
Национален демонстрационен 
център за нови технологии бе от-
крит в Аграрния университет в 
Пловдив, от земеделския минис-
тър проф. Димитър Греков и по-
сланикът на САЩ у нас Марси 
Рийс. Основният спонсор за из-
граждането му е фондация „Амери-
ка за България“, която е финансира-

ла проекта с 360 хил. лв.
В центъра са изложени селско-

стопански машини на старозагор-
ската фирма „Булагро“. Студентите 
имат шанса да видят съвременните 
агротехники в действие в демон-
страционните дни. Машините ще 
могат да показват възможностите 
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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 36 (816) 31.10–06.11.2013 г.  Цена 0,50 лв. 

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

GSM: 0889 666 898

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН  
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ 

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

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

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

„ИМБО“ ООД
гр. Раковски

 Всички видове азотни, фосфорни 
и калиеви торове

 Семена, препарати РЗ
 Дистрибутор на „Евроферт“, 

„RAPOOL – България“, 
 Директни доставки на карбамид 

от Румъния и Русия. 
 Въглища Донбас

Осигурен транспорт
Работно време: от 7.30 до 18.00 ч.
Събота от 7.30 до 13.00 ч.
кв. Ген. Николаево, GSM: 0889 519721
тел.: 03151/33 45, 32 81

Сеитбата на 
есенниците 

е на 
приключване!

На
втора

страница



Възраждаме 
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Демонстрационен център 
бе открит в Аграрния 
университет в Пловдив
Посланикът на САЩ Марси Рийс пожела да се качи в 
гигантски трактор

Започна 
абонаментната 
кампания  
за 2014 година

Абонаментната кампа-
ния за български вестници 
и списания започна на 1 ок-
томври и ще продължи до 10 
декември т. г. 

Това е времето, в което 
може да се абонирате и за 
вестник „Тракийски агро-
вести“ – Пловдив. Издание-
то съществува вече 20 годи-
ни, благодарение на хората, 
които са ангажирани с про-
изводството, преработката и 
търговията със земеделска 
продукция. Абонаментът за 
него се извършва, чрез ре-
дакцията на вестника или 
във всички пощенски стан-
ции в страната. 

Каталожните му номера 
са 2155 и 2156. Цената за ед-
ногодишен абонамент е 30 
лв. за физически и 40 лв. за 
юридически лица. 

Две са основните теми, 
които са обект на издание-
то – проблемите на българ-
ското земеделие и работата 
на държавните структури- 
кметства, общински и об-
ластни 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

Каталожни 
номера

2155 
2156

Давам  
под наем!

Земи в чертите на град Пловдив:
  На бул. „Марица“,  

до магазин „Била“ – 1700 кв. м. 
  На „Пазарджишко шосе“ – Срещу ма

газин „Алати“ – 3 хил. кв. м. 
Може да се ползват за офиси, складова 
база, складови помещения и други. И на 
двата парцела има ток и ВиК. 
Тел. за връзка: 0876 22 66 43.
Цена по договаряне, без посредник!

Опазване на старите породи  
и народната трапеза

Опазването на автохтонните 
(старите) породи животни, на тра-
диционните ястия, местните общ-
ности и екосистемата – това бе те-
мата на международната работна 
среща, която се проведе в Аграр-
ния университет – Пловдив.

Организатори на форума бяха 
Българското дружество за опазване 
на биологичното разнообразие СЕМ-
ПЕРВИВА, Аграрния университет 
– Пловдив, Slow Food Foundation for 
Biodiversity.

Основните акценти в работните 
среща бяха международният опит в 
тази сфера и добри практики от Бъл-
гария. Проведе се и дискусия за нова 
политика за съхранение на агробио

(На стр. 2)

(На стр. 4)
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GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg

Банкова сметка: 
„Тракия вест“ ООД

IBAN BG63UNCR75271054582818
BIC на УниКредит Булбанк:  

UNCRBGSF

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

Ангел Вукодинов – председател на Националната 
асоциация на зърнопроизводителите:

Сеитбата на есенниците 
е на приключване!

И през тази 
година има сери-
озни проблеми с 
рапицата в Южна 
България. След 
последните падна-
ли дъждове, има 
леко покълване 
във фаза котили-
дон, но влагата 
няма необходима-
та дълбочина и из-
чезва много бързо. 
Прогнозите на си-
ноптиците за дъ-
ждове са за 15 но-
ември т. г. Ако се 
сбъднат, това ще 
е разочарование 
за трета поредна 
година от тази култура, която носе-
ше добри икономически резултати.
Това важи особено за бедни райони 
в Южна България, каквито са всич-
ки песакливите площи по поречието 
на река Марица и предпланинските 
области.Те са подходящи за рапи-
цата и са единствената алтернатива 
за някакви приходи за земеделците. 
Площите с тази култура в България 
усилено намаляват и са вече почти 
наполовина. Няма да е чудно, ако 
изчезне у нас, особено в Южна Бъл-
гария. За последните 5 години, до-
бивите намаляха осезаемо. Година-

та е много тежка. 
Земеделците си 
изпочупиха ма-
шините и успяват, 
само благодарение 
на упоритостта си.

Сеитбата на 
житните култури 
върви усилено и 
на много места в 
страната е при-
ключила. Над 80–
90% от площите 
в Северна Бълга-
рия са засети, а в 
Южна България 
са около 50–60%. 
Всички ще успеят 
да приключат на 
време. Друг е въ-

просът със сушата, която ще доведе 
до закъсняло развитие на посевите. 
Това може да доведе до слаба рекол-
та, но още е рано да се каже. 

Аз не подкрепям идеята на коле-
ги, да се дават различни субсидии 
за Северна и Южна България, защо-
то не могат да се делят областите в 
една държава. Според мен, трябва 
да се въведе регионалният подход, 
за решаване на проблемите. Той да 
е обвързан с прилагане на механи-
змите на България и Европейският 
съюз.

ТАВ

(От 1 стр.)

Ружди Салим 
оглави 
земеделието 
в Пловдив

Ружди Салим е новият директор на 
Областна дирекция „Земеделие“ – Плов-
див. Той е активист на ДПС, а в систе-
мата е от 10 години, като е назначен, 
по времето на тройната коалиция. Са-
лим заема мястото на досегашния шеф 
Велина Панчева. 

Роден е на 21.02.1967 г. От 
21.08.2003 г. до момента на встъпва-
нето му в длъжност, като директор на 
Областна дирекция „Земеделие“ – Плов-
див, е работил в общинска служба по 
„Земеделие“ – гр. Първомай и общин-
ска служба по „Земеделие“ – „Родопи“, 
гр. Пловдив. През 1999 г. се дипломира 
като магистър инженер-агроном в Аг-
рарния университет Пловдив.

Второто си висше образование за-
вършва през 2009 г., във Великотър-
новския университет „Св.св. „Кирил и 
Методии“ – магистър юрист. Владее 
руски, английски и турски език.

В края на месец ноември т.г., ре
дакцията на в. „Тракийски агровести“ 
– Пловдив предвижда да се проведе 
РАБОТНА СРещА с новия директор на 
Областна дирекция „Земеделие“.

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

Какво трябва да направи държавата, 
за да спаси животновъдството!

Който и да дойде на власт,

НЕ МОЖЕ ДА ОПРАВИ 
ПОЛОЖЕНИЕТО,
В КОЕТО СЕ НАМИРА 
ДЪРЖАВАТА. 

Тя е вързана с дългосрочни 
договори, от които няма измъква-
не. Какво може да направи един 
човек, дори и той да е министър
председател? Повече от 20 години 
българските политици създаваха 
закони, които да обслужват един-
ствено богатите и чужденците. 

Така не може да се оправи държа-
вата. Младите не са стимулирани 
по никакъв начин да създават се-
мейства, а те са опората на обще-
ството. Държавата изобщо не се 
грижи за тях и ето го резултатът. 
Днешната разруха. Не мечтая да 
се върне времето от преди 1989 
г., но половината къщи около нас, 
вече са разтурени от проблемите. 
Има ги почти във всяка. Как тогава 
да има здрава нация и здрава дър-
жава. Когато бяхме млади, държа-
вата ни даваше заем от по 20 хил. 
лв., при сключване на брак. Ако си 
направиш своя къща и имаш две 
деца, ти ги опрощават. В момента, 
ако това се повтори, от парите ще 
се възползват първо циганите, а за 
останалите, няма нищо да остане. 
С ПОГЛЕД КЪМ 2014 Г. 

Падналият наскоро дъжд много 
закъсня. Земята беше много суха 
и всичките посеви с рапица за-
гинаха. Колегите загубиха много 
пари от това. В земеделието по-
ложението изобщо не е розово, а 
в животновъдството е просто тра-
гично. Министърът на земеделие-
то и храните в правителството на 
ГЕРБ Мирослав Найденов, беше 
животновъд, но нищо не направи 
за нашия бранш. 

Аз предлагам земеделското ми-
нистерство да направи 7–8 екипа 

от специалисти. Те да обиколят 
цялата страна и да заведат всички 
животновъдни ферми на отчет. Да 
направят проекти на всяка една по 
отделно, според нуждите им. Така 
ще се усвоят много повече сред-
ства от Европейския съюз и ще се 
помогне на стопаните. Това е ре-
шението! Да се отиде при хората 
и да им се видят проблемите. Съ-
ществуващата в момента Служба 
за съвети в земеделието, не прави 
абсолютно нищо и са много дале-
че от проблемите на земеделците, 
които са заровени по цял ден в 
оборския тор и гледат да оцелеят 
и да си нахранят къщата.

Още веднъж повтарям, че тряб-
ва да се отиде при животновъди-
те на место и да им се подготвят 
комплексни проекти, за да могат 
да работят спокойно. Така е в Ав-
стрия. Държавата отива при фер-
мера и му прави всичко, което му е 
необходимо. Той само се подписва 
и му се отпуска кредит, който той 
изплаща спокойно. Животновъ-
дът има сигурност за утрешния си 
ден. В България, ако вземеш заем, 
за да изхраниш животните си, той 
трябва да се върне за 4 години. 
Това няма как да стане и се при-
нуждаваш да продаваш и какво 
ли още не, за да го върнеш. Пълна 
трагедия сме!

ТАВ

си върху 20те декара, които са соб-
ственост на университета.

„Ще каним различни фирми, кои-
то търгуват със земеделска техника, 
за да може студентите да са наясно с 
нововъведенията в аграрното маши-
ностроене“, поясни деканът на фа-
култета по агрономство доц. Божин 
Божинов.

„Радвам се, че бизнесът подава 
ръка на науката и се дава възможност 
на студентите да са много близо до 
земеделието и да се запознаят с но-
вите технологии, които се предлагат 
на агропазара“, заяви при открива-
нето на центъра, министър Греков. В 
речта си Марси Рийс обърна внима-
ние на намаляващите природни ре-
сурси за изхранване на населението 
и за нуждата от високи технологии, 
които ги оползотворяват подобре. 
Ректорът на Аграрния универси-
тет проф. Христина Янчева разкри, 
че учебното заведение и Фондация 
„Америка за България“, работят съв-
местно и по още едни проект за из-
граждане на демонстрационна фер-
ма за трайни насаждения.

След като Рийс и Греков срязаха 
лентата на новия демонстрационния 
център, гостите разгледа изложените 
машините. Посланикът на САЩ се 
качи в кабинката на един от тракто-
рите, а Николай Колев – представи-
тел на „Булагро“, представи предим-
ствата на тяхната селскостопанска 
техника.

Демонстрационен 
център бе открит  
в Аграрния 
университет в Пловдив
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Министър Димитър Греков:

За земеделските производители  
парите никога не достигат

Не за първи път твърдя, че на 
земеделските производители ни-
кога не достигат средствата. За 
сега, това са възможностите и ние 
още от началото на това прави-
телство, се опитваме да създадем 
правила и да ги спазваме. Едно 
от правилата беше да има точен 
график, кога и как ще се получат 
средствата. Това каза министърът 
на земеделието и храните проф. 
Димитър Греков в Пловдив, по 
повод предстоящите протести на 
животновъди.

Те настояват да им бъдат изпла-
тени 70% от субсидиите, но с до-
пълнителни средства са събрани 
50%, а първоначалните възмож-
ности са били за 45%, каза Греков. 
Той припомни, че на 18 октомври 
се получиха 30 млн. евро за 7 800 
говедовъди. В следващите дни 
бяха изплатени още 15 млн. за 
овцевъдите и козевъдите. След-
ващата седмица тютюнопроиз-
водителите ще получат 11 млн. и 
половина, а в началото на декем-
ври производителите на мляко, ще 
получат 20 млн. евро. В началото 
на януари ще се получат допълни-
телни средства, в рамките на 50%. 
Така че това, което сме казали на 
животновъдите, ще го изпълним, 
каза още министърът. Той под-
черта, че в последните години 
животновъдството, зеленчукоп-
роизводството и трайните насаж-
дения като отрасли, са оставени 
изключително встрани и затова 

министерството работи в следва-
щия програмен период, още след-
ващата година там да има допъл-
нително заплащане.

Министър Греков заяви, че в 
началото на януари 2014 г. ще се 
получат 32 млн. евро, които ще 
бъдат за заплащане на единица 
площ. Допълнителни средства са 
предвидени в бюджета за живот-
новъдите, но найинтересното, 
подчерта той, ще бъде в следва-
щия програмен период и то ще 
бъде свързано със заплащането на 
първите хектари. Става дума за 52 
ха или до 520 дка, което ще стиму-
лира малките ферми.

„Преди Коледа правителство-
то на ГЕРБ се обръщаше с апели 

към големите търговски вериги, 
по отношение на цените. Ние с 
апели не се занимаваме. Още от 
началото на управлението си на-
правихме срещи с големи търгов-
ски вериги, с търговци на едро, 
които откликнаха, за да могат на-
шите земеделски производители 
да им предоставят продукцията 
си. За съжаление, ние като про-
изводители сме в някои случаи 
далече от това, което се иска – и 
като количество, и като качество, 
и като опаковка, дори като сор-
тов състав на продукцията. Така 
че работим в тази посока и ско-
ро ще се видят резултатите“, каза 
още министърът. Той съобщи, че 
от началото на новата година, ще 
има мобилни групи и ще се из-
вършват постоянни проверки на 
границата на продукцията, която 
влиза в страната, за да бъде кон-
тролирана тя, като качество, къде 
отива, с какви финансови доку-
менти. Със старата администра-
ция това няма да стане, прави се 
нов екип.

По повод мораториума за про-
дажба на земя, Греков изрази съ-
жаление, че лицето на България 
е пострадало с това решение, на-
рушаващо правилата на Европей-
ския съюз. Според него, то тряб-
ва да се прегласува, в противен 
случай, се явяваме ненадежден 
контрагент на един договор, който 
сме подписали през 2005 г.

ТАВ

Картофопроиз
водителите от 
област Пазарджик 
могат да 
кандидатстват за 
държавна помощ
Това решение е взето на 
заседание на Управител-
ния съвет на ДФЗ

Разширен е обхватът на производи-
телите на картофи, които могат да се 
възползват по схемата за подпомагане 
на картофопроизводството. Това ре-
шение е взето на заседание на Управи-
телния съвет на ДФ „Земеделие“.

По схемата за държавна помощ, 
в подкрепа на картофопроизводите-
лите, ще могат да кандидатстват и 
земеделски производители от област 
Пазарджик. На предходно заседание на 
УС на ДФЗ, беше гласувано решение за 
предоставянето на средства за кар-
тофопроизводителите от областите 
Благоевград, София – област, Перник и 
Смолян през 2013 г.

На проведеното заседание на УС на 
ДФЗ, са одобрени и средства за промо-
тиране на български плодове и зеленчу-
ци.

В Пазарджиш-
ка област, въпреки 
условията през по-
следните години, 
зърнопроизводите-
лите не се ориен-
тират към сортове, 
устойчиви на вреди-
тели и на резки кли-
матични промени, 
каза директорът на 
Опитната станция 
по поливно земеде-
лие Христина Геор-
гиева. На този етап, 
когато кризата оп-
ределя подхода на 
производителите, те 
се насочват предим-
но към поевтини семена. В опитна-
та станция се произвеждат семена 
за пшеница, ечемик и тритикале, 
но има ограничен брой купувачи от 
Пазарджишкия регион. Повечето са 
от други части на страната, където 
знаят, какво значат качествени се-
мена, коментира Георгиева.

Според нея, местните произво-

дители търсят по
евтини семена, а 
вероятно прибягват 
до закупуване на 
такива работещи в 
сивата икономика. 
Вредители има пре-
димно там, където 
е налице монокул-
турно, многогодиш-
но отглеждане на 
житни култури. Ако 
се прескочи или се 
пропусне дълбо-
ката оран, там се 
появяват тези вре-
дители. Очаква се 
да има проблеми и 
през новата стопан-

ска година, която вече е започна-
ла. За това винаги сме споделяли 
с производителите, че на местата, 
където отглеждането е монокул-
турно, а има доста такива райони 
в Пазарджишко, трябва с цената на 
всичко, да се преобърне повърх-
ностният почвен слой, каза още 
Христина Георгиева. 

Христина Георгиева – директор на Опитната станция 
по поливно земеделие – Пазарджик:
Повечето зърнопроизводителите  
в Пазарджишко, 
залагат на евтини, а не 
на качествени семена

Тютюнът 
ще е с 20 на 
сто поскъп
Очаква се килограм сорт 
Басма да е 8 лв. за кг.

Производителите на тютюн в 
Кърджалийско, очакват тазгодишната 
цена да е с 20% по-висока, от тази през 
2012 г. Тогава ориенталските тютюни 
от сорта Басма, се изкупуваха за 6.50–
7 лева за килограм. Предполага се, че 
тази година стартът ще е при 8 лева 
за килограм, заради недостатъчната 
суровина. В първите дни на ноември ще 
започне изкупуването, масовата кам-
пания ще бъде към средата на месеца. 
Тазгодишната реколта на ориенталски 
тютюн, е по-слаба като количество, но 
по-силна като качество, смятат спе-
циалисти от бранша. Според кметове 
на села от областта, вече има ожив-
ление на пазара, като основните купу-
вачи са три големи тютюневи компа-
нии. Миналата година сред големите 
купувачи бе „Алайънс уан тъбако“ ЕООД, 
който изкупуваше в района на Хасково 
и около Кърджали. В община Кирково 
приемаше тютюни по договор „Лийв 
табако А. Михайлидис“. „Булгартабак 
холдинг“ е задължена, според приватиз-
ационния договор, да изкупува ежегодно 
по 5000 тона.

Над 2100 
овощари, лозари 
и производители 
на картофи 
получиха 838 
хил. лв.
Съобщиха от Държавен 
фонд „Земеделие“.

436 797 лв. са били изплатени на 
1670 производители на овощни култури 
и десертно грозде. Държавната помощ 
поема част от разходите за производ-
ството на основни овощни култури и 
десертно грозде; за купуване на торо-
ве, продукти за растителна защита и 
поливна вода. Най-много са сключените 
договори в областите Сливен – 308, 
Пловдив – 234, Бургас – 210, Силистра 
– 136 и Кюстендил – 116 броя.

Общо 400 980 лв. получиха 437 карто-
фопроизводители от областите Благо-
евград, София-област, Перник и Смолян 
през 2013 г., по държавната помощ de 
minimis. Средствата покриват част от 
разходите за производството на кар-
тофи, за купуване на торове, продукти 
за растителна защита и поливна вода.

Общият размер на помощите de 
minimis, за един земеделски производи-
тел, не може да надхвърля левовата 
равностойност на 7 500 евро за период 
от три данъчни години (2011 – 2013 г.).

Изплащането на средствата бе из-
вършено, след като правителството 
одобри промени в план-сметката на 
ДФЗ за 2013 г., с което бяха осигурени 
допълнителни средства по бюджета на 
фонда, в частта „Държавни помощи“, 
необходими за финансиране на произво-
дителите на овощни култури, грозде и 
картофи.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Проф. Станко Георгиев:

Възраждаме 
фъстъкопроиз
водството  
в България!

След като 
се пенсиони-
рах от инсти-
тута в Садо-
во, продължих 
да работя за 
създаването 
на нови сор-
тове фъстъ-
ци във фирма 
„Ай ди импе-
риал – Плов-
див“, споделя 
проф. Станко 
Георгиев – един от известните селек-
ционери. Най-новият е „Лотос“, който 
е деветият сорт фъстъци в България. 
Той беше приет от ИАСАС през юни т. 
г. и беше финансиран на 100% от САЩ. 
Преди него, другите ми сортове са 
„Цветелина“ и „Станко“. Това са имена-
та на съпругата ми, внука и внучката 
ми. Старите сортове са „Садово 2609“, 
„Калина“, „Орфей“, „Росица“ и „Кремена“. 

Характерно за сорта „Лотос“ е, че 
е най-раннозрял и не отстъпва по про-
дуктивност на предшествениците си. 
Вкусовите му качества са по-добри, 
от тези на по-старите и имаме от-
лични отзиви за него от Европа, САЩ 
и Аржентина. Не може да се сбърка с 
другите, защото има отличителна 
бяла шарка на семето. Преди седми-
ца, излезе новата ми книга „Подходи и 
методи, като модел в селекцията на 
самоопрашващите се култури“. В нея 
е описано всичко. Вече има фъстъци, 
които на цвят са чисто бели и ще са 
готови за производството на бонбони 
„Снежинки“. Няма да има нужда да им се 
маха люспата. 

Фъстъците са културата, чий-
то площи през годините на прехода в 
страната, много намаляха. През 2007 г. 
бяха стигнали до 3911 дка. В момента, 
те се увеличиха до 15–20 хил. дка. От-
глеждат се предимно в Садовска, Асе-
новградска и Първомайска общини. Тен-
денцията е за създаване на регионален 
клъстер за фъстъците, с център град 
Садово. Така ще могат да се обединят 
всички производители, преработвате-
ли и търговци на тази култура, които 
имат общ интерес. Теоретически са 
разработени всички постановки и се 
надяваме, това да се случи.

Лошото при българите, като нация 
е, че всички са родени за министри и не 
признават нищо друго, освен себе си. За 
това и китайците идват у нас, в района 
на град Садово и искат да купят меж-
ду 100–150 хил. дка., за да отглеждат 
фъстъци. При тях, вече не може, тъй 
като всичко е пренаситено от мно-
гобройното им население. За това и в 
момента, има силна китайска експанзия 
в цял свят. Въпреки това, ние успяваме 
да възродим културата у нас. Изкупна-
та цена на пазара е между 5–7 лв./кг., в 
зависимост от качеството им, което 
устройва производителите. Вносът в 
на фъстъци в България през последните 
години започна да намалява, защото на-
шите, са много по-качествени. 

ТАВ

Клисурци празнуваха 

„Тракия икономическа зона“ се 
очертава, като един от найголемите 
икономически проекти на България, 
стана ясно на пресконференция, на 
която беше представен проектът. Зо-
ната обхваща 10 700 000 м² в района 
на Пловдив и обединява 6 индустри-
ални зони: индустриалнотърговска 
зона „Марица“, индустриална зона 
„Раковски“, промишленотърговска 
зона „Куклен“, парк „Образование и 
високи технологии“ в Пловдив, ин-
дустриална зона и високотехнологи-
чен център „Тракия“ и Агро център 
„Калояново“. 

С конкретните аспекти на зона-
та запознаха журналистите доц. др 
инж. Никола Добрев, председател на 
Съвета на директорите на КЦМ 2000 
АД и председател на Съвета на ди-
ректорите на промишленотърговска 
зона „Куклен“ АД и инж. Пламен 
Панчев, председател на Съвета на 
директорите на „Сиенит холдинг“ 
АД и на сдружение „Инвестиционна 
инициатива“, инициатор и организа-
тор на „Тракия икономическа зона“. 

На пресконференцията присъст-
ваха и зам.кметът на община Плов-
див Димитър Кацарски, кметовете 
на община Асеновград др Емил Ка-
раиванов и на община Куклен Кос-
тадин Павлов. Те споделиха, как е 
повлияло развитието на отделните 
индустриалните зони върху иконо-

мическия и социалния живот в реги-
она и какви очаквания имат от про-
екта „Тракия икономическа зона“.

По думите на Кацарски, Пловдив 
ще се включи с два много важни за 
общината проекта, а именно Север-
ната индустриална зона и екопарк 
„Марица“.

„Тракия икономическа зона“ се 

В Пловдив представиха мегапроекта 
„Тракия икономическа зона“

Пламен Моллов – изпълни-
телен директор на Агенци-
ята по храните:

Агенцията по 
храните да 
излезе от МЗХ 
и да стане 
държавна

Новият директор на Българската 
агенция по безопасност на храните 
(БАБХ) Пламен Моллов, иска тя да изле-
зе от структурата на Министерство-
то на земеделието и храните (МЗХ) и 
да стане държавна, на подчинение на 
правителството. Той ще настоява за 
това пред хората на високи постове, 
тъй като отговорностите на агенци-
ята към безопасността на храната на 
всеки човек трябва да има дългосрочна 
визия, при вземане на решения, заявя-
ва Моллов. Освен това, при статут 
„държавна агенция“ служителите няма 
да се притесняват и влияят от поли-
тическата конюнктура. Пламен Мол-
лов обръща внимание, че служителите 
на БАБХ взимат най-ниските заплати, 
в сравнение с други агенции. Отделно 
от това ще има и съкращения, какви-
то са предвидени във всички държавни 
институции.

„Стандартите са възможно най-
ниското ниво, което трябва да бъде 
покрито от преработвателите, смята 
новият директор. Спазването им се 
изисква по дефиниция. Според Моллов, 
агенцията се ангажира прекалено мно-
го със стандартите „Стара планина“, 
а трябва да изпълнява основно функции 
на контрол.

Моллов обещава да се срещне с 
браншовите асоциации и да анализи-
рат заедно стандартите. „Иска ми се, 
ако те имат претенции за стандарти 
с името „българско“, да отговарят на 
автентични рецепти, а не да са меж-
динен хибрид между автентичност на 
продукцията и някакви влияния на тех-
нологията“, обяснява Моллов.

Деня на картофа
Народният представител от ПП 

ГЕРБ Николай Петков и съветници-
те от ОбС Карлово Сребра Атанасо-
ва, Мария Георгиева и др Красимир 
Колев, участваха в празника на кар-
тофа, който се проведи в подбалкан-
ското градче Клисура, за 27 поредна 
година. Хиляди се събраха на пло-
щада, където кметът Борис Спиров, 
беше поканил любимецът на народа 
Володя Стоянов.

Малчуганите от детската гради-
на и жените от местната фолклорна 
група, трогнаха гостите с патрио-
тичните си стихове и песни. Гости-
те с интерес разгледаха уникалната 
кулинарна изложба от картофени 
произведения, изработени от сръч-
ните ръце на ученици и домакини от 
Клисура.

На специални табли, майсторите 
бяха сътворили от вкусния зеленчук, 

образът на Боримечката, на нацио-
налното знаме, на оръжия, с които 
клисурци са извоювали свободата 
си. След официалната част, гостите 
си напазаруваха от вкусните карто-
фи на местните производители. А те, 
им се оплакаха от ниската изкупна 
цена на картофа, която тази година е 
едва 0.80 лв., а на едро се търгува по 
0.50 лв. Споделиха, че младите не се 
занимават с картофопроизводство, 
което е основният поминък в Клису-
ра, а възрастните сеят все помалко 
декари. 

„Все пак, докато ни има, Клисура, 
без картофи, няма да остане“, поше-
гуваха се те.

Празникът на картофа е един-
ствен и уникален по рода си в Бъл-
гария. Той е създаден през 1986 г., от 
столичен адвокат и група ентусиас-
ти.

разнообразието от местни породи, 
чрез опазване на гастрономически 
традиции и природосъобразен по-
минък и други.

Лектори на форума бяха Бонка 
Чолакова от ИАСРЖ, Микеле Ру-

миц, Италия, Slow Food Foundation 
for Biodiversity, др Атанас Вучков 
от катедра „Животновъдни науки“ в 
АУ и Асоциацията за автохтонни по-
роди кози в България, проф. Алекси 
Стойков от АУ, Десислава Димитро-
ва – Слоу фууд България и др.

Опазване на старите…
(От 1 стр.)
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В Димитровград заработи първият  
у нас рециклиращ център

Реколтата от 
царевица с 51% над 
миналогодишната, на 
слънчогледа – с 33%

Проектът е пилотен за България и Румъния
Пилотният за България и Ру-

мъния автоматичен рециклиращ 
център, заработи в Димитровград. 
„Умната“ машина за отпадъци е по-
ставена на едно от найоживените 
места в бригадирското градче, до 
магазин от голяма верига. 

Съоръжението е по проект, фи-
нансиран от Глобалния екологичен 
фонд, с подкрепата на Асоциация-
та на рециклиращата индустрия в 
България, с подкрепата на местната 
община и финансиран с 50 000 лв. 
от Програмата за малки проекти на 
Глобалния екологичен фонд в Бъл-
гария.

Идеята е да се популяризира 
и да се създадат навици и у нас за 
разделно събиране. Освен това, ре-
циклирането става и в реално време. 
Центърът събира и пресова три вида 
отпадъци – пластмаса, стъкло и ме-
тал. Той ги разделя, след като скани-
ра дъната на отпадъците. 

С пускането на Рециклиращия 
център в Димитровград, България 
е 57ата държавата, в която рабо-
тят машините на норвежката фирма 
ТОМРА. Машини, като тази в Дими-
тровград, има в найголемите модер-
ни индустриални центрове в Европа 
и по света.

Системата може да обработва 42 
опаковки за минута, а след сорти-
рането им, те се пресоват и може да 
побере отпадъци, колкото 12 контей-

нера за разделно събиране, обясниха 
от фирмата доставчик.

Фабрична е и с функция да дава 
монети срещу отпадък, но заради 
българското законодателство, в кое-
то не е разписана подобна опция, ще 
се мисли друг вариант за стимулира-
не на хората, които ползват „умния“ 
сметоразделителен контейнер, обяс-
ни председателят на Асоциацията на 
рециклиращата индустрия в Бълга-
рия Иво Георгиев.

Вероятно занапред машината ще 
дава пълно срещу празно. Така, на-
пример, при изхвърляне на няколко 
празни пластмасови половинлитро-

ви бутилки, машината ще дава една 
пълна, в същата разфасовка.

В първите два месеца от рабо-
тата, машината ще дава талони с 
уникален номер срещу изхвърлени-
те съдове. Чрез тях найупоритите 
ползватели на центъра, ще участват 
в томбола в средата на декември за 
чисто нов таблет. За това и акцията, 
е под надслов „Таблет за смет“. 

Старта на работата на ултрамо-
дерния рециклиращ център даде 
кметът на Димитровград Иво Ди-
мов. По думите му, разделното съби-
ране у нас, трябва да бъде обвърза-
но, с размера на такса смет.

Цената на царевицата миналия октомври е била над 
$300/тон, а сега е $173

Реколтата от царевица надхвър-
ли с 51% миналогодишния резултат. 
При среден добив от 426 кг/дка през 
2012 г., сега резултатът е 644 кг., съ-
общиха от областна дирекция  „Зе-
меделие“ в Пловдив. До момента, в 
областта са прибрани над 80 на сто 
от площите заети с царевица за зър-
но.

Тези дни, вероятно ще приключи 
прибирането на слънчогледа. Мас-
лодайната култура също се предста-
вя подобре, в сравнение с миналата 
година. Отчетените средни добиви 
от нея са 172 кг/дка, при резултат 
от 2012 г. 129 кг/дка. Увеличението 
е с 33.3%. Добрата реколта обаче се 
разминава с добрите цени. През ок-

томври 2012 г. на стокова-
та борса в Будапеща, коти-
ровките на царевицата са 
били между $300 и 320/т. 
Тази година те са почти на-
половина – $173.

На Пловдивската сто-
кова борса цената, която 
предлагат купувачите е 
210–220 лв./т., офертата 
на продавачите е 300 лв./т. 
При Софийската стокова 
борса царевицата се прода-
ва на 240 лв./дка. от полето 

(склада) и на 520 лв./дка. в чували 
доставени на купувача на място.

Слънчогледът също е на значи-
телно пониски борсови цени, спря-
мо 2012 г. През октомври м.г. сделки 
на борсата в Будапеща, са се сключ-
вали за $600–620/т. В момента ножи-
цата между „купува“ и „продава“ е 
отворена широко. Купувачите пред-
лагат $577/т., а продавачите искат 
$742/т.

Цената на слънчогледа в Бълга-
рия е 450–470 лв./т. „купува“ и 550 
лв./т. „продава“, при последната 
борсова сесия на Пловдивската сто-
кова борса. На Софийската, купувач 
и продавач са сключили сделка за 
450 лв./т. франко полето (склада).

България в топ 
10 в еС, по дял 
обработваеми 
земи

България попада сред първите 10 
страни в ЕС, с най-висок дял обработ-
ваеми земи, показва проучване на Ев-
ростат, за пространствената рамка 
на ЕС-28 и различното използване на 
земята на територията на Евросъюза.

Най-висок дял обработваеми земи 
е отчетен в Дания – близо половината 
от територията на страната. След-
ват – Унгария (47% от територията 
на страната), Румъния (36%), Чехия и 
Полша (по 34%), Германия (33%), Бълга-
рия и Италия (по 32%), Франция (31%) 
и Словакия, Испания и Белгия (по 28%).

В България горите са около 43% от 
територията на страната, пасища-
та – около 17%, а застроените площи 
и други изкуствени райони обхващат 
около 2 на сто.

Най-високи дялове на горите в ЕС, 
са отчетени в Швеция (76 на сто от 
общата територия), Финландия (72%), 
Естония (61%), Словения (60%).

Най-много земеделски и естествени 
пасища има в Ирландия (67% от тери-
торията на страната), Великобрита-
ния (40%), Холандия (38%), Люксембург 
(37%) и Белгия (31%).

Една трета от Малта, е покрита 
със застроени площи и други изкуст-
вени терени, в Белгия този дял е 13%, 
Люксембург и Холандия по 12%.

Около 5% е делът на застроените 
сгради, пътища и други изкуствени ра-
йони, като цяло на територията на ЕС.

Горите обхващат около 40% от те-
риторията на Евросъюза, обработва-
емите земи са около 25%, а пасищата 
– около 20%, сочат данните от проуч-
ването.

Приключи 
реализацията  
на стратегически 
проект за Калофер

На заключителната пресконферен-
ция д-р Емил Кабаиванов – кмет на 
община Карлово каза, че е приключила 
успешно работата по един стратеги-
чески проект за Калофер. След неговата 
реализация се очаква, да бъде повишено 
качеството на живот и съответните 
екологични условия, както и да се подо-
бри физическата среда, чрез огранича-
ване и предотвратяване на рисковете 
и щетите за живота, здравето и иму-
ществото на населението на Калофер. 

За тази цел са изградени дребнома-
щабни инфраструктурни съоръжения по 
бреговете на р. Тунджа, за предпазване 
от наводнения и предотвратяване про-
цесите на ерозия по речните брегове, в 
рамките на населеното място.

В заключение, д-р Кабаиванов отбе-
ляза, че след приключване на проекта, 
90% от бреговете на реката са укре-
пени, а за останалите ще се търсят 
други възможности, по които да бъдат 
финансирани така, че до голяма степен 
да се осигури спокойствие на жители-
те на Калофер, а домовете им да са 
защитени.

Проект „Изграждане на инфраструк-
турата за предотвратяване на навод-
нения и за защита на речните брегове 
от ерозия на река Тунджа в град Кало-
фер, община Карлово“ е осъществен с 
финансовата подкрепа на ОП „Регионал-
но развитие“ и община Карлово, Дого-
вор BG 161РО001/1.4-06/2010/019.

Немска 
работна група 
предлага 
партньорство

Работна група „Земеделие и храни-
телно-вкусова промишленост“ към Бъл-
гаро-германския съвет за коопериране, 
представена от Ханс-Егберт фон Арним 
и Бернд Кох – председател на Германския 
земеделски съюз бе на посещение в МЗХ. 
С тях се срещнаха двамата зам.-мини-
стри Валентина Маринова и Явор Гечев.

На срещата бяха определени основни-
те приоритети, по които двете стра-
ни ще си сътрудничат и ще работят, 
в рамките на заседанията на общата 
група. За ключови теми бяха определени 
животновъдство, аквакултури, производ-
ство на биомаса и развитие на селските 
райони и тяхното финансиране.
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Край на наводненията в Съединение
Жителите на Съединение ще мо-

гат да си отдъхнат от наводненията, 
които ги сполетяваха в последните 
години. Това стана възможно, с из-
градената нова подпорна стена на 
река Потока, край града. Реката по-
пада в район с дъждовно снежно по-
дхранване и през есента и пролетта, 
при интензивни валежи, наводнява 
района. За периода от 2001 до 2010 г. 
са ставали четири сериозни наводне-
ния, като при три от тях, е обявявано 
бедствено положение. Водата е за-
ливала къщи, дворове, промишлени 
предприятия и пътищата в района. 

„За последните 10 години, ще-
тите от наводненията възлизат на 7 
млн. лв. След като изпълнихме този 
проект, ще можем да елеминираме 
загубите за населението и фирмите 
в града“, заяви на пресконференция 
кметът на община Съединение Ге-
орги Руменов. Той отбеляза, че об-
щинските служители са направили 
безкомпромисен контрол по изпъл-
нението на проекта и всички забе-
лежки към фирматаизпълнител, са 
били изгладени. Реализацията на 
проекта ще създаде условия за тру-
дова заетост на населението от об-
щината и ще помогне за увеличаване 
доходите на домакинствата.

Целта на проекта „Разширение и 
корекционни мероприятия на река 
Потока, в регулацията на град Съе-
динение от км. 1+601 до км. 2+227, 
община Съединение, област Плов-
див – ІІІ етап от км. 2+052 до км. 
2+227“, е да се ограничат максимал-
но рисковете и щетите за жителите 
на Съединение, от преливането на 
река Потока.

Коритото на реката е почистено, 
а новата подпорна стена е с надреч-
на височина от 3 метра и дължина от 
350 метра.

Общата стойност на проекта по 
ОПРР е 664 529 лева, като съфи-
нансирането от страна на община 
Съединение е 33 226 лева. Той се 
осъществява по бюджетна линия 
BG161PO001/4.104/2010 „Подкрепа 
за дребномащабни мерки за предо-
твратяване на наводнения в 178 мал-
ки общини“.

50 хил. лв. дава община Съеди-
нение за проектиране на четвъртия 
етап на проекта, който включва съ-
баряне на съществуващия и изграж-
дане на нов мост, допълни общин-
ският кмет. 

На въпрос, каква е готовност-
та на детските градини и училища 
за предстоящия зимен сезон Ру-
менов отговори, че  подготовката 
на детските заведения за зимния 
сезон е перфектна и те са готови да 
го посрещнат. Преди две седмици 
открихме, след основен ремонт 

детска градина „8 март“ – Съеди-
нение. Предстои и откриване на 
детската градина „Светлина“ в с. 
Царимир, също след основен ремонт. 
Средствата за тях бяха 505 хил. лв. 
от фонд Козлодуй. В момента тече 
и газификация на начално училище 
„Христо Ботев“ в град Съединение. 
На територията на общината има 
три детски градини и една детска 
ясла. Три са и учебните заведения. 
Подготвяме документи  за разкриване 
на начално училище в село Царимир. 
То е било закрито, поради липса 
на подходяща материална база и 
недостиг на деца за разкриване на 
паралелка в начален кур 1–3 клас. 
Всичко това вече е налице. Сградата 
е в перфектно материално състояние 
и на 29 октомври ще я открием. В 
момента 60 деца от селото пътуват 
за училище до с. Граф Игнатиево.

ТАВ

Откриха новото 
депо за битови 
отпадъци в 
Асеновград

Официално бе открит регионални-
ят център за третиране на битови и 
строителни отпадъци в Асеновград. 
Гост на церемонията бе министърът 
на околната среда и водите Искра Ми-
хайлова. Кметът на община Асеновград 
д-р Емил Караиванов, изрази своите 
благодарности към министерството в 
нейно лице и каза, че се надява доброто 
партньорство между общината и дър-
жавните институции, да продължава 
да се развива в тази насока. От своя 
страна, министър Михайлова, поздрави 
кмета Караиванов и останалите кме-
тове на общините Първомай, Садово, 
Куклен и Лъки, за отличната съвместна 
работа.

Кметът на община Асеновград каза, 
какво се е свършило до тук. Общината 
е изградила приемна площадка, площад-
кови ВиК мрежи, ел. мрежи, съоръжения 
и осветление; пречиствателна стан-
ция за битови води; сондажен кладенец; 
административна сграда и навес; ав-
томивка и дезинфекционен трап, елек-
тронна везна и автоматични бариери; 
изградени са обслужващи пътища; дре-
нажна система и долен изолиращ екран 
и др.

Цялата площадка на депото се прос-
тира на 323 дка общинска земя. Първи-
ят етап от изграждането на Регионал-
ния център за отпадъци е на стойност 
4 млн. 243 хил. лв., финансиран от Дър-
жавния бюджет, чрез Предприятието 
за управление на дейностите по опаз-
ване на околната среда (ПУДООС) към 
Министерството на околната среда 
и водите. Това са двете клетки – за 
битови и за строителни отпадъци. Те 
заемат 72 дка. Към всяка от тях, има 
изграден по един ретензионен басейн. 
Към днешна дата, депото приема 100 
тона отпадъци дневно от разрешени-
те 250 т.

На откриването присъстваха и 
зам.-председателят на Постоянната 
комисия по околната среда и водите 
Джевдет Чакъров, Маргарита Стоило-
ва – член на комисията по околна сре-
да и водите, народният представител 
Тунджай Наимов, зам.-областният уп-
равител Юксел Расим, кметовете на 
общините Първомай, Садово, Куклен и 
Лъки, общински съветници, предста-
вители на фирмите, с които община 
Асеновград работи за изграждането на 
депото. Присъстваха също и предста-
вители на ПУДООС, Басейнова дирекция-
Пловдив, РИОСВ – Пловдив.

Карлово на бунт за Куршум  
джамия 

За опасност от етническо напре-
жение алармира кметът на общи-
на Карлово др Емил Кабаиванов, 
по повод скандалното решение на 
Окръжния съд в Пловдив да даде 
на Главното мюфтийство архите-
ктурния паметник Куршум джамия, 
който се намира на 100 метра от къ-
щата на Апостола и на 50 от знаме-
нития площад „20 юли“, в града на 
Левски.

Джамията, която има акт за пуб-
лична държавна собственост от 
1946 г. и на два пъти е актувана за 
публична общинска собственост, е 
архитектурен паметник на култура-
та от 1964 г.

Кабаиванов и председателят на 

ОбС Карлово Стойо Карагенски 
внесоха въззивна жалба в Апелати-
вен съд Пловдив.

Над 5000 карловци са се подпи-
сали за броени дни в подписка за 
запазването на паметника, който е 
общинска собственост. Алармира-
ни са всички депутати от 17 МИР 
Пловдив област.

Решението на окръжните ма-
гистрати се базира на Нотариален 
акт от 1923 г., когато в кантора в 
Карлово само с двама свидетели 
се приписват, като собственост на 
мюфтийството, не само Куршум 
джамия, но и още 24 обекта в града.

Повече от 60 години Куршум 
джамия не се ползва за молитвен 

дом, каза Карагенски. От 30хиляд-
ното население на Карлово, 95% 
са християните. Мюсюлманите си 
имат действаща джамия и в мо-
мента, посочи пък още кметът Ка-
баиванов.Трайно ще бъде нарушен 
етническия мир в града, ако пос-
ледващите инстанции – Апелати-
вен и Върховен касационен съд, по-
твърдят решението на Окръжния, 
каза той.

Имоти, които са публична об-
щинска собственост, не подлежат 
на реституция, категоричен е кме-
тът. Той е наел столична адвокат-
ска кантора да брани интересите на 
карловци. Дали подобно решение 
е възможно в една съседна Гърция 
или Сърбия, попита риторично 
Стойо Карагенски.Случва се, зара-
ди разпада на държавността, който 
се наблюдава в момента, категори-
чен е той.

Храмът, който е строен през 
1485 г., е върху останките на стара-
та църква Света Екатерина, а коло-
ните са от друг християнски храм 
– Свети Спас.

Карлово няма да допусне ре-
ликвата, заедно с повече от 2000 
квадрата тревна площ да отидат 
в ръцете на Главно мюфтийство, 
предупредиха двамата първенци, 
на специална пресконференция в 
Пловдив.
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ХОРОСКОП

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

Стремете се да затвърдите 
вече заеманите от вас пози-
ции, защото само така ще 
успеете да се справите със 
съществуващите предизви-

кателства. Доверете се на преценката си, 
когато става въпрос да защитите материал-
ната си стабилност.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Напълно възможно е най
накрая да успеете да се 
справите със съществуващ 
битов проблем. Моментът е 
благоприятен да започнете 

да правите някои изменения в дома си, осо-
бено ако планирате да промените стила си 
на живот.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Важно е да потърсите съвет 
на специалист, за да бъдете 
подготвени, по какъв начин 
да действате, в случай, че се 
наложи да водите преговори. 
Спокойствието и вътрешната 

ви увереност ще бъдат само във ваш плюс.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Много от вас подсъзнателно 
ще усетят доколко обективно 
сте преценили създалите се 
обстоятелства на работното 
място. В случай, че сте по-

ели неоснователен риск, то има твърде го-
ляма вероятност, да страдате от неприятни 
последствия.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Подсъзнателно част от вас 
ще прозрат истини, които 
може да бъдат от огромна 
полза за вас, когато взимате 
решения, засягащи живота 

ви като цяло. Добре преценените рискове 
ще ви носят сериозни дивиденти.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Опитайте се да гледате на 
инициативите си по начин, 
който ще ви позволи да на-
правите някои промени в 
тактиката си, за да бъдете 
максимално ефективни. 

Срещите и контактите с приятели ще ока-
жат положителен ефект върху вас.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Колкото поадекватно 
действате на този етап, 
толкова подобри ще бъдат 
резултатите ви в бъдеще. 
Възползвайте се от това, че 
по отношение на конкретна 

инициатива, ви е гласувано доверие – в бъ-
деще тя ще открие пред вас отлични делови 
възможности.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Спазвайте стриктен режим 
на хранене и на почивка, 
особено ако в последно 
време страдате от хронична 
умора. Добре е да си наме-
рите конкретно занимание, с 

което да възстановите вътрешния си баланс.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Не предприемайте, каквито 
и да било рисковани ходо-
ве. Вземете необходимите 
мерки, ако се чувствате от-
паднали и без настроение. 

Моментът ще се окаже важен за част от не-
обвързаните представители от знака.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Стремете се да действате, 
според обстоятелствата в ли-
чен план, дори и да се налага 
да отстъпвате от някои свои 
принципи. Пазете се да не 
проявявате прибързаност, в 

отношенията си с интимната половинка!
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Не се занимавайте с нищо 
друго освен да се отдадете 
на пълноценен отдих. Мо-
ментът е благоприятен за 

излети сред природата, както и за срещи с 
хора, които обичате и чувствате достатъчно 
близки, за да споделяте личните си вълне-
ния с тях.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Опитайте се да се посветите 
на занимания, които ви дос-
тавят удоволствие. Срещи-
те с приятели и разходките 
сред природата, само ще 

укрепват положителната ви нагласа. Прека-
райте достатъчно време навън в разходки и 
срещи с приятни за вас хора.

Мед, лимон 
и чесън – 
елексир  
за здраве
Какво е вълшебното в 
тази рецепта?

Това е фактът, че три прости про-
дукти, в съчетание, образуват една 
напитка, даваща освен ослабващ, но  и 
оздравяващ ефект за цялото тяло.

Чесънът значително намалява риска 
от раковите заболявания, чисти арте-
риите и увеличава тяхната гъвкавост.

Рецептата е проста:
Лимоните се почистват от кожа-

та и семките. Сместват се с чесъна 
и меда.

Пропорцията е следната: 5 лимона, 
5 глави чесън и 500 г мед.

Настойката престоява на тъмно и 
топло място около седмица. Прецежда 
се и се приема сутрин и вечер по 1 ча-
ена лъжичка.

Хората с лесновъзбудима нервна 
система е добре да го приемат 2–3 
часа преди лягане, защото комбинаци-
ята мед, лимон, чесън дава ободряващ 
ефект.

Защо е ценна тиквата?
Тя е истински сейф от полезни и 

редки витамини. Оранжевият й цвят се 
дължи на бетакаротинът. Той е антиок-
сидант, който организмът ни, се прео-
бразува във витамин А. Колкото месото 
на тиквата е пооранжево, толкова по
високо е съдържанието на каротин в нея. 
Провитамин А пък подобрява работата 
на имунната система. Трите различни 
каротиноида в тиквата – бетакаротин, 
алфакаротин и лутеин, я правят изклю-
чително полезна за зрението.

Витамин D и витамини от група В 
се намират в меката част на тиквата. Те 
влияят благоприятно на нервната систе-
ма и имат важно значение за справянето 
със стреса. Водата от сварената тиква 
може да се пие за успокоение и споко-
ен сън. Рядко срещания в растителната 
храна витамин К отговаря за правилното 
съсирване на кръвта, без него не може 
да има синтез на кръвта и костните про-
теини. И рядко срещаният витамин Т, 
който воюва с анемията, също е там, в 
оранжевото съкровище. Този витамин 
ускорява метаболизма, като помага за 
усвояването на храната и не позволява 

затлъстяване.
Открай време се знае, че тиквата е с 

високо съдържание на витамин С – 15 
мг на 100 г. А това означава, че, консу-
мирайки тиква, ние ще сме готови за зи-
мата, която наближава с много вируси. 
Витамин С и калият в тиквата, предпаз-
ват още от сърдечни заболявания и нор-
мализират кръвното налягане.

Желязо, медни соли и фосфор, съ-

държащи се в тиквата, влияят положи-
телно на съдържанието на кръвта. Честа 
консумация на плода се препоръчва, при 
профилактика на малокръвие и атерос-
клероза.

Зеленчукът съдържа малко натрий, 
но много калий, затова е добър естест-
вен диуретик, който премахва отоците, 
при бъбречни и сърдечносъдови забо-
лявания. Фосфорът и магнезият в тик-
вата влияят положително на паметта и 
нервната система. В нея има още кал-
ций, мед, флуор, цинк, от органичните 
киселини в тиквата се намира предим-
но ябълкова. Тиквата съдържа доста-
тъчно количество захарни вещества 
– глюкоза, фруктоза, захароза. Ниската 
й киселинност и съдържащата се в нея 
нежна целулоза, я правят подходяща, 
при заболявания на стомашночревния 
тракт.

Пектинът в тиквата помага срещу 
атеросклероза, защото способства за 
изхвърлянето на лошия холестерол от 
организма. При заболявания на жлъчка-
та и черния дроб честата консумация на 
тиква действа благоприятно. Тиквените 
семки също са изключително полезни, 
съдържат куп полезни вещества, добре 
е да се консумират сурови.

Бърз сладкиш 
за кафе

Необходими продукти: 1 1/2 ч. чаша 
кисело мляко, 1 ч. чаша захар, 1 ч. лъ-
жичка сода бикарбонат, 9 супена лъжи-
ци олио, 1 ч. лъжичка канела, 2 ч. чаши 
брашно, 1 ч. чаша нарязани орехи. 

Начин на приготвяне: Смесваме 
продуктите в дадената последовател-
ност (содата угасяваме в киселото 
мляко) и ги объркваме добре, така че 
да се получи кексово тесто. Най-накрая 
добавяме и орехите. Прехвърляме сме-
ста в подмазана и набрашнена тавичка. 
Печем в умерена фурна (предварително 
загрята на 180°) до готовност – около 
45 мин.

Изваждаме готовия сладкиш и по-
ръсваме с пудра захар.

Брезово отбеляза 170 години

от построяването  
на църквата „Св. Димитър“

Преди почти два века в далечна-
та 1843 г., в тъмнината на робство-
то, нашите деди строят този храм, за 
да разпръсква светлината на вярата, 
за да съхранят своя дух, род и оте-
чество. Полагайки църковните теме-
ли, те са знаели, че оставят нещо за 
своите деца и внуци, извор на духа, 
нещо общочовешко, вяра в подо-
брото, надеждата за благоденствие 
на града, рода, семейството.

Църковният храм е построен, 
като наследник на старата съществу-
ваща църква със същото име, която 
била вече порутена. Но не това било 
причината за поривът на брезовци, 
да се построи нов храм. В старата 
църква службите са се водили на 
гръцки език, от гърчеещи се све-
щеници и затова населението не ги 
посещавало. Като израз на отхвър-
ляне на гръцкото влияние, поп Цвят-
ко започнал да води службите под 
един навес. Така желанието да имат 
собствен български храм, довело до 
започването на строежа на новата 
църква, под предлог, че се прави ре-
монт на старата.

Израз на борбата за църковна не-
зависимост е и преместването през 
1830 г. на килийното училище в 
частния дюкян на абаджията Стойко 
Миневски, където децата започват 
да учат на църковнославянски.

През 1841 г. брезовските първен-
ци изпращат до султана прошение, 
което било написано от даскал Ма-

нол Велев, с искане за разрешение 
за ремонта. Прошението е занесено 
в Цариград, придружено с гърне гю-
лово масло.

Без да се чака одобрението за-
почва строежа, мястото за църков-
ния двор е дарено от Стою Адърски.
След усилено строителство, в което 
се включва всеки жител на града и 
дава своята лепта, като средства, 
труд, материал, църквата е изграде-
на. Храмът е с огромни за времето 
си размери 25 метра дълъг, 10 метра 
широк и 6 метра висок.

През 1843 г. пристига и ферманът 
от султана с разрешението за ремон-
та. Същата година новият храм „Св.
Димитър“ е осветен тържествено.

Изселените в Бесарабия бре-
зовци, подаряват за новата църква 
полилеите, одеждите и богослужеб-
ните книги. През следващите две 
десетилетия, църквата е изписана 
изцяло с 146 библейски сюжета. Сте-
нописите са завършени през 1870 г. 
от майстор Нестор Трайкович от Де-
бър. За да се стигне до рядко среща-
ното в църковното строителство, по 
онова време изцяло изографисване 
на стените на храма. 

Тази църква е обявена за памет-
ник на възрожденското църковно 
строителство, заради своята уни-
кална архитектура, стенопис и ико-
нопис, но за нас е нещо повече. Тя е 
символ на града, устоял на времето, 
паметник на нашите предци.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

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

„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

ВУАРР – Пловдив дипломира  
105 магистри

В деня на Свети Димитър Солун-
ски Чудотворец преди 21 години, е 
получен първият държавен документ, 
утвърждаващ създаването на Висшето 
училище по агробизнес и развитие на 
регионите в Пловдив. По традиция, на 
Димитровден се връчват дипломите на 
завършилите студенти от ВУАРР. Тази 
година, на този ден се дипломира пър-
вият голям випуск магистри от специ-
алностите: „Стопанско управление“, 
„Финанси и банково дело“, „Счето-
водство и одит“, „Икономика и упра-
вление на туризма“, „Управление на 
общините“, „Управление на селските 
райони“ и „Управление на проекти“. 
Общият брой на завършващите от се-
демте магистърски специалности е 
105, от тях с успех отличен са 9. Сред-
ният успех на Випуск 2013 е 5,51.

Истинските празници са тези, кога-
то човек получи резултат от дългого-
дишен труд. Признания за положени 
усилия. Тези победи осигуряват ду-
ховната сила, която е нужна на човек 
да преодолява песимизма и страха, за 
да става посилен – отбеляза проф. др 
инж. Димитър Димитров – ректор на 
ВУАРР, в академичното си слово пред 
дипломантите.

Димитровден е нашият празник. 
Има два празника, с които особено 
трябва да се гордеем – Съединението 
на България и Освобождението. Спе-
циално на Димитровден, великите Пе-
тър и Асен обявяват въстанието срещу 
Византия. Те пренасят иконата на Све-
ти Димитър от Солун, донасят я във 
Велико Търново и оповестяват, че све-
тецът вече закриля българите, допълни 
ректорът.

Магистратурата е висшата степен 
на висшето образование – подчерта 
проф. Димитров. Обществото на ци-
вилизования свят изпитва дълбоко 
уважение към нея. Ние се гордеем с 
Вашите резултати. Дълбоко сме убеде-
ни, че ще успеете в своята реализация, 
защото всяка година нараства инте-
лектуалното и културното равнище на 
нашите възпитаници. Нашият универ-
ситет обучава над 7500 студенти от 
страната и чужбина. Дипломирали сме 
над 17 000 висшисти. Всички те се ре-
ализират добре. Ние можем да се пох-
валим с нулева безработица на своите 
кадри, допълни той.

Ректорът на Висшето училище по 
агробизнес и развитие на регионите, 
отправи своето послание към дип-
ломантите – Животът е за смелите. 
Действайте! Не се колебайте да реали-
зирате проектите си. Нека бъдете като 
онези, които вървят към своя късмет, а 
не като онези, които го чакат да дойде. 
Пожелавам Ви, вяра, надежда, любов, 

предприемчив дух през целия живот, 
за да печелите състезанието между мо-
зъци в трудната конкурентна среда, за 
да станете богати, уважавани лидери у 
нас и в чужбина.

По традиция, в деня на дипломи-
рането на всеки випуск, академично-
то ръководство на ВУАРР, удостоява с 
почетното звание „Доктор хонорис ка-
уза“ учени и преподаватели, допринес-
ли за развитието на висшето училище. 
Тази година званието бе присъдено на 
доц. др Гено Пепелянков, за значите-
лен принос в развитието на агробизне-
са, науката и образованието в България 
и създаване и утвърждаване на ВУАРР.

По думите му: „Това звание за мен е 
много високо. През целия си препода-
вателски живот, със се стремял и про-
дължавам да следвам сентенцията, че 
светът дава път на тези, които знаят, на 
къде отиват. Пример в това отношение 
е ректорът на ВУАРР проф. Димитров. 
Той знае, той води всички, които са за-
едно с него“.


