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Издава „Тракия вест“ ООД

Седмичен агровестник за бизнес, реклама, информация

Пловдив  Година XIX  Брой 38 (818) 21.11–27.11.2013 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

Търсят се 
допълнителни 
възможности

за…

На
втора

страница



Откриха 
паметник на 
медоносната 

пчела
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страница

35 млн. евро 
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Инж. Александър Миндачкин – председател  на земеделска кооперация „Тракийска зора“ 
и председател на Регионалния съюз на зърнопроизводителите в Пазарджишка област:

Втора година не успяхме да засеем 
рапица, от което спечелихме!

Земята, която обработва земе-
делската ни кооперация е 10 500 
дка. От нея 4200 дка са с пшеница и 
1000 дка с ечемик. Останалите пло-
щи ги подготвяме за слънчоглед и 
царевица. Това не е лесно, защото 
по-голямата част от земята е доста 
суха. Орем с цената на много раз-
ходи. 

Приключихме със сеитбената 
кампания. Тези посеви, които бяха 
засети преди последния дъжд са в 
добро състояние и са във фаза вто-
ри и трети лист. Има места, на кои-
то посевите са във фаза начало на 
братене, но са малко. Неравномер-
ни са посевите, които бяха засети 
след дъжда. Надяваме се да завали, 
за да може да се стабилизират. 

Чак сега през ноември се вдиг-
наха малко изкупните цени на про-
дукцията ни. Постепенно тръгна 
износът на пшеницата. Съответно и 

цента й се покачи. Това накара тър-
говците да са по-активни на пазара. 
Проблемът е, че повечето произво-

дители няма, какво да продават, за-
щото са реализирали вече добивите 
си, на по-ниска цена. Причина за 
това е, че ни трябват свежи пари, за 
есенната кампания, а имаме и дру-
ги разходи. Реално спечелилите са 
търговците, които са изкупили по-
големи количества жито на ниска 
цена, а сега я продават на по-висо-
ка. Цената на царевицата също бав-
но се покачва. При слънчогледът 
също беше много ниска изкупната 
цена. И при него се наблюдава из-
вестно покачване, макар и плавно. 
На фона на останалите култури,
ДОБРА ЦЕНА ИМАШЕ 
ШАРЕНИЯТ  
СЛЪНЧОГЛЕД.

Тя варира между 700–760 лв./т. 
и беше единствената изгодна кул-
тура.

Пр одължава 
абонаментната 
кампания за 2014 г.

А б о -
намент -
н а т а 
к а м п а -
ния за 
бъ л г а р -
ски вест-
ници и 
списания 
продъл -

жава до 10 декември т. г. 
Изданието съществува вече 20 години, 

благодарение на хората, които са ангажира-
ни с производството, преработката и търго-
вията със земеделска продукция. Абонамен-
тът за него се извършва, чрез редакцията на 
вестника или във всички пощенски стан-
ции в страната. 

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

Пловдив 4002, ул. „Волга“ 4.
Тел.: 032/ 64 38 13; GSM: 0889/ 329 975

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!

Доц. д-р Христина Георгиева – директор на Опитната стан-
ция по поливно земеделие – с. Ивайло, община Пазарджик:

Продължаваме да се борим 
за своето оцеляване!

Нашата станция по поливно зе-
меделие има повече от 65 години 
история, през които директорите са 
работили да се запазването й. Това 
е причината да създадем един кръг 
от полски и зеленчукови култури, 
които да осигуряват непрекъснат 
цикъл за дейност на работещите. 
За това и нямаме мъртъв сезон. Об-
работваемата ни земя е 1250 дка., 
от държавния поземлен фонд, при 
условие на 100% напояване. Ра-
йонът на Пазарджишкото поле е с 
интензивни култури. Всяка година 
усъвършенстваме културите, кои-
то произвеждаме. Основната ни 
дейност е семепроизводство, про-
извеждаме базови семена и имаме 
пълно сортоподдържане на сорто-
ве, при някои видове, което е по до-
говорни отношения с институтите 
от системата на Селскостопанската 
академия. Имаме частично право за 
семеподдържане на сорт „Обзор“ (На стр. 4)

България получава 
7,5 млрд. евро  
за селско 
стопанство  
през 2014–2020

През 
с л е д -
в а щ и я 
п р о -
грамен 
период, 
Б ъ л г а -
рия ще 
п о л у -
чи 7,5 
м л р д . 
евро за 
селско-
то стопанство. Това съобщи евро-
депутатът Ивайло Калфин, на про-
велата се през миналата седмица в 
София, конференция на тема „Новата 
Обща селскостопанска политика на ЕС 

(На стр. 4)

(На стр. 2)
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Издател:
„Тракия вест“ ООД

4002 Пловдив
ул. Волга“ №4,

тел.: 032/64 38 13
GSM: 088/932 99 75, 089/578 31 11
e-mail: trak_vesti@abv.bg

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

За втора поредна година не мо-
жахме да подготвим площите за ра-
пицата, от което спечелихме, защо-
то условията бяха неблагоприятни. 
Стопаните, които успяха да засеят, в 
последствие съжаляваха. Практика-
та показа, че рапицата не е култура 
за Южна България. В Северна Бъл-
гария, не е така. Колегите от Добру-
джа и Лудогорието, са доволни от 
резултатите. При тях имаше валежи, 
което оказва влияние. Отделно при 
тях почвите са много по-добри, в 
сравнение с нашите.

Традиционно в Пазарджишкото 
поле са се отглеждали интензивни 
култури, но цената на поливната 
вода е много висока, а съоръжени-
ята на „Напоителни системи“, са 
в плачевно състояние. Това отказа 
много хора от гледането на зелен-
чуци. Пазарът им също е много 
труден, особено за големите про-
изводители. Преди години имахме 
наблагоразумието да отглеждам 500 
дка с домати и пипер и повече няма 
да го повторим. При днешното със-
тояние на пазарите и при цената на 
поливната вода, си е чисто самоу-
бийство. 13 години минаха от този 
опит и но от тогава, нищо не се е 
променило. 
ПОЛИТИЧЕСКАТА  
СИТуАЦИЯ В СТРАНАТА 
Е МНОГО СЛОжНА.

Проведохме много разговори с 
представители на правителството и 

в частност със земеделското минис-
терство. Имахме определени догово-
рености, които в определен момент, 
не бяха спазени. Преговаряхме ос-
новно за дерогацията на ДДС и да-
нъчните кредити. Те обещаха, че ще 
бъдат спазени уговорените срокове. 
Изчакваме да видим, какво ще се 
случи. Ясно ни е, че политическа-
та нестабилност на страната, ще се 
отрази и на нашия бранш. Нашата 
асоциация не е политическа органи-
зация, а защитава синдикалните ни 
искания. Когато се спазват те няма-
ме претенции, но когато ни лъжат, си 
търсим правата.
ОЧАКВАМЕ ДЕРОГАЦИ-
ЯТА НА ДДС
да влезе в сила от януари 2014 г. 
Срокът за възстановяването му да 
е 30 дни по определени критерии. 
Тогава ще бъдат изплатени и евро-
пейските ни субсидии, а до края на 
декември т. г. ще си получим субси-
диите по мярка 214 от Програмата 
за развитие на селските райони за 
агроекологичните плащания. В мо-
мента текат проверки от инспекто-
рата на Разплащателна агенция, но 
всички бенефициенти по тази мярка, 
трябва да си получат парите до края 
годината. Твърде много се проточи 
във времето одобрението на проек-
та. Информираността за тази мярка 
беше незначителна и аз  научих съв-
сем случайно. Освен мен, от Пазар-
джишкия район са кандидатствали 
едва петима земеделски производи-
теля. 

Много се дискутира проблемът 
със
ЗАКуПуВАНЕТО НА 
ЗЕМЯ В БЪЛГАРИЯ  
ОТ ЧужДЕНЦИ.

Наложеният мораториум не е ре-
ален, защото щом български граж-
дани могат да закупят земя в Евро-
пейския съюз, нормално е и техните 
жители да могат да направят това в 
България. Всичко е плод на емоци-
ите, но реалността е друга. И ние от 
Националният съюз на зърнопроиз-
водителите бяхме за продължаване 
на мораториума, но като се зами-
слиш трезво, е по-добре да има меха-
низъм за ограничаване. Да се вземе 
в предвид принципът на уседналост 
и купувачът да е живял минимум 5 
години в България. Най-големият 
проблем е разликата в стандартите 
у нас и на запад. Той е трябвало да 
бъде решен, когато се е преговаряло 
по глава „Земеделие“, преди присъ-
единяването ни към ЕС. Съгласили 
сме се на нещо, което работи против 
нас. Ако тогава отпадането на този 
мораториум, е било обвързано с па-
дане на субсидиите примерно, щеше 
да е добре, но при това състояние на 
икономиката и стандарта ни, който 
иска да купи земя ще успее. Като 
цяло, България тъпче на едно място 
през последните 23 години и съм пе-
симист, че положението скоро ще се 
оправи.

Екип на  
в. „Тракийски агровести“

Димитър Ганчев – председател на ЗК „Пищиговска земя“ – с. Пищигово:

Несигурността е най-големият 
проблем на земеделието!

От както съм председател на земе-
делската кооперация в село Пищиго-
во, това е най-тежката ни година. За 
дванадесет години до сега, не сме 
имали толкова сериозни проблеми с 
градушката. Малко утешение за нас 
бе, че добивите в незасегнатите пло-
щи, бяха отлични. От ечемика полу-
чихме по 450 кг./дка, а от пшеницата 
– 420 кг./дка. До сега повече от 350 
кг./дка, не сме получавали. За съжа-
ление, повече от 50% от площите, 
които обработваме, бяха унищожени 
от градушката. Това бяха 800 дка., 
с житни и още толкова със слънчо-
глед. Имахме и ниви, които бяха по-
разени на 50%, но те не се признават, 
щом не са на 100%. Това се отрази 
на добива, защото зърното го няма. 
Загубите ни, само от градушката, 
са за над 200 хил. лв. Намалихме и 
площите с ориз на 300 дка. Годината 
беше много неуспешна за борбата с 
вредителите по него. Има определе-
ни плевели, които са много устойчи-
ви на хербицидите, които прилагаме. 
Единият от препаратите беше доста-
вен със закъснение, което също се 
отрази неблагоприятно на добивите. 
Някои от клетките бяха на 100% по-
разени от вредителите. За това и при 
тази култура, добивът бе слаб. Надя-
ваме се, да получим някакво обезще-
тение от ДФ „Земеделие“, за поразе-
ните от градушката площи, ако бъде 
потвърдена схемата за подпомагане. 

С реколтата от житните, успяхме да 
раздадем рентата на член-коопера-
торите и да си осигурим семена за 
сеитбената кампания.

Голям проблем в момента, ни е 
предсеитбеното торене, защото ня-
маме пари. Срещу субсидиите, кои-
то ще получим, сме взели кредит, за 
да можем да изплатим част от рен-
тата и да решим някои належащи 
практики. Надявахме се да получим 
по-рано субсидиите, които ни бяха 
обещани, за да можем да погасим 
част от кредита. управляващите 
трябва да се научат,

КОГАТО ОБЕщАЯТ 
НЕщО ДА ГО СПАЗВАТ,
за да могат земеделските производи-
тели, да си направят сметката. 

Не е проблемът в политиките или 
регламентите на управляващите. 
Трябва да се създадат условия, за да 
можем земеделските производители, 
да работим спокойно. Да сме сигур-
ни, че това, което произвеждаме ще 
го реализираме и срещу него, ще по-
лучим добър доход. Имаме пробле-
ми със собствеността и ползването 
на земята. В последно време се води 
постоянна борба за по-големи субси-
дии, чрез обработване на по-големи 
площи. 
ЛИПСАТА НА ПАЗАРИ И 
КВОТИ, Е ДРуГ  
СЕРИОЗЕН ПРОБЛЕМ. 

Хвърляме се да произвеждаме 
сляпо нещо, което е имало добра 
цена през миналата година. Това 
води до пренасищане на пазара през 
тази и срив през следващата. Българ-
ската земя произвежда и дава много. 
И сега могат да се отглеждат интен-
зивни култури в Южна България, 
ако има реализация на продукцията. 
Работна ръка винаги ще се намери, 
но цените ни трябва да са конкурент-
ни, на тези в съседните държави. За 
съжаление, най-големият проблем, 
който остава е несигурността.

ТАВ

Втора година не успяхме да засеем 
рапица, от което спечелихме!
(От 1 стр.)

Търсят се допълни-
телни възможности
за финансиране 
на аграрното 
образование 
у нас с 
евросредства
В страната ни има 55 профе-
сионални гимназии по селско 
стопанство и механизация

Ще направим ефективна връзка-
та образование-наука-бизнес, защо-
то е важно специалистите, които 
излизат от аграрните училища, да 
са добре подготвени за практиката. 
Това заяви министърът на земе-
делието и храните проф. Димитър 
Греков, по време на тържественото 
отбелязване на 115-годишнината 
от създаването на Професионална-
та гимназия по селско стопанство 
„Царица Йоанна“ в Пазарджик. Ми-
нистърът изтъкна, че обучението 
трябва да е по съвременни програми 
и да се прави в непрекъсната връзка 
с висшето образование и бизнеса, за 
да може учениците да придобият до-
бра подготовка и да се реализират 
успешно.

Модерното земеделие е немисли-
мо, без опита и знанията на учени-
ците и учителите от земеделските 
училища. За това ще търсим допъл-
нителни възможности за финансира-
не на аграрното образование с евро-
пейски средства, каза още министър 
Греков.

Той припомни, че за подготовката 
на кадри в земеделието, страната 
ни има 76 средни училища, от кои-
то 55 са професионални гимназии по 
селско стопанство и механизация, а 
останалите са училища по ветери-
нарна медицина, хранително-вкусови 
технологии и по горско стопанство 
и дървообработване.
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За българския тютюн –  
не по партийному, а по народному
доц. д-р Едуард Арсенян – дългогодишен научен работник в Института по тютюна и тютюневите изделия

Тютюнът е 
уникално творе-
ние на природата. 
С трайно присъст-
вие в човешкото 
житие. Инициати-
ви, като тази да се 
ограничи неговата 
употреба, вина-
ги са завършвали 
с неуспех. Тю-
тюнът е победи-
тел. Причината, 
докато другите  
п р ед с т а в и т е л и 
на растителното 
царство служат 
обичайно за яде-
не и пиене (след 
обработка), необичайният начин на 
употреба на тютюна, тютюневият 
дим предизвиква усещане на релак-
сация, удоволствие и рефлекси за 
съобщност. Из българските земи, 
тютюнът шества повече от два века. 
Утвърден поминък. Непрекъснатото 
му пазарно търсене и гарантираната 
реализация, осигуриха на България, 
възможност да създаде своя собст-
вена комплексна тютюнева иконо-
мика. Във всички етапи на нейното 
развитие са участвали много хора и 
капитали. Това неизбежно е извело 
на предни позиции и политиката. А 
каузата „Тютюн“, винаги е била на 
равнището на национална.

Радикалните промени в общест-
вено икономическото преустройство 
на света, не подминаха и българската 
тютюнева икономика. Те настъпиха 
сега, след обявената в САЩ кампа-
ния – тютюн и човешко здраве. Как-
то стана ясно по-късно, прибързани-
те заключения, че тютюнопушенето 
е причина за кардиологични, хормо-

нални и увреждане на човешкия ор-
ганизъм, не се оправдаха. Въпреки 
това, предизвикано бе въвеждането 
на множество забрани, за ограни-
чаване на тютюнопушенето. Те до-
ведоха и до съществени изменения 
в технологиите за производство на 
тютюневи изделия. Там, където се 
появиха забрани за тютюнопушене, 
обществото се раздели на непушачи 
и пушачи. Влошаването на климата 
за социално общуване бе неизбежно, 
макар че това не се коментира сега, 
то се „складира“ в човешкото съзна-
ние.

Насилствено толерираната за-
брана за тютюнопушене „избуя“ и 
в друго направление – в системното 
увеличаване на цените на тютюне-
вите изделия. Въпреки това, пуша-
чите не престанаха да пушат. Това 
обаче, не е още всичко. 

По света рестрикциите за тю-
тюнопушене, не са унифицирани. 
Същото касае и  цените на тютюне-
вите изделия и съответстващата дър-

жавна фискална политика за всяка 
страна. Ефектът е непозната до сега 
контрабанда на тютюневи изделия и 
корупция из цял свят. Явлението се 
превърна и в политическо оръжие в 
борбата за власт.

Ще повторим. Тютюнът е велика 
култура. Той си отмъщава за непре-
мерени обвинения, както стои въ-
просът за връзката му с човешкото 
здраве. За дрогата и алкохолът, ситу-
ацията е много по- достоверна. Има 
безапелационна присъда, необжал-
вана от векове. Присъда за тютюна 
няма. Инициаторите на кампанията 
„Тютюнопушене и здраве“ (САЩ и 
Европа), вече повече от петдесет го-
дини, все търсят годни за присъда 
доказателства. За съжаление или не, 
безуспешни.

В последно време, обвиненията 
за вредно въздействие на тютюнопу-
шенето върху човешкото здраве, ста-
ват все по-вероятностни и със затих-
ваща сила. Вместо това, се появяват 
контрааргументи. Така например, 
резултатите  от последните психо-
фармацефтични изследвания, от-
носно влиянието на тютюневия дим 
върху човешкия организъм, гласят, 
че се касае за кратко психостиму-
лиращо въздействие върху нервната 
система. Ефектът коренно се разли-
чава от механизмите на въздействие 
на дрога и алкохол върху човешкия 
организъм.

Друг активно коментиран напо-
следък проблем, относно влиянието 
върху човешкото здраве, е психо-
генното състояние на човешкия ор-
ганизъм (стрес). Той влияе положи-
телно или отрицателно върху мозъка 
и нервната система на човека. Беза-
пелационната оценка, че тютюнопу-
шенето предизвиква усещане на удо-

волствие, следва да се приеме, че то 
действа положително върху човеш-
кия стрес. За обратното да мислят 
апологетите на антипушенето.

За разлика от САЩ и Европа, 
страните от Азия, Африка и други 
страни по света, лансираната пози-
ция за вредата от тютюнопушенето 
върху човешкото здраве, е повече 
от въздържана. В същото време, на-
селението в страните ренегати, от 
позицията тютюнопушене-здраве, 
продължава да расте. Значи, внуше-
нието – тютюн и край на живота – не 
е вярна посока.

В някои азиатски и африкански 
страни е наложена забрана за тютю-
нопушене. Кардиналната причина е 
от съвсем друго естество – ислям, 
шериат. 

Да се върнем сега към нашата си 
България.

Сбъднахме мечтата си да влезем 
в ЕС и Европейската общност. От 
балканци станахме европейци.

В ЕС страната ни практически е 
единствената (и Гърция, но по-мал-
ко) с комплексно развита тютюнева 
икономика. На практика няма кой да 
лобира за нас по въпросите за тютю-
на, а и няма достатъчно причини за 
подкрепа.  Защото тютюнът в почти 
всички страни от ЕС, не е това, кое-
то е за нас. Ние, макар и европейци, 
сме си и тютюнджии. И тютюнът все 
още е лична участ (нека всеки втори 
българин се справи с родовата си ис-
тория). Това не е лошо, защото някак 
си естествено ни задължава да сме 
най-информираните, относно това 
що е тютюн, но и най-заинтересова-
ните, от гледна точка на собствени-
те си материални интереси. Затова 
тютюнът трябва да се зачита, като  
наша национална кауза.

Министър Димитър Греков:

Тютюнопроизводството е изключително 
важен отрасъл  
за страната ни

Тютюнопроизводството е изклю-
чително важен отрасъл за страната 
ни и точно поради тази причина, 
заетите в сектора, не трябва да имат 
съмнения за сигурността на отрасъ-
ла в периода 2014–2020 г. Това заяви 
министърът на земеделието и храни-
те проф. Димитър Греков, по време 
на среща с тютюнопроизводители 
и фирми за изкупуване на тютюн в 
Харманли, организирана от Нацио-
налната асоциация на тютюнопроиз-
водителите-2010.

Голяма част от заетите в сектора, 
нямат друга алтернатива за разви-
тие, освен тютюнопроизводството и 
точно за това, МЗХ ще търси и дру-
ги възможности за стимулиране на 
отрасъла, обясни министърът. Той 
припомни, че заложените средства 
за тютюнопроизводителите, в бю-
джет 2014, са в размер на 100 млн. 
лв.

Зам.-министър Бюрхан Абазов 
беше категоричен, че отглеждания 
в страната тютюн, се търси и про-
дава добре и е незаменима сурови-

на за производството на качествени 
цигари. Той призова тютюнопро-
изводителите, да бъдат по-активни 
за осигуряване на допълнителна 
доходност, чрез възможностите на 
Новата програма за развитие на 
селските райони 2014–2020 г., в 
която заложените мерки са по-гъв-
кави и улеснени, и по тях могат да 
участват и тютюнопроизводителите 

за финансиране на малките стопан-
ства, под формата на агроекологич-
ни, биологични мерки и подобрява-
не на ландшафта.

Зам.-министър Валентина Ма-
ринова заяви, че подобни срещи са 
изключително важни за екипа на 
министерството, защото всяко едно 
производство осигурява работни 
места и поминък.

Пловдивчанин 
оглави 
Европейската 
мрежа на 
басейновите 
организации

Инж. Никола Кърнолски е новият 
президент на Европейската мрежа на 
басейновите организации. Той е дирек-
тор на Басейнова дирекция Източно-
беломорски район от края на август. 
За вицепрезидент на международната 
организация е избран французинът Жан 
Шелман. До избора се стигна на Между-
народната конференция „EUROPE-INBO 
2013“, която се проведе в Пловдив меж-
ду 13 и 16 ноември и събра участници 
от 21 страни.

По време на форума, българските 
експерти обсъдиха трудностите, по 
прилагането на Рамковата директива 
по водите и стъпките за тяхното пре-
одоляване. Дискутирани бяха и теми, 
свързани с управлението на речните 
басейни, рискът от наводнения и въз-
становяването на реките. Предприети 
са мерки за обща стратегия на регио-
налните мрежи в международната ор-
ганизация.



21.11–27.11.2013 г. ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ четвърта страница

В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Продължаваме да се борим  
за своето оцеляване!

на Карнобатския институт, пшени-
ца сорт „Садово“ на Садовския ин-
ститут. Правим и семепроизводство 
на хибридна царевица на институ-
та в Кнежа. Произвеждаме базови 
и предбазови семена за тритикале 
сорт „Вихрен“, а в момента започ-
нахме и сорт „Колорит“ и пшеница 
сорт „Кристи“. От тази година на-
влязохме и в поддържането на сор-
та „Енола“ на института в Генерал 
Тошево. Той е предпочитан и е хит 
през последните години. Занимава-
ме се и със семепроизводството на 
зимен фуражен грах, който е много 
търсен. Имаме и демонстративни 
полета с твърда пшеница и готов-
ност, при необходимост да предос-
тавим технологии за отглеждането 
й. Наблюдава се голям интерес към 
тази култура и тя е добра за нашия 
район, като дава по-високи доби-

ви от района на Чирпан, където е 
Институтът по твърдата пшеница. 
От пролетните култури правим се-
мепроизводство на царевица и соя. 
Отглеждаме стокова продукция и 
за пуклива царевица, слънчоглед и 
люцерна. Правим агротехника и на 
ориз. Тези са основните ни култу-
ри, заедно с пипера, към който има 
интерес през последните години. 
Това ни накара да хвърлим големи 
усилия за възстановяването на сор-
та Пазарджишка капия, за което ни 
помага ИЗК „Марица“. Изчистени-
ят й вариант, представлява интерес 
за печене и вече сме на финала. 
Надяваме се до 1–2 години, да го 
предоставим за включване в сорто-
вата листа на България. По време на 
кампаниите работи целият колек-
тив, който е 26 човека с охраните-
лите! Агропрактиките се извършват 
в срок и качествено на бригадирски 

начала. Успяваме финансово да се 
справим,
НО ИМАМЕ НужДА  
ОТ НОВА ТЕхНИКА.

За съжаление, нямахме възмож-
ност да го направим. Техниката ни 
е от преди 30 години. През 2006 г. 
успяхме да закупим два трактора и 
прикачен инвентар, но това е капка 
в морето. Не мога да се съглася, че 
всички земеделски стопани около 
нас, си купуват нова техника със 
субсидии, а ние не можем. Участва-
хме по програми с проект и отгова-
ряхме на всички условия. Фирмата, 
която щеше да ни снабди с комбай-
на, ни правеше отстъпка от над 100 
хил. лв., с цел реклама на техниката 
им, но ни беше отказано финанси-
ране.

Трябва да бъде уточнен статута на 
опитните станции, като нас. Да сме 
или към ССА, или както е в Австрия, 
към завод за малогабаритна техника. 
Да се каже кои държавни предпри-
ятия са нужни и кои не. Те извърш-
ват експериментална дейност, която 
е включена в закона и в търговския 
регистър. Ние обслужваме произво-
дителите, защото при нас са опитни-
те полета, семената, технологиите и 
връзките с институтите, които са ги 
направили. Производителите в райо-
на ни знаят и ни търсят.

Сега сме ангажирани с продаж-
бата на прибраната от опитните по-
лета стокова продукция. До момен-
та сме произвели и заготвили 200 т. 
зърнено-житни култури за семена. 
От тях над 120 т. са базови семена, 
които вече реализирахме.

Записа: Ерма хРИСТОВА

(От 1 стр.)

Откриха паметник  
на медоносната пчела  
в Пловдив

Паметник на пчелата, с претен-
циите да бъде единствен в България 
и света, беше открит преди дни  в 
Пловдив. Монументът, който пред-
ставлява кошер с пчела на него, е на-
правен по случай 100-годишнината 
от създаването на местното пчелар-
ско сдружение „Акация 1899“.

На кошерът, който е от мрамор, 
има вградена мисъл на Айнщайн, 
гласяща, че ако пчелите изчезнат от 
земята, човечеството ще живее още 
само 4 години. На церемонията по 

откриването присъства и църковен 
настоятел от храма на „Свети Ха-
ралампий“ –светецът, който е за-
крилник на пчеларите. „Монумен-
тът“ се намира в градинката до блок 
211 на бул. „Шести септември“, в 
града на тепетата. Въпреки пре-
тенциите на членовете на местното 
пчеларско сдружение, че няма друг 
такъв паметник в Европа и света, 
справка в интернет показа, че в раз-
лични части на света, има най-малко 
още пет подобни паметника.

Сн. ТВ архив

Павел баня 
се включва в 
Европейската 
екоседмица
Кампанията цели да се по-
пуляризира рециклирането 
на отпадъци

И тази година, община Павел баня 
участва в европейската инициатива за 
намаляване на отпадъците, която се 
провежда от 16 до 24 ноември. Основни 
цели на кампанията, са набирането на 
хартия за рециклиране, както и предос-
тавянето на полезна и достъпна инфор-
мация на хората, какво печелим всички 
от рециклирането на битовите отпадъ-
ци, поясниха от общината.

Екоседмицата ще бъде отбелязана в 
най-голямото училище в курортния град 
– СОУ „Христо Ботев“. Според статис-
тиката, средният европейски гражданин 
изхвърля над 500 кг отпадъци годишно, а 
се рециклират по-малко от половината 
от тях. Популяризиране на трите „Р“ – 
Редуциране на отпадъците, Рециклиране 
и Редовна втора употреба, е акцент в 
EСНО 2013.

Ще бъдат разработени и тествани 
комуникационни инструменти, насоче-
ни към специфични аудитории: админи-
страции и сдружения, фирми, училища и 
отделни граждани.

2014–2020 г.“. Парите за сектора ще се 
увеличат с около 2 млрд. евро, спрямо 
предходния програмен период, за смет-
ка на средствата по Програмата за 
развитие на селските региони, които 
ще намалеят с около 1,5 млрд. евро, 
обясни още той.

Субсидиите ще бъдат изравнени, с 
тези на другите държави от ЕС, допъл-
ни вицепремиерът Зинаида Златанова и 
уточни, че младите фермери и малките 
производства ще бъдат по-добре под-
помогнати. Субсидиите за големите 
земеделски стопанства ще намалеят, 
каза още тя.

Пакетите са договорени през фев-
руари 2013 г. в Европейския парламент. 
Идната седмица предстои най-тежки-
ят дебат за селскостопанската поли-
тика, допълни Ивайло Калфин и отправи 
предложение за създаването на група на 
високо равнище, която да започне де-
бат за сформирането на бюджета на 
ЕС. В момента, 80% от средствата са 
вноски от държавите членове, изтъкна 
той.

След гласуването на бюджета до 
2020 г., следва да бъдат гласувани и 
отделните политики на ЕС. Благодаре-
ние на Лисабонския договор, ЕП е имал 
засилени правомощия, при изготвяне-
то на бюджета и институцията се 
е възползвала от това си право, каза 
още Калфин. Преразглеждане на бю-
джета през 2016 г., е постигнала Бю-
джетната комисия. 960 млрд. евро са 
средствата в него до момента, като 
906 млрд. евро от тях, ще отидат за 
директни плащания, стана ясно на кон-
ференцията.

Има промени в селскостопанската 
програма, за следващия период ЕС ще 
отдели с 4% по-малко средства по нея, 
което е 379,179 млрд. евро. Ще има 
40% базово плащане на площ, 30% до-
пълнително зелено плащане към базова-
та субсидия, както и до 13% за подпо-
магане, обвързано с производството, 
уточниха на форума.

Ще бъде създаден и резерв, в който 
ще се задържат част от средствата, 
които да се ползват за изплащане на 
компенсации при ситуации, в които 
производителите претърпят пораже-
ния от суша и наводнения. Ако няма 
такива критични моменти, заделените 
суми ще бъдат изплащани през следва-
щата година.

Регистрираните земеделски произ-
водители в страната са 67 614, а зе-
меделските стопанства са 370 222. В 
ЕС има 12 млн. земеделски стопанства, 
които осигуряват 6% от БВП на обеди-
нението.

През новия програмен период фондо-
вете ще работят заедно, каза евроде-
путатът Филиз Хюсменова, зам.-пред-
седател на комисията по регионално 
развитие. Тя обясни, че според новите 
правила, всяка държава ще трябва да 
изготвя национална програма или па-
кет за развитието на селските регио-
ни. Страната трябва да включи повече 
общини в програмата за развитие на 
селските региони, изтъкна тя.

България получава 
7,5 млрд. евро  
за селско 
стопанство  
през 2014–2020
(От 1 стр.)
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Международна конференция  
на мрежата на басейновите 
организации в Европа

Зам.-министър Атанас Костади-
нов откри единадесетата Междуна-
родна конференция „EUROPE-INBO 
2013“ на мрежата на басейновите 
организации в Европа. В рамките на 
два дни и пет кръгли маси, всички 

експерти обсъждиха прилагането на 
европейската рамкова директива на 
водите. В конференцията участваха 
представители на деветнайсет стра-
ни в Европа. Цели се по-добра съг-
ласуваност между степента на въз-

действията и програмата от мерки, 
интегриране на темата за водните 
количества – разпределение на ре-
сурса и управление на сушите и на-
водненията. Коментира се достъпът 
до финансиране от европейските 
структурни фондове. Тема ще бъде 
и промяната на селскостопанските 
практики, с цел еколого съобразно 
намаляване на влиянието на селско-
то стопанство. Извършен бе и обмен 
на информация между различните 
държави, за да се подобрят практи-
ките на басейновите организации. 
Официални гости на откриването на 
конференцията бяха президентът на 
„EUROPE-INBO 2012–2013“ – Ах-
мет Мете Сатчи от Турция, послани-
кът на Франция в България Ксавие 
Лапер дьо Кабан, президентът на 
Комисията за международни отно-
шения във Франция Жан Шепман и 
постоянният технически секретар от 
Румъния за CEENBO Даниела Раду-
леску.

35 млн. евро 
осигурява ЕС за 
популяризиране на 
селскостопанските 
продукти

Европейската комисия (ЕК) е одо-
брила 22 програми за насърчаване на 
селскостопански продукти в Европей-
ския съюз и в трети страни, съобща-
ват от ГД „Земеделие и развитие на 
селските райони“. Общият бюджет на 
тези програми, голямата част от кои-
то ще се реализират за период от три 
години, е 70 млн. евро, половината от 
които са европейски средства.

Избраните програми обхващат ка-
чествени продукти, регистрирани и 
одобрени като защитени наименова-
ния за произход, защитени географски 
указания и продукти с гарантиран тра-
диционен специалитет, както и вино, 
месо, произведено по националните 
схеми за качество, органични продукти, 
мляко и млечни продукти, пресни плодо-
ве и зеленчуци, мед и пчелни продукти.

„Аз виждам насърчаването на сел-
скостопанските продукти на ЕС на 
европейските пазари и на пазарите в 
трети страни, като важен елемент 
от политиката, особено за качествени 
продукти. Ръстът на европейския из-
нос на качествени продукти, може да 
играе важна роля, в подпомагането на 
икономическото възстановяване в ЕС“, 
коментира взетото решение, евроко-
мисарят по земеделие и развитие на 
селските райони Дачиан Чолош.

Пловдивска област – 
лидер по проекти  
на преработвателната 
индустрия
Европейските средства по ПРСР ще разкрият 23 000 
работни места, съобщи зам.-директорът на фонд „Зе-
меделие“ Атидже Вели

За 2013 г. малките и средните 
предприятия (МСП) в България, 
имаха възможност да се възполз-
ват от 230 млн. лв. по ПРСР, с от-
варянето на приеми по мерки 121 
„Модернизиране на земеделските 
стопанства“, 311 „Разнообразяване 
към неземеделски дейности“ и 312 
„Подкрепа за създаване и развитие 
на микропредприятия“. От 2007 
г. до септември 2013 г. сключени-
те договори по тях надхвърлят 1 
млрд. лв. Тази сума представлява 
една трета от общия договорен фи-
нансов ресурс за ПРСР 2007–2013. 
Най-голям процент от средства-
та – около 50%, или 514 млн. лв. 
отиват за подкрепа на проекти на 
предприятия от преработващата 
промишленост. Това са проекти, 
финансирани по мярка 123. Най-
много са договорените средства 
в областите Пловдив и Добрич, а 
най-малко в Кюстендил и Кърджа-
ли.

Това съобщи Атидже Алиева-
Вели, зам.-изпълнителен дирек-
тор на ДФ „Земеделие“, по време 
на транснационалната конферен-
ция „AGRO-START“.

Тя информира, че по данни на 
НСИ в област Пловдив са реги-
стрирани най-много от малките и 
средните предприятия в България. 
Според статистиката на Изпълни-
телната агенция за насърчаване на 
МСП, по-малко от 1% от предпри-
ятията са се възползвали от финан-

сирането на ДФ „Земеделие“. А об-
щата картина показва, че към 2011 
г. финансирането по всички евро-
пейски фондове, е обхванало едва 
6% от тези фирми. Според зам. 
изпълнителния директор на ДФЗ, 
обнадеждаващ е фактът, че това са 
данни към 2011 г. и към настоящия 
момент ситуацията в страната се е 
променила.

С успешното реализиране на 
одобрените инвестиционни наме-
рения по ПРСР 2007–2013 г. ще бъ-
дат подпомогнати около 1600 мал-
ки и средни предприятия. Според 
одобрените 5-годишни бизнес пла-
нове, общият брой работни места, 
които се очаква да бъдат открити е 
приблизително 23 000. Положител-
на е и тенденцията, че през 2013 г. 
средният брой на заетите лица в 
едно малко или средно предприя-
тия ще бъде 9, при 4 за 2011 г., до-
пълни още г-жа Алиева-Вели.

Тя постави акцент и върху въз-
можностите за подпомагане и по-
добро насочване на финансира-
нето в новата ПРСР 2014–2020. 
През новия програмен период 
Министерството на земеделието и 
храните, в качеството си на упра-
вляващ орган, предвижда мерките 
за финансиране на МСП, да бъдат 
разширени, като се даде приоритет 
на създаването на повече работни 
места и инвестициите в по-изоста-
налите в икономически план реги-
они.

Зам.-министър Атанас Костадинов откри

Слънчогледът 
поскъпна на 
борсата в 
Будапеща
Продавачите на зърно у 
нас се спрягат с цените в 
Унгария

Слънчогледът поскъпна с над 41 
лв./т. за седмица на стоковата борса 
в Будапеща. Последната му котировка 
е 631.51 лв./т., като увеличението е с 
почти 7%. Ръст в унгарската столи-
ца отбеляза и хлебната пшеница, коя-
то се увеличи с 15.14 лева до 328.57 
лв./т. Фуражната поскъпна с 9.26 лв. 
до 315.42 лв./т.

Отвъд океана, пшеницата продължи 
да поевтинява и на 15 нември, се тър-
гуваше за 237.14 долара/т. (минус 2.80 
долара). Царевицата поскъпна с 3.62 до-
лара до 169.12.

У нас цените на пшеницата II Б гру-
па, слънчогледа и царевицата останаха 
почти без промени. Общото впечатле-
ние е, че купувачите натискат центе 
надолу, докато продавачите искат да 
получат стойности, съпоставими с 
борсовите цени в Будапеща. Купува-
чите на хлебно зърно на Пловдивската 
стокова борса, предлагат 240 лв./т, 
цената на продавачите е 320. На Со-
фийската стокова борса предложения-
та на купувачите са 320 лв./т. франко 
местоназначението, а на продавачите 
– 500 лв./т.

Котировките на царевицата в Плов-
див са 210 „купува“ и „300“ продава, а в 
София са съответно 280/400 лв./т.

Слънчогледът дори има леко нама-
ление, при офертите на купувачите, 
които са се циментирали на 450 лв./т. 
На Софийската стокова борса купувач 
с обявена незабавна доставка фран-
ко превозвача, предлага сделка за 550 
лв./т. Купувачът не пада под 720 лв./т.

Залесяват 
Смолянско с 15 
хиляди фиданки 

15 хил. фиданки с плодни дръвчета, 
ще бъдат засадени в Смолянско, до края 
на годината. Дейността е по план за 
прилагане на спешни мерки за намаля-
ване на щетите от мечки в региона. 
До момента, са засадени 8000 плодни 
дръвчета от горските стопанства 
„Смилян„ и „Борино“. Фиданките са от 
видовете круша, джанка, киселица и 
офика и имат средна височина 40–50 
см. Очаква се, първите плодове да уз-
реят след 4–5 години. До края на проек-
та е предвидено броят им да достигне 
30 000.



В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

21.11–27.11.2013 г. ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ шеста страница

Бизнесът на Стара Загора на среща с 
представители на скандинавски фирми

Близо 50 фирми от Стара Загора 
взеха участие в проведената работ-
ната среща на Българо-скандинав-
ската търговска камара и Търгов-
ско-промишлената палата на града. 
Специално за събитието, в Стара 
Загора пристигнаха Хелена Пил-
сас Алин, посланик на Швеция в 
България, Гюру Катарина Викьор, 
посланик на Норвегия в България, 
представители на дипломатически-
те мисии на Дания и Финландия и 
президентът на Българо-сканди-
навската търговска камара Йоран 
Свенсон.

Събитието бе открито от област-
ния управител Живка Аладажова и 
председателя на Общинския съвет 
Емил Христов. Домакин на проява-
та бе председателят на Търговско-
промишлената палата в Стара Заго-
ра Олег Стоилов.

Близо 30 милиона евро са инвес-
тирали през миналата година, фир-
мите от Швеция и Норвегия у нас. 
В момента бизнес отношенията 
между България и Норвегия не са 
много добре развити, но има заси-
лен интерес към преодоляването на 
този момент, призна посланикът на 
Норвегия Гюро Катарина Викьор.

Посланикът на Норвегия разкри, 
че страната е отделила 127 милиона 
евро, с които могат да бъдат финан-
сирани български компании, разра-
ботващи проекти, в направления, 
като екологичен транспорт и нама-
ляване на парниковите газове.

Посланиците признаха, че сле-
дят събитията и протестите в Бъл-
гария в последните месеци и редов-
но информират властите в своите 
държави. В демократичните страни 
и страните членки на Европейския 

съюз, подобни събития са съвсем 
естествени. Хората имат право да 
изразят мнението си, категорични 
бяха дипломатите.

Те коментираха и проблема с бе-
жанците от Сирия, като споделиха, 
че скандинавските страни също се 
сблъскват с него. Опитваме се да 
интегрираме тези хора, защото вяр-
ваме, че те могат да бъдат полезни 
на страните ни, допълниха Хелена 
Алин и Гюро Катарина Викьор

ТАВ

Пловдив се нареди сред  
най-достъпните европейски градове

Пловдив попадна в селектираните 33 града, които по-
криха изискванията на конкурса „Достъпен град 2014“, орга-
низиран от Европейската комисия. Наградата на първенеца 
ще бъде връчена на 3 декември в Брюксел. Това е четвърто 
издание на конкурса, чийто съорганизатор е Европейският 
форум на хората с увреждания. Тази година в ТОП 33 е и град 
Бургас.

Наградата има за цел да покаже добри практики от 

участващите в състезанието градове от страните – член-
ки на ЕС с население над 50 хил. жители, които планират и 
изпълняват дейности, свързани с подобряване достъпност-
та на градската среда за възрастни и хора с увреждания. 

На 10 септември 2013 г. приключи етапът с кандидат-
стването. Записаха се 102 града от 23 европейски държави. 
Журито направи предварителен подбор и допусна за участие 
33 от тях, сред които и Пловдив.

Пазарджишката 
гара ще е с нов 
вид до лятото

Договорите за ремонта на жп га-
рата в Пазарджик, бяха подписани от 
изпълнителния директор на Национална 
компания „Железопътна инфраструкту-
ра“ инж. Милчо Ламбрев и фирмите-из-
пълнителки, в присъствието на минис-
търа на транспорта, информационните 
технологии и съобщенията Данаил 
Папазов. Изпълнителят е Консорциум 
„Вектор инженеринг“, който ще трябва 
да усвои 3.6 млн. лв. за 8 месеца, в ре-
зултат на което пазарджишката гара, 
трябва да придобие нов европейски вид 
до лятото на следващата година. 

Министър Папазов увери, че рекон-
струкцията на подлеза, свързващ кв. 
„Гарата“, с града също е включена в до-
говора между страните. Финансиране-
то на модернизацията на гарата, е по 
проект „Преустройство и саниране на 
приемно здание гара Пазарджик – II-ри 
етап“ и се осъществява със съфинан-
сиране от Европейския фонд за регио-
нално развитие (ЕФРР), чрез Оператив-
на програма „Транспорт“ 2007–2013 г. 
Обектът е част от проекта, по който 
ще бъдат модернизирани и железопът-
ните гари в София и Бургас.

Нови улични 
лампи за селата 
от „Родопи“

Нови 320 броя енергоспестяващи 
лампи още са монтирани в населените 
места в община „Родопи”. Те са много 
по-икономични от старите, защото са 
с намалена мощност и успяват да осве-
тят улицата по-добре. Мощността им 
е 50 вата, а по-добрата осветеност на 
улиците се дължи на нова технология.

През годините никой не се е грижил 
за уличното осветление. Лампите са 
били стари, изгорели и в окаяно състоя-
ние. Сега стълбовете, заедно с освети-
телните тела са заменени с нови. Круш-
ките са с по-икономични параметри и са 
енергоспестяващи. По тази причина, в 
„Родопи“ лампите светят цяла нощ, без 
прекъсване. Нямаме режим на уличното 
осветление, както беше преди. Хората 
се чувстват по-сигурни, защото не се 
прибират по тъмни улици, а и сметките 
за осветление са по-ниски, коментира 
зам.-кметът на общината Таня Бочуко-
ва. Миналата година са монтирани други 
близо 300 броя нови лампи, така общи-
ят брой на подменените осветителни 
тела, става над 600. 

Преди години, лампите по селата са 
светили два часа вечер и един час су-
трин. В някои от селата съществуват 
още от стария тип лампи, но админи-
страцията е предвидила средства, те 
да бъдат подменени през 2014 г. Има 
предварителни консултации и за нов 
тип осветление в с. Марково. С него, 
лампите ще могат да бъдат управля-
вани по нов начин. Но това е на етап 
проектиране. Идеята е да се наблегне на 
LED-лампи, които са десет пъти по-ико-
номични. Всяка лампа е с мощност меж-
ду 5 и 7 вата и осветява, като тази от 
50 вата. Необходимо е финансиране, а 
експертите на общината разработват 
пилотния проект, съобщи Стефан Хри-
стов от екипа инженери на общината.

Пловдив се побратими с най-бързо 
развиващият се град в Китай

Меморандум за побратимяване 
между Пловдив и Шънджън разме-
ниха в Шънджън, Китай, председа-
телят на Общинския съвет арх. Илко 
Николов и Цин Ксу, кмет на азиат-
ския мегаполис. В залата на тър-
жествената церемония бяха подре-
дени огромни фотоси на пловдивски 
забележителности. Арх. Николов 
подари на китайския кмет картина, 
изобразяваща знакови места от гра-

да под тепетата.
В 5-звездния хотел Шангри-Ла 

общината на Шънджън, сключи 
международно партньорство с още 
5 града – Анкара (Турция), Атина 
(Гърция), Сува (Фиджи), Бишкек 
(Киргизстан) и Корк (Ирландия).

Кметовете и председателите на 
Общински съвети, на вече побрати-
мените с Шънджън градове Хюстън, 
Познан, Барселона, Самара, аплоди-

раха новите побратими. „Днешното 
събитие е част от стратегията на Ки-
тай, за отваряне на икономиката към 
света. Това е голям шанс за Пловдив, 
за коопериране в различни области – 
икономика, култура, туризъм, селско 
стопанство, образование“, коменти-
ра от Шънджън арх. Николов.

Председателят на Общинския 
съвет – Пловдив е почетен гост на 
Hi-Tech панаира, който се провежда 
в момента в най-бързо развиващия 
се китайски град, обявиха на цере-
монията, при откриването на изло-
жението домакините. Пловдивска 
бизнес делегация, водена от Ангел 
Христозов, председател на Бълга-
ро-Китайската асоциация за бизнес 
развитие, ще се срещне с различни 
компании. В делегацията са включе-
ни представители на „Роза Импекс“, 
„Хелиос Метал Център“, „Юпитер 
Холдинг“ и „Сиенит Холдинг“. Сре-
щите се осъществяват с помощта на 
Китайския  съвет за насърчаване на 
международната търговия при Съ-
вета на Шънджън, с който нашата 
Асоциация сключи Меморандум за 
разбирателство и сътрудничество 
през лятото.
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ХОРОСКОП

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

Опитайте се да не предпри-
емате глупави ходове, които 
биха могли да поставят под 
въпрос служебната или ма-
териалната ви сигурност. 

Пазете се да не попаднете под влиянието на 
човек, който може да ви тласне към разру-
шителни действия.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)

Не приемайте твърде драма-
тично промените, настъпва-
щи около вас в професио-
налната сфера. Опитайте да 
се възползвате адекватно от 

всеки нов добър шанс, който ви дава съд-
бата.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)

Финансовото ви положение 
чувствително ще се подобри 
с получаването на допълни-
телни възнаграждения. От 
доминиращо значение за вас 
ще бъдат връзките и конта-

ктите, които сте съумели да изградите през 
изминалите месеци.
РАК (22.VI.–21.VII.)

Добре е да възобновите ня-
кои ваши лични връзки и 
контакти, тъй като те биха 
ви помогнали да постигнете 
много по-голяма стабилност 

в бъдеще. В дома не се товарете излишно, 
освен ако не трябва да разрешите определе-
ни битови проблеми.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)

Опитайте се в любовта да 
не налагате личните си ин-
тереси, защото това ще има 
пагубно въздействие върху 
връзката ви. Контролирайте 

отблизо разходите си и стабилността ви в 
материално отношение ще бъде гарантира-
на.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)

Изградете близки връзки 
с хората, на които смятате 
да разчитате и в бъдеще. В 
случай че у вас възникнат 
противоречия, то е добре да 
направите анализ, преди да 

предприемете един или друг ход в живота 
си.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)

Доминираща роля за ста-
билността ви в професио-
налната сфера ще играе 
способността ви да игнори-
рате проблемите, чието раз-
решение не зависи от вас, 

и да се залавяте с тези въпроси, по които 
може да постигнете определен напредък.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)

Не взимайте страна в чужд 
спор, защото обстоятелства-
та може да се обърнат срещу 
вас. Добре е да изхвърлите 
от съзнанието си мисли и 
чувства, които имат пагубно 

въздействие върху вас.
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)

Част от вас ще имат извест-
ни притеснения с децата в 
семейството си. Моментът 
ще е от изключителна важ-
ност за тези от вас, които 

се стремите да постигнете единомислие с 
интимната си половинка по отношение на 
действията си.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)

Приключете с плануваното 
и се отдайте на занимани-
ята, които укрепват тонуса 
и настроението ви. Добре е 
да направите цялостна рав-
носметка за финансовото си 

положение, за да успеете да се предпазите 
от загуби.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)

Добре е да прецените до 
каква степен колегите ви 
могат да повлияят върху ма-
териалната ви стабилност. 
В случай че няма опасност 

за вас, то не се страхувайте да изразите ясно 
каква е вашата позиция.
РИБИ (19.II.–20.III.)

Моментът ще се окаже бла-
гоприятен, за да планирате 
предстоящо пътуване с цел 
отдих. Добре е да органи-
зирате и делова среща, на 

която да обсъдите въпросите, които ви въл-
нуват от известно време.

Сухата кожа 
притеснява най-
много жените 
през зимата

Зимните месеци са истинско пре-
дизвикателство за жените, които ис-
кат да запазят блясъка и свежестта 
на кожата си.

Ново проучване разкри, че „змийска-
та кожа“, която е суха, опъната и пада 
като люспи, е най-голямото притесне-
ние на жените през зимата. Това показ-
ва анкета на 1000 представителки на 
слабия пол, от които 90% се опасяват 
за състоянието на кожата си през мра-
зовитото време. 

Една четвърт от тях, страдат от 
заболявания, като чувствителна кожа, 
сухота, особено в областта на колене-
те и лактите. Друг проблем е т.н. „пи-
лешка кожа“, която поради липсата на 
слънчеви лъчи става почти синкава. 

Малко под половината от жените 
изпитват по-сериозни проблеми на ко-
жата, като сърбеж и болки, а при 15% 
се появява екзема. Това се дължи главно 
на ниската влажност на въздуха и сту-
дения вятър, които имат изсушаващ 
ефект върху кожата. Често се опитва-
ме да се стоплим с горещи радиатори, 
пареща вана или душ, които буквално 
изсмукват влагата на кожата ни. 

Експертите съветват да не забра-
вяте грижата за кожата през зимата, 
само защото е скрита под дебели дрехи. 
Не трябва да се пренебрегва фактът, 
че красивата кожа изисква грижи през 
цялата година.

Икономична рецепта

Чудни палачинки 
без яйца и мляко

Необходими продукти: 1 и 1/2 чаена 
чаша брашно, 5 чаени лъжички бакпул-
вер, 2 и 1/2 чаени чаши газирана вода, 1 
супена лъжица захар, 1 пакетче ванилия, 
щипка сол, олио за пържене.

Начин на приготвяне: Разбъркайте 
брашното с газираната вода, захарта, 
ванилията, бакпулвера и солта. Разбий-
те съставките с миксер до получаване 
на рядка каша.

Добавете 1 супена лъжица олио и 
разбийте сместа още малко. В тиган 
с незалепващо покритие сипете някол-
ко капки олио и когато то се сгорещи, 
разстелете първата палачинка. Щом 
едната є страна се изпържи, обърнете 
я от другата.

Преди пърженето на всяка палачин-
ка, слагайте на дъното на тигана по 
няколко капки олио.

По ваш избор поднесете готовите 
палачинки с плодове, сметана, течен 
шоколад, сирене, кашкавал, колбас или 
конфитюр.

Започнаха Коледните 

Знаете ли, че

Градинарството 
удължава живота

Работата в градината или ремон-
тът на къщата удължават живота, ус-
танови изследване на хора над 60-го-
дишна възраст. 

То показва, че избягването на за-
седналия начин на живот е от ключо-
во значение за хората в напреднала 
възраст. Шведски учени от универ-
ситета Каролинска в Стокхолм из-
следвали 4232 души и установили, 
че градинарството намалява риска 
от сърдечен удар и инсулт. 

Възрастните хора прекарват по-
вече време в заседнало положение 
и правят по-малко упражнения от 
хората в другите възрастови групи. 
Поради това те се насочвали към 

дейност, която е по 
средата на заседява-
нето и пълноценни-
те упражнения, като 
поправянето на ко-
лата или ремонт на 
дома, окосяването на 
моравата, бране на 
къпини или ловуване. 

Резултатите пока-
зали, че хората, които 
са по-активни през 
деня, са изложени на 
по-малък риск от сър-
дечен удар, но тези, 
които извършват по-
скромна дейност без 
упражнения, също са 
по-малко застрашени 

от хората, които не правят нищо. По 
време на 12-годишното изследване, 
активността намалила опасността от 
инсулт с 27% и от смърт с 30%. 

„Обичайно активното ежедневие 
се отразява благотворно на сърдеч-
но-съдовото здраве и дълголетието, 
при възрастните хора независимо 
дали хората редовно правят упраж-
нения“, отбелязват авторите на из-
следването. Учените обясняват, че 
застояването за дълго време намаля-
ва метаболизма на хората, а липсата 
на активност може да промени хор-
моните, произвеждани в мускулните 
тъкани. Това може да навреди сери-
озно на цялостното здраве.

постиОт 15 ноември, започнаха колед-
ните пости, които ще завършват на 
Бъдни вечер, 24 декември, в навече-
рието на Рождество Христово.

По време на Коледните пости не 
трябва да се ядат храни от животин-
ски произход – месо, мляко, сирене, 
яйца, кашкавал.

Виното е единственият алкохол, 
който се разрешава по време на пос-
та, тъй като е символ на Христовата 
кръв. Червено вино може да се упо-
требява всеки ден по една чаша, с из-
ключение на сряда и петък. Риба се 
разрешава единствено на Никулден 
– 6 декември.

Изключение от Коледните пости 
църквата прави за децата, бремен-
ните жени, болните и възрастните 
хора, на които са разрешени мляко и 
млечни продукти.

Какво да хапваме по време на 
постите?

Организмът ни има нужда от бел-
тъчини, така че изключвайки месото 
и млечните продукти е нужно да ги 
заместим с такива от друг произ-
ход. Това са ястия с боб, леща, ориз 
(особено кафяв), булгур (пшеница), 
нахут, гъби, авокадо, всякакъв вид 
кълнове, соеви продукти, ядки, се-
мена и други. По време на постите е 
нужно да хапваме и повече плодове 
и зеленчуци, който да донесат на ор-
ганизма ценни витамини и минерали 
– не забравяйте да включите в меню-
то ябълки, портокали, киви.

Сезонът предлага разнообразие 
на зеленчуци: картофи, зеле, цвекло, 
карфиол, броколи, моркови, спанак, 
праз, тиква. Може да се хапват и 
грах, бамя, брюкселско зеле, царе-
вица, боб, които могат да се наме-

рят замразени в повечето магазини. 
Почти всички видове макаронени 
изделия също са подходящи за пос-
ти. Все пак обърнете внимание на 
етикета, дали не е отбелязано нали-
чието на яйца или други животински 
продукти. Зехтинът както знаете има 
свойствата да изчиства организма от 
натрупаните мазнини, така, че из-
ползването му ще спомогне още по-
вече за прочистването на организма 
от токсините.

Както стана ясно има дни, в които 
да се яде риба е позволено (на Никул-
ден даже задължително). Това важи 
само за миряните – служителите на 
манастири и църкви, спазват строг 
пост. Ето и някои от рибите, които са 
с най-високо съдържание на белтъч-
ни: риба тон, херинга, лефер, пала-
муд, скумрия, сардина, хек, сафрид, 
бяла риба, пъстърва. Не забравяйте 
и разнообразието от безгръбначни 
мекотели, който в дните, когато не 
се спазва строг пост са разрешени: 
октоподи, калмари, рапани и миди.
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БИЗНЕССТРАНИЦА

„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

Френският посланик 
прие като спешна задача  
развитието на франкофонското обучение 
в ухТ и остана впечатлен от наше вино

Активното взаимодействие меж-
ду УХТ и сродни висши училища 
във Франция, ще доразвие в по-ши-
рока степен франкофонското обуче-
ние, в единствения по рода си у нас 
и на Балканите университет. Около 
тази позиция се обединиха ректорът 
на Университета по хранителни тех-
нологии проф. Кольо Динков и френ-
ският посланик Н. Пр. Ксавие Лапер 
дьо Кабан, по време на визитата на 
дипломата в пловдивския ВУЗ.

„У нас казват, че мъжът е оттам, 
откъдето е жената, така че ние Ви 
приемаме като наш“. С тези думи, 
ректорът на УХТ посрещна дипло-
мата, разбрал, че съпругата на по-
сланика е българка. По тази при-
чина, а и защото „проблемите се 
решават, когато се поставят ясно и 
откровено“, проф. Динков, отбеляза, 
че ще представи, не само високите 
позиции на Университета по храни-
телни технологии, но и трудностите.

„Двойно признатите дипломи, 
уеднаквяването на програмите, при 
които една част от обучението се 
осъществява в УХТ, а друга – във 
френски ВУЗ, ще направят по-атрак-
тивно обучението във френския де-
партамент на университета, тъй като 
ние отчитаме като сериозен проблем 
намаляване на желаещите за обуче-
ние. Независимо, че търсим всякак-
ви форми за решаването му – както 
посещаване на всички гимназии с 
обучение на френски език, така и 
даването на двойни специализации 
на френския департамент на УХТ”, 
посочи проф. Динков. Н.пр. Ксавие 
Лапер дьо Кабан от своя страна от-
говори, че приема казаното като про-
блем, чието решение трябва да бъде 
решено в спешен порядък.

Франкофонското обучение в 
Университета по хранителни техно-
логии има традиции, база и кадри, 
посочи ректорът на УХТ. От създа-
ването му, над 300 са дипломирани-
те специалисти, в областта на хра-
нително-вкусовата промишленост. 
В навечерието на 60-годишния юби-
лей на университета, отбелязан през 
октомври, бе открит Франкофонски 
център за академично качество, обо-
рудван със съвременна техника, коя-
то осигурява възможности за пряка 
видеоконферентна връзка, с акаде-

мични събития във Франция.
След разговора на ректора и ака-

демичното ръководство с Н.Пр.Кса-
вие Лапер дьо Кабан, пред диплома-
та и неговия екип, бяха представени 
български вина. Доц. Христо Спасов 
презентира бели вина, розе и черве-
ни вина от петте „винени“ района 
на България и успя да впечатли ди-
пломата, с червено вино – рубин и 
мавруд, реколта 2009 г. от региона на 
Пловдив.


