
вас. Освободете се от предразсъдъците си, за да успеете да поставите
начало на нещо, което би имало отлични условия за развитие.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Добре е да планирате детайлно предстоящо свое пътуване – без значение дали
е по работа или е за удоволствие. С постоянство и с
разбиране на същността на
съществуващите проблеми преодолявайте
изпречващите се на пътя ви трудности.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Стремете се да изградите у
себе си нагласата на човек,
който, дори и да е подложен
на редица изпитания, вярва
и знае как да се изправи отново на краката си. Имайте
предвид – ако досега в живота си сте били
лоялни, съдбата ще ви се отблагодари подобаващо.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Стремете се да стигате до същината на въпросите, които
ви вълнуват, следвайки реда
и логиката. В случай, че има
начин, на всяка цена се опитайте да преразгледате текущите си ангажименти, като се освободите от
излишния за вас товар!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Отнасяйте се с повишено
внимание към финансовите
улеснения, които ви предлага познат. Обмисляйте всяка
своя крачка, защото само по
този начин, ще се предпазите
от възможността да станете част от схема,
която ще постави в неизгодна позиция.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Постарайте се да не гласувате доверие на личност, която
с нищо не е спечелила уважението ви. В случай, че някой ви потърси за съвет или
за подкрепа, то на всяка цена
я дайте безусловно! В любовта е възможно
да се почувствате раздвоени.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Подходете с дипломатичност
и с разбиране към изискванията и желанията, изказани
от интимната ви половинка
или от възрастен член на семейството ви. Моментът няма да е благоприятен да давате или да взимате пари назаем!
РИБИ (19.II.–20.III.)
Срещите с приятели и близки ще окажат благотворно
въздействие върху психиката ви. Ще имате възможност
да поставите солидни основи на инициатива, която ще ви носи значителни делови и материални ползи.

Зеленчукът е с лечебно въздействие при 15 болести
Червеното
цвекло
има смайващи лечебни
свойства.
Той е зеленчук, познат
и използван
още от Хипократ, а по
късно и от
Парацелз за
лечение на
много
заб ол я ва н и я .
Древните
гърци и римляни са го използвали за намаляване на висока температура. През
Средновековието в Европа сок от
цвекло е препоръчван, когато човек не е в състояние до консумира
твърди храни. Римляните вярвали,
че ако един мъж и една жена ядат
от едно и също цвекло, те ще се
влюбят. Според китайската медицина то укрепва сърцето, уравновесява тялото, пречиства кръвта.
Особено се препоръчва за жени в
менопауза.
Съдържа магнезий, витамин U,
хлор, сапонини, бетаин, флавоноиди, йод, цинк, калций и натрий,
както и природни нитрати. Хлорът

в цвеклото
е противоалергично
и има прочистващо
бъ б р е ц и т е ,
жлъчния мехур и лимфата действие.
Цвеклото
има лечебно
въздействие
при 15 болести, сред
които
са
анемия, атеросклероза,
хипертония, диабет (цвеклото съдържа цинк, благодарение на който, при редовна консумация, инсулинът при диабетиците действа
по-дълго време.) Високото съдържание на йод в цвеклото, подпомага терапията, при хора със заболявания на щитовидната жлеза.
Освен всичко друго, цвеклото
се препоръчва за подобряване на
паметта и съня, действа добре, при
дисменорея и климакс, подсилва
имунитета. Единственият страничен ефект, който не бива да ни притеснява е, че урината се оцветява в
червено. Това обаче е безвредно за
организма.

Петото поредно издание на
Празника на ориза събра в село
Християново жители и гости на
старозагорското село. Там се отглеждат и обработват 2 хил. дка
оризови полета, информира кметският наместник Димка Минчева.
Тематичното събитие, посветено на водолюбивата култура, бе
отбелязано с много музика и песни
от оркестър „Тракия“ и традиционната кулинарна изложба. В нея
своите апетитни шедьоври по изпитани рецепти представиха местните домакини. Примамливите
изкушения, приготвени предимно
от ориз – сарми, пълнени чушки,
мляко с ориз, сладки баници, гъби

с пилешко и ориз и др. – се надпреварваха за призовите места в категориите месно и безмесно ястие, и
десерт.
В празничната програма под
откритото небе се изявиха и изпълнителки от фолклорния състав
при НЧ „Съзнание – 1933 г.“, а самодейците от новосформираната
група за възстановяване на стари
български традиции показаха нагледно обичая „Сеитба и жътва на
ориза“.
Оризът е най-значимата зърнена
култура за изхранването на човечеството. На него се пада над една
пета от консумираната от хората
енергия.

За пети път в Християново
почетоха ориза с празник

здравината
на костите е
уникален

Не само млечните продукти
са източник на калций, показва ново изследване

Не само млечните продукти са източник на калций, показва ново изследване, според което зехтинът е от съществено значение за здравината на
костите.
Ако имате непоносимост към млечните продукти, избягвате храни от
животински произход или по някаква
друга причина, не консумирате мляко
и сирене, тогава незабавно трябва да
потърсите алтернативен източник на
калций.
Учените вярват, че ефектът на
зехтина върху здравината на костите
е уникален. Изследванията продължили
две години, а в тях се включили две хиляди доброволци, които не обичат мляко. Резултатите показват, че ако ядете голямо количество морски дарове,
билки и зеленчуци със зехтин, правите
костите си много по-здрави, а имунитета по-силен. Тайната се крие в това,
че зехтинът увеличава концентрацията на протеина остеокалцин в кръвта,
който е жизнено важен за растежа и
развитието на костите. Участниците, които по време на проучването не
консумирали зехтин, нямали никакви положителни промени в скелета и костната система.

КУЛИНАРИЯ

Сиропиран ябълков сладкиш

Продукти: 2 големи ябълки,
1/2 ч.ч захар, по желание канела,
орехи и мед.

За тестото: 3 яйца, 1
ч.ч захар, 1 ч.ч брашно, 2
ванилии.
Начин на приготвяне: Ябълките се обелват и обелките не се изхвърлят. Нарязват се на
резенчета. В тавичката
се карамелизира 1/2 ч.ч
захар. Докато е течен
карамелът се нареждат
резенчетата плътно едно
до друго. Поръсва се с
канела и орехчета (на
едро), а останалите резенчета се наситняват на кубчета
и се разпределят отгоре. По желание може и малко мед да се изси-

пе. Може да се сложи и няколко
мидички масло.
Яйцата и захарта се разбиват
на пяна. Добавя се ванилията и
брашното. Получава се пухкава
смес. Изсипва се върху ябълките
и се пече в загрята фурна на умерен огън.
Обелките и изчистените семки от ябълките се слагат в голяма
чаша или купичка с 250 мл вода
и се слагат в микровълновата за
2 минути. Прецежда се и докато
е горещо се слагат 1–2 с.л захар.
Като се разтвори се изсипва равномерно върху изпечения сладкиш. Изчаква се 15 минутки и се
обръща върху подходящ съд.

24–30.10.2013 г.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

С продажбата на земята,
ще изчезне и България!
(От 1 стр.)

У нас се дават пари на управляващите, за да мълчат и да прокарват лобистки закони. Това докара народа ни
до бедност и той започна да се бунтува, но никой не му обръща внимание.
Кучето си лае, керванът си върви.
Преди 1989 г. имаше работа, но не
можеше да се говори свободно! Сега
е обратното. Можеш да говориш, каквото си искаш, за който си искаш, но
това няма да оправи нещата. Аз всичко, което съм изкарал, за 23 години
работа, го вложих в закупуването на
земя. Не съм беден човек, но ме боли
от случващото се с младите хора. Повечето отидоха да работят в чужбина, вместо да работят тук, в нашите
предприятия и да имат семейства, с
деца. Как се отглеждат в наши дни 2
деца с 500 лв. заплата и майчинство?
Вместо да се помага на младите семейства, всичко отива за циганите,
защото били неграмотни и имали по
7–8 деца. Нямам нищо против тях, но
техният бизнес е правенето на деца, а
не да работят. Парите, които ни събират от данъците, държавата ги дава за
социалните им помощи. Вместо това,
тя трябва да задели много средства,
за да се вдигне стандарта на живот на
работещите.
В момента много се коментира
въпросът

ЗА ПРОДАЖБАТА НА
БЪЛГАРСКА ЗЕМЯ
НА ЧУЖДЕНЦИ,

но това е „След дъжд – качулка“. И
сега, чужденците могат да купуват
земя у нас, ако са регистрирали съвместни фирми. Много българи не
родолюбци, изкупиха огромни количества земя, която ще препродадат
на двойни цени, на прииждащите
в момента китайци. Те ще изкупят
земята и ще я оградят, за да работят
в нея китайци, а не българи. Когато
я няма земята, я няма и България.
Това е процес, който вече е започнал
и няма връщане назад. Много хора
по една или друга причина, си продават земята, а други им я изкупуват,
но не, за да я работят, а за да станат
рентиери. Земята, за която са се били
дедите ни, днес я даваме на чужденци. За всичко това, някои искат да
изкарат министър-председателят виновен, но не е само той виновникът.
Имаше други хора преди него, които
трябваше да влязат в затвора.
Аз съм човек, вече на години и
не мога да се занимавам с много животни. Имам трима сина, които не
желаят да се занимават с животновъдство. Работя сам и ми се наложи
да намаля наполовина животните,
от хиляда на петстотин. Намалих и
земята, която обработвам. Нямам на
кого да се опра и вече нямам толкова
сили да работя. Реално обработвам
около осем хиляди декара земя, но
догодина и нея ще намаля.
По мярка 121 от Програмата за
развитие на селските райони, успях
да закупя 5 нови машини, от които
съм много доволен. Имаше забавяне

с изплащането на средствата от държавата и плащах 6 месеца лихви на
банката. Преди това, успях да закупя комбайн, за който държавата ми
пое само лихвите. В момента съм
подготвил още два проекта. Единият е за ремонт на доилната зала,
която вече е амортизирана и трябва
да подменя. Другият е за машина за
разхвърляне на оборски тор. Смятам
да намаля животните на 200 и с 5–6
работника, да успея да се справя.
Фермата ми е първа категория и е с
капацитет за 900 животни, но нямам
работници или се налага да им седиш до главата, за да работят. Отделно има задачи и на полето. Синовете
ми не искат да работят във фермата,
защото работата не е атрактивна.
Хората, като ни гледат си мислят,
че животновъдите получаваме много големи европейски субсидии. Но
преди 1989 г., за нас имаше по-сериозни облаги и имахме право да си
купим кола. Как е сега? Средствата
не стигат, за да давам по-голяма надница от 20 лв. на ден, за 10–11 часа
мръсна работа. Нямаме категория и
привилегии, както беше преди! Имаше евтин хляб и месо и всичко беше
българско и качествено. Сегашните
субсидии стигат, колкото да оцелееш! Не да печелиш! Субсидиите не
са лошо нещо, но в старите страни
членки на ЕС, дават хиляда евро на
крава, а у нас – триста лева. Къде е
равнопоставеността? Какво можеш
да направиш с тези пари? Цената на
ярмата стига вече 0.50 лв./кг. При такова положение, цената на млякото
трябва да е 1 лв./л. Вместо това, е
0.60–0.70 лв./л. Изкупуват се от фирми, чийто собственици са чужденци
или са поставени лица българи.
ТАВ

„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.

Телефон за връзка: 0886 864419

