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Пловдив  Година XIX  Брой 40 (820) 05–11.12.2013 г.  Цена 0,50 лв.

Стратегията за земеделието
вече е факт!
Открита дискусия
на тема: „Днешното и
утрешното състояние
на българското земеделие и мястото и ролята
на аграрната наука“,
с акцент приемане на
стратегия, се проведе
на 28 ноември т. г. в
Пловдив. Организатори бяха Селскостопанската академия, под
егидата на доц. Христо
Бозуков – председател
на УС на ССА и редакцията на вестник „Тракийски агровести“.
Редакцията на вестник „Тракийски агровести“ предизвика дискусия, по
предложения проект за СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Поводът за това е,
че министърът на земеделието
и храните, във временното правителство проф. Иван Станков,
обходи надлъж и нашир области, общини и селища, с мисията

Абонаментн а т а
кампания
за
български вестници и
списания
п р од ъ л -

жава до 10 декември т. г.
Изданието съществува вече 20 години,
благодарение на хората, които са ангажирани с производството, преработката и търговията със земеделска продукция. Абонаментът за него се извършва, чрез редакцията на
вестника или във всички пощенски станции в страната.
Каталожните му номера са 2155 и 2156.
Цената за едногодишен абонамент е 30 лв. за
физически и 40 лв. за юридически лица.

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

РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН
СЪЮЗ – ПЛОВДИВ

В магазините от веригата КООП
ще намерите при най-изгодни цени
всичко, което ви е необходимо за
трапезата и домашния уют.
ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Пловдив, ул. „Брезовско шосе“ 142
Тел.: 032/905 200, 905 230
GSM: 0889 666 898
да види с очите си, състоянието
на българското земеделие и да
чуе проблемите на работещите в
него. Обеща да направи така необходимата

СТРАТЕГИЯ
ЗА БЪЛГАРСКОТО
ЗЕМЕДЕЛИЕ.

Той, заедно с настоящия ми-

нистър на земеделието и храните
проф. Димитър Греков, подготвиха необходимия проект.
В тази връзка, ето кратки реплики от това, което чуха в Института по изследване и развитие
на храните, ръководители и директори на аграрни институти и
радетели за българското земеде(На стр. 2)

Министър Димитър Греков в Пловдив:

Българското земеделие е
национална
кауза
Българското земеделие е национална кауза и поради тази причина,
всички трябва да спазваме добрия
тон, когато обсъждаме проблемите в сектора, заяви министърът на
земеделието и храните проф. Димитър Греков, при откриването на
Националния агро семинар „НАЗ
– работим за вас“, който се проведе на 27, 28 и 30 ноември в град
Пловдив. Във форума, организиран
от Националната асоциация на зърнопроизводителите участваха още
зам.-министърът на земеделието и
храните Явор Гечев, изпълнителни-

(На стр. 3)

„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

Давам
под наем!
Земи в чертите на град Пловдив:

 На бул. „Марица“,
до магазин „Била“ – 1700 кв. м.
 На „Пазарджишко шосе“ – Срещу магазин „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!

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ

05–11.12.2013 г.
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e-mail: trak_vesti@abv.bg
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Филип ХрИСТоВ – гл. редактор
Ерма ФИЛИПоВА – зам. гл. редактор
Симона чЕПЕрИгоВА – мениджър

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

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

Румяна Ангелова
е новият
председател
на НАЗ

Стратегията за земеделието
вече е факт!

(От 1 стр.)
лие.
Доц. Христо БОЗУКОВ –
председател на ССА
От началото на демократичните
промени в страната, преди повече
от 20 години се говори, че земеделието е приоритет. Аз не помня за
цялото време, някое правителство
да не го е поставяло, като приоритет. За мен това означава, че
то трябва да е законово, кадрово,
финансово и политически обезпечено. Кое от тези неща го имаме в
момента? Само доброто пожелание! От 20 години се събираме и
си говорим хубави неща и ни съвпадат мненията, защото разбираме
материята. Ако го оставим на политиците, всичко се опорочава. Не
искам да ги обидя. Те може да са
силни в политиката, но в детайлите им трябват специалисти, който
да ги насочват. В тази стратегия
липсва връзката между науката и
практиката.
Доц. Наньо НАНЕВ – директор на Института по изследване
и развитие на храните
В България липсва фермерското
производство, а в Европа субсидират точно него. Един от принципите на Общата аграрна политика, е
субсидиране на семейното фермерско земеделие. То в България липсва. За това и получаваме три пъти
по-големи субсидии на декар. 17
човека усвояват 97% от тях. Това
доведе до разораване на пътища и
сеене под капчуците, за да получат

субсидии. Ние продължаваме да
изнасяме непреработена продукция. Сбъркана е цялата логика на
аграрната политика в България,
която е архаична.
проф. Славчо ПАНДЕЛИЕВ
Когато прегледах новата стратегия за развитие на земеделието, не
разбрах, как ще излезем от кризата
в сектора и ще достигнем желания
от нас ръст. Безспорно за нея е извършена огромна дейност. Около
105 специалисти от различните области са дали становище за окончателната редакция на тези 354
страници. Накрая 5 известни учени са направили обобщение, което
е представено, като стратегия за
развитие на земеделието.
Доц. Василий ДЖУВИНОВ
Участвал съм в писането на
много национални стратегии. Когато ме питаха, какво трябва да

съдържа една стратегия, аз отвърнах, че едно време в Института по
овощарство, който беше към НПК
„Г. Димитров“ и произвеждахме
продукция от 120 култури. В новите условия, когато България е член
на Европейския съюз, трябва да си
зададем въпроса имаме ли нужда
да произвеждаме толкова култури?
Какви количества, на кои пазари и
на какви цени ще ги реализираме.
Това са неща, които трябва да ги
има във всяка стратегия.
В сферата на овощарството, ние
се върнахме на нивото от 1930–
1939 г., по отношение на площи и
производство. Средните добиви за
2009– 2010 г. са 800 кг./дка от ябълки, 400 кг./дка, кайсии, 500 кг./дка
праскови и т. н. Това показва трагедията в овощарството и че нямаме
национален приоритет, независимо от това, кой е на власт.

Проф. Алекси Стойков – Аграрен университет – Пловдив:

Ние жените сме много по-отговорни, сподели първата дама председател на Националната асоциация на
зърнопроизводителите
Румяна Ангелова стана новият
председател на УС на НАЗ. В продължение на 6 години, тя е председател
на врачанския съюз на зърнопроизводителите и член на вече бившия
управителен съвет на НАЗ. Първата
дама – председател на НАЗ сподели, че
в тази своя отговорна мисия, ще разчита на своите качества – отговорност, настоятелност и лидерство.
Човек трябва да е обединител, а
не разединител, професионализмът
винаги е бил на първо място в асоциацията. Предизвикателствата са
страшно много – предстои нов програмен период и борбата за отстояване на нашите позиции ще е голяма.
По повод 7-я рожден ден, който отбеляза НАЗ, по време на националния си
семинар в Пловдив, Румяна Ангелова
пожела на своите колеги да бъдат все
така единни, асоциацията да отбележи още много рожденни дни. Предстоят едни от най-светлите празници – нека да сме живи, работливи и
да проявим човечност и етика. Нека
не забравяме, че добротата винаги
побеждава.

Ще продължаваме
да консумираме вносно месо!
Изпълнителен директор на Селскостопанската академия бях през
2003–2005 г. Това, което прочетох
в предложената за обсъждане на
стратегия за земеделието в България, ми напомня много стари
постановки, с които сме свикнали
от години. Какво стана в областта
на свиневъдството, само със суот
анализ и факти, които доведоха
този отрасъл от 4 500 000 до едва
600 000 животни в страната сега.
Преди 1939 г. са били повече животните у нас. Свиневъдството е
върнато в годините преди Втората
световна война и е за задоволяване
само на собствените нужди.
Някои от авторите на стратегията не са от най-добрите. А има колеги, които са много по-добри специалисти в тези области, но никой
не ги е търсил. Оправданието е, че
били пенсионери и вече не можели да се занимават. Какво значи
приоритет? През 1973 г. държавата даде 3 млн. долара за развитие
на свиневъдството. Купи се лиценз
от Англия, който се изпита за три
години. Направиха се 72 свинекомплекса и България стигна до осмо
място в света, в областта на свиневъдството.
От години се говори, че земеде-

лието и туризмът са приоритети,
но не се дават средства, за развитието им. Много се говори за биоземеделието, което е модерно.
Промишленото животновъдство
нанася много вреди на околната
среда.
В общата Селскостопанска политика на Европейския съюз 20–20
е записано, че биоземеделието не е
приоритет, при толкова много гла-

дуващи по света, но се подпомага
с всички възможни механизми за
развитието. В Западна Европа побогатите, а и не само те, искат да
ядат здравословни храни, а не да си
дават парите в аптеките. Преди 1–2
години имаше стратегия за свиневъдството, но липсваха структурите, които да я изпълняват. Защо в
момента изнасяме зърно, а внасяме свинско месо от държави, които
90% от зърното си го внасят, като
Белгия, Дания и Холандия. В земеделието изнасяме най-много билки, които ги изкупуват Германия. В
последствие, ги продават опаковани на много по-висока цена.
Така е и с нашия мед, който го
използват за подобрител. Примери
има много. През 1939 г. на изложение в Бари, смядовската луканка е
взела първо място за качество. Къде
е сега тя? Има над 1000 души от повъзрастното население в Чикаго,
които я искат, защото им напомня
за детството. Имаме постановки, но
нямаме структури, които да ги реализират. Ако не се разработят конкретни програми към стратегията,
тя ще си остане само добро пожелание, а народът ни ще продължи да
консумира вносно месо.
ТВ екип
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Българското земеделие
е национална кауза
(От 1 стр.)

ят директор на Държавен фонд „Земеделие“ – РА Мирослав Николов
и зам.-изпълнителните директори
на фонда Николай Дачев и Виолета
Александрова.
Решаването на трудностите в
селското стопанство, може да стане
само, чрез толерантност и разбиране, защото това е един много сложен
отрасъл. С тази идея, ние провеждаме ежеседмични срещи с различните браншови организации, заяви
министър Греков.
Според него, един от приоритетите пред Министерството на земеделието и храните, е изготвяне на
ефективен Закон за браншовите организации, защото чрез такава нормативна база, обединенията на земеделските стопани ще имат по-голям
авторитет, както в страната, така и
пред европейските ни партньори.
Зърнопроизводството е най-добре развитият сектор в родното земеделие и благодарение на труда
на всички стопани, България заема
престижното 12-то място в Европа в

За 11 път се проведе празникът на прочутия смилянски фасул

този бранш, сподели министърът.
Той бе категоричен, че трябва да
се работи за запазване на постигнатите резултати, но и да се даде възможност на другите сектори, да догонят зърнопроизводството.
По време на семинара, зърнопроизводителите получиха подробна
информация от експерти от МЗХ и
Министерството на финансите по
теми, зададени от тях. Производите-

лите получиха пояснения по прилагането на механизма за обратно начисляване на ДДС, при търговията
със зърнени и технически култури,
прилагането на намален акциз на
горивата за земеделски нужди, усвояване на средства по мярка 214 от
Програмата за развитие на селските
райони 2007–2013 г. и очакванията
за новата Обща селскостопанска политика 2014–2020.

Аграрният министър призова
всички общини

да се възползват от наддоговарянето на средствата по ПРСР

През изминалите седем години от
прилагането на Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г., у
нас се осъществиха редица общински
проекти, насочени към подобряване
на условията на живот в малките общини. Макар и по-малки като мащаб,
тези проекти са жизненоважни за много населени места в страната, които не

разполагат с достатъчно финансови
средства и разчитат изключително
на тази подкрепа. За това призовавам
всички общини, да се използват по
наддоговарянето на средства по ПРСР.
Това каза министърът на земеделието
и храните проф. Димитър Греков, който заедно с министъра на труда и социалната политика д-р Хасан Адемов,

откри реконструирани междуселищни
пътни участъци, финансирани по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони“
от ПРСР 2007–2013 г. в община Самуил, област Разград. Новата пътна мрежа е около 20 км. и обхваща пътища в
община Самуил. Проектът е в размер
на 5 330 668 млн. лв.
В областта, по тази мярка се изпълняват още 14 проекта, на обща стойност над 35 млн. лв., от които вече
са разплатени 21 млн. лв.“, съобщи
министър Адемов. Той информира,
че през тази седмица с решение на
Министерския съвет, по мярка 321 се
осигуряват допълнителни 126 млн.
лв. за общински проекти. С тези средства, ще се финансират проекти, с
които общините кандидатстваха през
септември т.г., но поради изчерпване
на бюджета на приема, останаха без
финансиране. Това е част от екшън
плана, с който се намалява рискът от
загуба на средства по ПРСР, уточни
аграрният министър.

Иван Берберов – съсобственик на винарска изба „Стема – Старосел“ ООД, община Хисаря:

При нас качеството на виното
е гарантирано!

Започнахме изграждането на нашата винарна преди четири години. В
началото имахме известни трудности.
Използвахме средства от европейската програма за развитие на селските
райони. Капацитетът на винарската
изба е до 40 т. За в бъдеще смятаме
да го увеличим два пъти, но за момента, това са нашите възможности.
Качеството е гарантирано за всичко,
което сме произвели от гроздето, до
умението на технолога.
Реално работим от три години.
Това е първото ни участие в Дефилето на младото вино, което се проведе в
Стария град в Пловдив. Правим вино-

Смилян събра
стотици
почитатели
на боба

то от собствени лозя, които са 50 дка в
района на хисарското село Старосел.
Те са с много високо качество и са изцяло наша инвестиция. Сортовете са
Каберне, Мискет и Ракацители. Още
не сме излезли на външните пазари,
но ще търсим възможност да пробием
в Русия и Китай. Надяваме се да успеем, защото имаме лични контакти,
които ще ни помогнат.
Работя в областта на лазерната техника, но имам отношение към винарството. Завършил съм УХТ – Пловдив,
специалност „Автоматизация на производството“.
Записа: Е. ХРИСТОВА

За единадесети пореден път, Смилян събра стотици гости за празника
на боба. Началото на тържествата бе
дадено със силен гръм от местния „Боримечка“ Митко Кокаларов. Новото на
празника тази година бе, че местните
производители продават реколтата
със специални етикети, със запазената
марка на смилянския фасул. Целта е да
се пази на пазара от фалшификати.
В Смилян през тази кампания са
произвели около 25 т. фасул, а в цялото
Арденско корито общо към 50 т., каза
председателят на кооперацията Сафидин Чикуртев. Фасулът обаче стана поскъп от пържолите, продава се за 10 лв.
за кило едър бял салатен и 8 лв. за кило
дребен шарен.
Деца мериха сили в конкурс с 51 пана
от фасул. Раздадени бяха три комплекта награди, в три възрастови категории и поощрителни награди. Големите
пък се състезаваха в кулинарен конкурс,
за който 13 смилянчанки бяха подредили
торти, пити, рула и хапки от фасул, по
местни рецепти, като трахан, зелник с
фасул, фасул в гърне и др.
Сред интересните неща на щандовете на производителите, бе и огромна
40 килограмова тиква на Елена Гърбелова, отгледана от семки от Гърция.

Свиха админи
страцията
в „Родопи“

За двете години управление на
община „Родопи“, кметът Пламен Спасов сви администрацията
драстично. Още с встъпването си
в длъжност, той съкрати бройката на заместник-кметовете. Вместо четирима заместници, каквито
имаше предишният кмет, Спасов
назначи само един заместник в
лицето на Таня Бочукова. Двамата работим като за петима, твърди
кметът.
Така бяха съкратени три заплати, както и разходите за три
служебни автомобила с шофьори
и поддръжката на три кабинета.
Администрацията също е свита с
около 20%. Съкратени са щатовете
на служители, без които общината
функционира по-лесно.
Исках оптимизация на работата и на втори план икономия на
средства. Държа информацията да
минава през мен, за да няма размиване на отговорността, твърди
кметът.
Свиването на администрацията
позволи да се освободи цяла сграда, която е ползвана до момента за
данъчна служба, за която е плащан
наем всеки месец. По този начин
общината не се въвлича в излишни
разходи, каквито е правила преди.
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

Назначиха
Обезлюдяването на селата е най
големият проблем на земеделието ни директори
Заяви евродепутатът от ГЕРБ Преслав Борисов, на кръгла маса за предизвикателствата пред селскостопанския сектор. Пред земеделски производители, той разясни
основните промени, свързани с приетия на 20 ноември в Страсбург, пакет от мерки
за реформиране на ОСП
Най-големият проблем в българското земеделие, свързан с Общата селскостопанска политика на ЕС, е обезлюдяването на селата и липсата на малък
и среден бизнес, който да осигури препитание на голям брой хора, живеещи
на село. Това заяви евродепутатът от
ГЕРБ Преслав Борисов, на кръгла маса
за предизвикателствата, пред селскостопанския сектор през новия програмен период.
В момента, секторът „Зърнопроизводство“ е в добро състояние и може
да се гордеем с него. Това обаче не значи, че неговото състояние ще е добро
и през 2020 г., за това държавата в

Зинаида Златанова – вицепремиер по европейските фондове и правосъден
министър:

2014 г. няма
да е нулева за
еврофондовете

2014 година няма да е нулева за усвояване на европарите от новия програмен период, заяви вицепремиерът
по европейските фондове и правосъден
министър Зинаида Златанова. Първо,
няма да е нулева за еврофондовете за
новия програмен период, което очевидно е бил планът на опозицията, и второ – създава се публично-инвестиционна програма в националния бюджет,
посочи тя.
В момента, много сериозно работим с управляващия орган и министрите, за да уточним точно, какви
процедури могат да бъдат пуснати
още от началото на следващата година, отбеляза вицепремиерът. Това ще
даде възможност на бенефициентите
веднага да кандидатстват и да бъдат
сключени договори за безвъзмездна помощ, каза още тя.
Според Златанова, по този начин
„за пръв път имаме истинска допълняемост между европейското и националното финансиране, което е основно
изискване на европейските фондове и
на бюджетната политика на европейските страни“.
Приоритетите на страната ще се
финансират, не само от европейски
фондове, но и от националния бюджет
там, където няма възможност за европейски фондове, обясни още министър Златанова.

никой случай, не бива да го неглижира
през следващите години, за сметка на
сектори, които са занемарени. Важно е
да се развиват всички сектори и да не
се пренебрегва един за сметка на друг“,
подчерта Борисов.
Той информира, че през следващия

програмен период за селско стопанство в България, ще бъдат отпуснати
7,8 млрд. евро. „Колко от тези пари ще
бъдат усвоени, зависи от една страна
от държавата, колко ефективна програма ще предложи пред Европейската
комисия и от друга страна, колко добре
ще усвояват фермерите тези средства“, коментира евродупетатът.
Борисов припомни, че през 2014 г.
ще има възможност да се ползват пари
от новия бюджет по старите програми, а през 2016 г. е предвидено изравняване на субсидиите на земеделските
производители от България, с тези на
европейските им колеги.

на десет
института от
Селскостопанска
академия

Пред Никулден
Проф. д-р Таня Хубенова – директор на Института по
рибарство и аквакултури – Пловдив:

Рибата вече не е
народна храна!

Въпреки средствата, които бяха инвестирани в рибарството, продължаваме да консумираме вносен Пангасиус!

Снимка от празника на аграрната
наука

Участвала
съм
в писането на тази
стратегия, за сектор
„Рибарство“. Вярно
е, че тя беше направено много бързо, което
намери
отражение
във факта, че в нея е
засегнат само един
подотрасъл на рибарството, който е „Аквакултурата“. Липсват стратегическите
цели за рибарството в
Черно море, риболова в река Дунав и любителския риболов,
които са много важно
за страната. Причина
за това беше, че колегите имаха малко време и не успяха да
се организират, за да представят необходимите документи.
Аквакултурите са си чисто рибовъдство и част от животновъдството.
Сривът в него е подобен на всичко
останало в земеделието. Въпреки че
се говори, колко е полезно да се консумира риба, потреблението в страната е много ниско и ще остане такова. Никой не отчита и демографския
срив.
РИБАТА ВЕЧЕ НЕ Е НАРОДНА
ХРАНА.
Била е навремето, когато са я субсидирали, а в момента много хора не
могат да я си позволят. В стратегията нищо не се казва за дистрибуторската мрежа и как ще увеличаваме
диверсификацията на продуктите от
рибовъдството. Трябва да се стигне
нивото на птицевъдството. Предлага
се просто една риба, която не е атрактивна за домакините и те не искат
да се занимават с нея. Вместо това,
вземат риба Пангасиус, в която има
всички елементи на Менделеевата
таблица, но е лесен за приготвяне.
Нашите шарани са хубави, но не се
вземат, защото нямат необходимата

Председателят на Селскостопанската академия доц. д-р Христо Бозуков, назначи директори в десет научни
института.
От тях, нови са ръководителите на
три от научните звена към ССА. Това
са доц. д-р Димитър Николов, който поема Института по аграрна икономика
в София, доц. д-р Тенчо Чолаков, който
отива в Института по растителни и
генетични ресурси „К. Малаков“ в Садово и проф. д-р Таня Хубенова, която
оглавява Института по рибарство и
аквакултури в Пловдив.
Ръководителите на останалите седем института не са нови, но бяха с
изтекъл мандат. Всички назначени директори, са избрани за четири години,
след спечелен конкурс, проведен по утвърдените правила от УС на академията.
Седемте преназначени директори
са доц. д-р Стайка Лалева на Земеделския институт в Стара Загора, проф.
д-р Бистра Атанасова на Института по декоративни растения в София,
доц. д-р Мая Игнатова на Института
по животновъдни науки в Костинброд,
проф. д-р Димитър Домозетов на Института по земеделие в Кюстендил,
доц. д-р Нели Вълкова на Института по
полски култури в Чирпан, доц. д-р Даниела Петрова на Института по рибни
ресурси във Варна и доц. д-р Стефка
Киркова – Хадзиниколау на Института
по тютюна и тютюновите изделия в
с. Марково.
По решение на комисията, не бе
избран директор на Института по
розата и етеричномаслените култури в Казанлък. Проф. Лилия Кръстева,
е назначена за временно изпълняващ
длъжността, до провеждане на нов
конкурс.

форма, опаковка и
заготовка. За рибовъдството има отделна оперативна програма. Неправилно е
разпределението на
парите за субсидиране на производството ни. Започнаха да
се строят затворени
р е ц и р кул а ц и о н н и
системи. Една такава струва между 3–4
млн. лв. Има много
пари, които са дадени за скъпоструващи
технически съоръжения, в които няма
технология за производство и квалифициран персонал за тях. В резултат,
липсва и пазар за тази стока у нас, а
европейският не ни приема, защото
сме малки производители.
Както каза един от големите производители на пъстърва у нас „Мислех си, че ще имам конкуренция на
пазара, след като се наляха толкова
пари в рибарството, но нямам.“
Няма краен продукт, от всичките дадени за четири години пари, за
строителство и реконструкция на
предприятия. Нещо е сбъркано на
пазара, защото не може да нямаме
увеличаване на продукцията, нови
видове на пазара или износ. Вместо
това, продължаваме да ядем вносен
Пангасиус, със съмнително качество.
На рибарството, в частта си за „Аквакултурите“, трябва да се обърне голямо внимание.
Нашият институт също има своето място, както в отделните водоеми,
така и за фермите. Да даде своя принос за тях със своите знания, традиции и натрупани технологии през
годините. За съжаление ни липсва
основният фактор, който е финансиране, за да можем да сме в крак с търсенията на пазара.
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

Китайците харесват българските
кисело мляко, розово масло, вино
и минерална вода
Българското кисело мляко, популярното розово масло, виното и минералната вода, са най-популярните
продукти на китайския пазар. Това
стана ясно от проведения в НДК
българо-китайски бизнес форум.
Целта на събитието е насърчаване
на икономическите отношения между двете държави.
Форумът са открили н. пр. Уей
Дзинхуа, извънреден и пълномощен
посланик на Китай в България, и
Анна Янева – зам.-министър на икономиката и енергетиката. Ръководителят на китайската делегация Сун
Ченхай и изпълнителен директор на
ИАНМСП Евгений Иванов, отправиха приветствени слова към участниците в събитието. Според данни,
представени от посланика на Китай
у нас Уей Дзинхуа, стокообменът
между двете страни през изминалата 2012 г., възлиза на над 1,8 млрд.
щатски долара. Той добави, че се надява износът на вътрешния брутен
продукт на България, да се увеличи

двойно.
Близо 200 български компании
имаха възможност да проведат срещи от вида „бизнeс към бизнес“
или „B2B“ с чуждестранните партньори. В състава на китайската де-

легация се включиха около 40 представители на фирми от секторите
химическа промишленост, информационни технологии и съобщения,
лека промишленост, проектно финансиране и др.

В Крумовград се надяват
на повисоки цени за тютюна

Тази година реколта са по-големи, заяви зам.-кметът на община Крумово Хаджимехмед
Тютюнопроизводителите в
Крумовградско,
се надяват на
по–висока цена
изкупна цена за
килограм
тютюн тази година.
„Очакваме,
тя
да стигне между 8 и 9 лв./кг.,
в зависимост от
качеството“, коментира зам. –
кметът на община Крумовград
Абидин Хаджимехмед, преди
старта на кампанията.
По думите му, прибраната продукция е по-голяма, в сравнение с
2005–2006 г. Заради спада в строителството, част от заетите в бранша,

са се насочили към традиционния за
Родопите поминък.
„Тази година в Крумовградско,
тютюнопроизводителите са около
3 хиляди. Обикновено едно дома-

кинство предава между 800–900 кг.
суровина, което носи към 5 хил.лв.
доход, но близо една трета от тях,
отиват за осигуровки и покриване на
други разходи“, казва Хаджимехмед.
Той е убеден, че конкуренцията между търговците е в полза на стопаните
и те се надяват на ръст в цената, при
ориенталските тютюни до 20–25%.
По мнението на специалистите
като цяло, има недостиг на суровина, а тазгодишната реколта, е с много добро качество. В някои от големите села на Кърджалийско, вече се
забелязва оживление на пазара, а основните тютюневи компании, които
купуват в региона, са три – четири.
На среща с големите търговци преди месец, зам.-кметът на граничната община Абидин Хаджимехмед и
колегите му, са поставили въпроса
за осигуряване работа на тютюнопроизводителите от Кърджалийско и
през зимните месеци.

Тютюнопроизводители в Хасковско
с обвинение за картел

В Хасковския регион заподозряха фирмите-прекупвачи на тютюн, в картелно споразумение, което има за цел да свали изкупните цени на стоката тази година.
Според стопаните, това е и причината да
се бави вече с близо месец, старта на изкупната кампания. Според тях, фирмите-прекупвачи са направили картел, за да задържат
продукцията и да я изкупят после с по-лошо
качество и на по-ниска цена. Производителите от областта, се събраха в село Книжовник, за да обсъдят проблема. На срещата им
присъства и зам.председателят на Националната асоциация на тютюнопроизводителите „НАТ 2010“ Асен Кичуков. Той
обяви, че тазгодишната реколта е по-добра,
като качество от миналогодишната. От фир-

мите обаче твърдели обратното.
Миналата година средната изкупна цена
на четирите сортови групи: Басма, Каба кулак, Виржиния и Бърлей, е била 6.50–7 лв.
за кг., а по това време на годината, кампанията е била в разгара си. Сега, фирмите са
обявили, че ще изкупуват едва след Нова
година. Тютюнопроизводителите обаче
предвиждат,че забавянето ще е пагубно за
качеството. Те твърдят, че с всеки изминал
ден, качеството на произведения тютюн
пада драстично. Според статистиката, която води асоциацията, тютюнът е поминък
за 90% от хората в Южна България. В тази
част на страната сред най-крупните производители на ориенталските сортове са хората от свиленградското село Мустрак.

Националният статистически институт:

Близо 1 млн. дка
земеделски земи
са продадени
за три години
През периода 2010–2012 г. данните
от проведеното статистическо изследване показват, постоянно нарастваща
активност на пазара на земеделската
земя в България, сочат наблюденията на
Националния статистически институт
(НСИ). В сравнение с 2010 г., броят на
сделките със земеделска земя, се увеличава през 2011 и 2012 г., съответно
с 3.8 и 5.3%. Размерът на продадените
площи през 2011 г., спрямо предходната
година отбелязва спад със 7.4%, докато
през 2012 г., е регистрирано увеличение с
23.2%, спрямо 2010 година. През 2010 г.
са били продадени 291 545 декара земеделски земи, през 2011 г. – 270 076 дка, а
през 2012 г. 332 673 дка.
За трите години са се сключили сделки за близо 1 млн. дка и по-точно, за 994
294 дка.

Цени, според начина
на използване на земята –
217–556 лв.

Цената на един декар земеделска
земя, в сравнение с 2010 г. се увеличава
с 42.7% през 2011 г. и с 37.4% през 2012
г., спрямо 2011 г. Най-значително е нарастването на цената на овощните градини – със 17.4% през 2011 г. и с 45.1% през
2012 г., спрямо предходната година.
Най-висока е цената на нивите, като
средната им цена за страната през 2012
г. е била 556 лв./дка. Овощните насаждения са се продавали за 412 лв., лозята
за 262 лв., а трайно затревените площи
– 217 лв./дка.

Цени по райони –
364–860 лв./дка.

През 2010 г. най-активен е пазарът
на земеделска земя в Югоизточния район,
в който са реализирани 29.4% от всички сделки и 26.7% от продадената земя.
През 2011 и 2012 г. водеща роля има Северозападният район, където са сключени съответно 23.1 и 26.3% от сделките
и е продадена 26.1 и 34.5% от земеделската земя.
И през трите години на периода, найвисока е цената на земеделската земя в
Североизточния район – 365 лв./дка. през
2010 г., 555 лв./дка. през 2011 г. и 860 лв./
дка. през 2012 г. В Южен централен район
средната пазарна цена за земеделската
земя е била 230 лв./дка през 2010 г., 292
лв. през 2011 г. и 364 лв./дка през 2012 г.
През миналата година цената на земята
в Южен централен район, е била най-ниска, в сравнение с останалите 5 района
в страната.

Площи под аренда –
16–18 дка

Развитието на арендните отношения в селското стопанство през периода
2010–2012 г. е динамично. Спрямо предходната година сключените договори
за аренда/наем на земеделска земя през
2011 г. са повече с 4.9%, а през 2012 г. – с
9.4%. По отношение на размера на арендуваната/наеманата земеделска земя
данните от изследването показват известно намаление на площите през 2011
г. – с 3.1%, докато през 2012 г. е регистриран ръст от 23.4%.
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Община Пловдив ще харчи близо
190 милиона
през 2014 г.

Малко над 189 млн. лв. се очаква
да бъде бюджетът на община Пловдив за 2014 г. Сумата се формира от
делегираните от държавата дейности и очакваните собствени приходи
на общината.
Най-много средства – 78 млн. лв.
от общия бюджет, са предвидени за
образование. Парите се планират за
заплати и издръжка на училища и
детски градини. 2 млн. лв. са предвидени и за изграждане на нова детска градина в район „Западен“.
25.3 млн. лв. ще бъдат изхарчени
за поддържане на чистотата в Пловдив. Средствата се планират за сме-

тосъбиране и поддържане на депа за
битови отпадъци. Около 20 млн. са
предвидени за ремонт на паважни
настилки, осветление, както и заплати, и издръжка на ОП „Паркиране и
репатриране“ и ОП „Градини и паркове“. За издръжка на останалите
общински предприятия са предвидени около 11 млн.лв.
10 млн. лв. ще бъдат заделени за
култура, като в сумата е включена и
издръжката на институт Старинен
Пловдив и Археологическия, Етнографския, Историческия и Природонаучния музей. Предвидени са
и пари за дейността на фондация

„Пловдив 2019“. Два млн. лв. са за
проекти за кандидатстване по Европейски програми.
За здравеопазване през следващата година, са предвидени почти 11
млн. лв. Средствата са за издръжка
и заплати в детските ясли и кухни,
както и за здравните кабинети към
детските градини. Част от парите ще
бъдат използвани за профилактични прегледи на гръбначни изкривявания и наднормено тегло. Милион
и половина е предвидената сума за
спорт и физкултура.
В приходната част на проектобюджета на община Пловдив за 2014 г.,
е планирана сума, в размер на малко
над 96 милиона лева. Над 40 млн. се
очакват от имуществени данъци, а
59 млн. от неданъчни приходи. Само
от такса битов отпадък (ТБО), са
предвидени постъпления, в размер
на 29 млн.лева, а от данък МПС 13
милиона. 17 милиона лева са очакваните постъпления от недвижимо
имущество. От глоби и лихви общината очаква в бюджета да влязат 3
млн., а от детските градини и ясли
4.9 млн.

Отчетоха напредъка по водния проект
на Раковски
Пресконференция за публичното
представяне на напредъка по проект: „Интегриран воден проект на
гр. Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна
канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация“, се проведе
в БТА – Пловдив.
На събитието бяха отчетени извършените до момента дейности, по
реконструкцията на водопроводната
мрежа, изграждането на главни колектори и канализационната мрежа
в града. Обявен бе и напредъкът на
строежа на пречиствателна станция
за отпадни води (ПСОВ), която ще
гарантира пречистването на отпадните води на населението на Раковски.
Община Раковски представи подробна информация за етапите, финансирането и сроковете на изпълнение на мащабния проект.
В пресконференцията взеха участие Иван Антонов – кмет на община

Раковски, Младен Шишков – председател на Общинския съвет, Мария
Пенсова – зам.-кмет и ръководител
на звеното за изпълнение на проекта.
Ето, какво заяви кметът на общината Иван Андонов:
Водният проект на град Раковски,
е най-големият и мащабен инфраструктурен проект. Стойността му е
близо 58 млн. лв. До момента са изградени почти 39 км. канализационна мрежа, 281 м. реконструирана

канализационна мрежа, близо 30 км.
водопроводна мрежа, както и над 6.5
км. главни канализационни колектори. Изградени са общо 2047 сградни
канализационни отклонения и 1659
сградни водопроводни отклонения.
На 23 октомври т. г. е подписан
протокол за откриване на строителната площадка и строителна линия
за изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води и са започнали строителните дейности, допълни кметът.

Ръжево Конаре се сдоби с нова детска
площадка
Децата в село Ръжево Конаре,
община Калояново вече ще могат
да играят безопасно. Областният
координатор на ПП ГЕРБ Пловдив
област и народен представител от 42
НС Здравко Димитров и Иван Гинов,
откриха нова детска площадка. Тя е
изградена изцяло, според европейските изисквания, с гумено противоударно покритие, има обезопасени
пързалка, люлка и катерушки.

Рада Шикова е
новият кмет
на село Ръжево
Конаре
Кандидатът на БСП Рада Шикова,
спечели частичните местни избори
за кмет на село Ръжево Конаре, община Калояново. Това показват данните
от протоколите на двете избирателни секции в селото, съобщи зам.председателят на Общинската избирателна комисия в Калояново Надежда
Атанасова.
54.13% от гласовете на избирателите са дадени за Рада Шикова от
БСП, а на второ място е кандидатът
на ГЕРБ Иван Гинов с 36.67%. Трети
е кандидатът на СДС Димитър Груев
с 9.2%. Гласували са 768 души от над
1 200 имащи право на глас.
Изборният ден е приключил в 20.00
часа, с избирателна активност от
62.95 % и е преминал спокойно, каза
Атанасова. До изборите в Ръжево
Конаре се стигна, след смъртта на
кмета Боти Паничарски.

Три общини
започват
работа по
международни
проекти

Панагюрище, Стрелча и
Лесичово подписаха договор за създаване на Европейско кооперативно дружество
Представители на община Панагюрище и МИГ „Панагюрище – Стрелча –
Лесичово“, бяха на посещение в Италия,
където бе подписан договор за създаване на Европейско кооперативно дружество – Развитие на селскостопански
идентичности. Дружеството ще работи за развитие на териториите по Паневропейски транспортен коридор №8,
свързващ Адриатическо море с Черно
море. Като учредители в дружеството
участват партньори от 37 организации от държавите, попадащи в този
коридор.
Европейското кооперативно дружество (ЕКД) е създадено съгласно Регламент 1435/2003 на Съвета на Европейския съюз, в резултат на съвместна
дейност от 2010 г. насам. Периодът на
действие е до 2030 г. Това е първото
дружество, което се създава в България по този регламент. То ще работи
в посока развитие на териториите и
усвояване на средства директно от
Брюксел.
По време на работните срещи са
финализирани два отделни Транснационални проекта, свързани с обмяна на
опит, добри практики в сферата на
туризма, културното движимо и недвижимо наследство, местните традиции, занаяти и храна. Проектите са
първите под егидата на Европейското
кооперативно дружество. Предстои
тяхната реализация през 2014–2015 г.
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КАЛЕЙДОСКОП
ХОРОСКОП

Какво ви очаква
през седмицата

ОВЕН (21.III.–20.IV.)
Увеличаването на финансовите ви приходи е възможно, но ще трябва да погасите
някои свои стари плащания,
които все отлагахте, поради
една или друга причина. Добре е да не си
позволявате да закъснявате на вече уредени
от вас срещи.
ТЕЛЕЦ (21.IV.–21.V.)
Пътувайте и се забавлявайте. Добре е да не се поддавате на негативните емоции,
породени от нечии коментари по ваш адрес. Отделете
повече време, за да сте близо до семейството и до интимната си половинка.
БЛИЗНАЦИ (22.V.–21.VI.)
Стремете се към постигане
на умереност и на баланс във
всяко отношение. Пълноценната почивка е задължителна
за вас. В случай, че се открие
тази възможност, на всяка
цена се отдайте на пълноценен отдих.
РАК (22.VI.–21.VII.)
Необходимо е да работите
много добре, за да постигнете отлични резултати в колектива или в сътрудничеството. Имайте предвид: ако
сте готови да откриете най-краткия път до
целта, то нищо няма да ви попречи да постигнете отличен резултат.
ЛЪВ (22.VII.–21.VIII.)
Не хабете ценно време за
занимания, очакванията, за
които по никакъв начин не
ви удовлетворяват! Вземете
необходимите мерки, за да
не нарушите баланса, който сте постигнали
в материалната сфера.
ДЕВА (22.VIII.–21.IX.)
Планирайте
предстоящо
пътуване. Стремете се да
отделите достатъчно време
за любимите си занимания.
Действайте целенасочено и
без каквото и да било забавяне. Опитайте се да бъдете достатъчно гъвкави, ако предприемете промяна в дома си.
ВЕЗНИ (22.IX.–21.X.)
Заемете се с разрешаването
на някои битови неуредици,
за да се отдадете на заслужен
отдих. Вземете необходимите мерки, ако ви липсва енергия и се чувствате отпаднали.
Отдайте се на почивка и не пренебрегвайте
потребността си от пълноценен сън.
СКОРПИОН (22.X.–21.XI.)
Действайте целенасочено,
при изпълнението на личните си задължения. Много от
вас ще изберат да предприемат промяна в личен план,
която ще ви спести множество главоболия в бъдеще и най-вече ще ви
помогне да не сте самотни!
СТРЕЛЕЦ (22.XI.–21.XII.)
Не изисквайте от другите
неща, с които и вие самите
не бихте могли да се съобразите. Освободете мислите си
от делничното и се отдайте
на пълноценен отдих. Не си
позволявайте да предприемате ходове, които биха ви поставили в неизгодна позиция.
КОЗИРОГ (22.XII.–20.I.)
Стремете се да обсъждате
открито въпросите, които
ви вълнуват, особено ако не
успявате да се справите с
разрешаването им сами. Не
пренебрегвайте обсебилото
ви чувство на самота, тъй като едва ли ще
можете да го преодолеете на по-късен етап.
ВОДОЛЕЙ (21.I.–18.II.)
Дръжте се настрана от чуждите проблеми. Опитайте
се да си осигурите достатъчно време за пълноценна релаксация с любимите
занимания. Ще се радвате на създалите се
благоприятни възможности за промяна.
РИБИ (19.II.–20.III.)
Обсъдете откровено въпросите, които ви вълнуват.
Изпълнете навреме планираните си ангажименти и
се отдайте на пълноценен
отдих. Разчупете еднообразието и отделете
време за занимания, които ви доставят радост, а и подобряват тонуса ви!

Проф. Христо Мермерски:

6 декември –

Никулден

е Денят на Св. Николай Мирликийски Чудотворец – празник на
всички рибари и моряци, а в последно време – и на банкерите
Св. Никола Чудотворец е роден
през 280 г. в Мала Азия, провинция
Ликия, живял по времето на император Константин Велики и е бил
архиепископ на гр. Мир. Умира през
325 г., оставяйки след себе си спомена за удивителните морски чудотворства, при спасяването на кораби
и моряци, по време на катастрофите.
Смята се, че Св. Никола имал власт
над морските ветрове, бури и урагани. За това в този ден лодките и корабите не плават в открито море.
Никулден заема важно място в
българската празнична традиция.
Според народните вярвания, когато
шестимата братя светци си разделяли света, на Николай се паднали
всичките води. Отредено му било по
вода да ходи, кораби да води, по морета ветрове да спира.
На Никулден българите приготвят богата празнична трапеза. Основното ястие на този празник е
рибата. Тя се приготвя по различни
начини в различните райони, но винаги от всички риби се отдава предпочитанието на шаран. Смята се, че
шаранът е „слугата“ на Св. Никола.
Шаранът се приготвя в тесто, пълнен
с ориз, ядки и стафиди - това ястие
се нарича „рибник“. Също може да
се приготви и печен шаран. Никул-

Постете
с мед и орехи!
Специалистът по здравословно хранене, разкри как се
прави елексир на младостта

денската риба трябва задължително
да бъде прясно уловена и с люспи.
Първата хваната риба на този ден се
изяжда от рибарите, печена на самия
бряг.
На 6 декември шаранът не е
просто гозба, а ритуал – своеобразно жертвоприношение към светеца,
благодарност за закрилата в премеждия, надежда за добруване и радост, молитва за здраве и берекет.
На масата се поставят и различни
обредни хлябове и много постни ястия. Трапезата не се вдига цял ден и
до късно през нощта е на разположение на домакини и гости. Костите
на шарана се изгарят, закопават се в
земята или се хвърлят в реката. Българите почитат Св. Николай и като
пазител на семейството, жилището и
добротата.

Никулденски шаран

Необходими продукти: 1 бр. (2
кг) шаран, 1/2 ч.ч. (100 мл) растителна мазнина, 1/4 ч.ч. (50 г) ориз, 5–6
глави (300 г) кромид лук, 1 с.л. (10 г)
червен пипер, сол.
Начин на приготвяне: Ситно
нарязаният кромид лук се запържва
в мазнината до златисто оцветяване.
Прибавя се оризът и също леко се
запържва, след което се разбърква с
червеният пипер и сол на вкус, залива се с топла вода и се изсипва в тавичка. В средата на сместа се слага
предварително изчистеният, измит
и посолен шаран. Пече се в немного
гореща фурна.

Шаран в гърне
Необходими продукти: 2 кг. шаран, 1 кг. лук, 1 кг. домати, 200 г.
печени чушки, 60 г. масло, 250
мл. бяло вино, 30 мл. винен оцет,
200 мл. олио, магданоз, 1 ч.л. риган, чубрица.

Начин на приготвяне: Изчистения, измит и подсушен шаран се нарязва на парчета по 100 г. Зеленчуците се нарязват на ситно. В гърнето

се нареждат ред риба, ред зеленчуци,
като между тях се слагат подправките. Най-отгоре се слагат маслото,
оцета и виното. Гърнето се захлупва
и се слага в студена фурна, която се
включва на най-силната степен за 30
минути. След това фурната се превключва на най-ниската степен за 5
часа. Гърнето не се отваря и в него
не се добавя нищо.

Закуска за мозъка
Закуската е изключително важна за мозъка. Той трябва да хапне сутринта,
за да ви служи добре през деня. Но кои са правилните храни? А те са три на
брой и многообразни. Изследователи са доказали, че мозъчната дейност се влияе
най-добре от млечни изделия, плюс плодове или зеленчуци, плюс пълнозърнести
продукти.
Вариантите можете да ги направите и вие. Ето само две идеи: обезмаслено
мляко с парче банан и мюсли; кисело мляко (обезмаслено) с плодове, според сезона и овесени ядки. Мозъкът ще закуси отлично и с филийка пълнозърнест хляб
със сирене и домат. Пробвайте някои от предложенията – ще установите, че
мислите по-бързо и запаметявате по-лесно. Освен това, стомахът няма да ви
създава проблеми, както в случаите, когато го напълните само с кафе.

Продължават Коледните пости.
Полезно или
вредно е да
се лишава човешкият организъм от
месо, мляко,
сирене, яйца,
кашкавал?
Отговор на
този въпрос
даде
проф.
Христо Мермерски, който е признат за специалист
номер едно по здравословно хранене. Аз
съм против това човекът да пости,
ако е болен или е прекарал тежко заболяване, хирургическа операция. Важно е
организмът ни непрекъснато да получава всички необходими съставки, като
започнем от белтъчини, мазнини, въглехидрати, витамини, микро- и макроелементи, аминокиселини и ненаситените мастни киселини. Хубаво е обаче
да постим, защото така се пречиства
организмът, заяви професорът.
Най-добре организмът ни може да се
пречисти с боба. Той има няколко интересни качества. Осигурява ни белтъчини
и мазнини, в много добро съотношение.
Фасулът и бобовите култури забавят
развитието на атеросклерозата. Още
с раждането, започваме да остаряваме.
Важно е да се борим с него и аз предлагам всяка сутрин, когато станете,
да изпиете една чаша ябълков оцет, но
не този, който съсипва зимнината на
хората. Една супена лъжица от него и
същото количество мед, се разбиват
в чаша вода, но не трябва да е гореща.
Тази течност, пийте по три пъти дневно, преди хранене, съветва Мермерски.
За тези, които не постят, той препоръчва да си направят елексир на младостта, като използват кисело мляко,
с масленост под 2%, 1 л. мед, 1 л. пектин, 30 капки прополисова тинктура,
1 л. канела. От млякото получавате
осемте незаменими аминокиселини.
Другият начин да си ги доставите, е,
чрез яйчният белтък от прясно яйце.
Най-дълго живелият човек на Земята, е
ял, само мед. Пектинът почиства токсините, маха тежките метали и други,
от пиенето на лекарствата. Няма друг
продукт в света, който да унищожава
вируси, бактерии и гъби, като прополисът. Той пази и от грип, уточнява специалистът по здравословно хранене.
Българката е хубава, защото не познава белтъчния глад, каза още той.
Всеки килограм от нашето тегло,
трябва да е защитен с 2 гр. белтъчини,
за да поддържаме костната и мускулната система. Необходимо е и да усилим витамините, които забавят стареенето и предпазват от свободните
радикали, унищожавайки ги на клетъчно
ниво, обясни проф.Мермерски.
Белтъчини и мазнини може да получите от орехите. Ако сутрин изяждате
по три ореха и 2–3 лъжици мед, осигурявате тези вещества, които са нужни и
за сърцето. Яжте ги, за да сте по-умни, допълни още професорът.

05–11.12.2013 г.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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БИЗНЕССТРАНИЦА

От януари започва приемът
по Националната програма
по пчеларство за тригодишния период 2014–2016 г.
Часът на подаване на документите
вече няма да бъде водещ критерий за
одобряване на заявленията. Кандидатстването ще продължава до последната дата на приема, а не до изчерпване
на бюджета. Това са част от промените, заложени в новата Национална
програма по пчеларство (НПП) за тригодишния период 2014–2016, представена от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ), пред
пчелари от цялата страна и медии. Събитието се състоя в аулата на Висшето училище по застраховане и финанси
в София. То бе открито от изпълнителния директор на ДФЗ Мирослав Николов и зам. изпълнителния директор
на фонда Атидже Алиева-Вели.
През 2013 г. платените средства
по НПП са близо 6 млн. лева, а усвояемостта на бюджета – 90%, съобщи
Мирослав Николов. Той акцентира, че
това е най-високата за бюджета от
стартирането на програмата до сега.
Г-жа Алиева-Вели допълни, че за тригодишния период 2011–2013, на пчеларите са платени близо 16 млн. лв., което
е три пъти повече от платеното в
годините 2008–2010. За 2013 г. фонд
„Земеделие“, е сключил 1073 договора
по пчеларската програма. В 87% от
тях, бенефициентите са реализирали
плановете си. Освен това, 20% от
пчеларите, сключили договори с ДФЗ,
са получили кредити с преференциални
условия, каза още зам. изпълнителният
директор. Възможностите за кредитиране
със(2012)
средства на фонда, ще се
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та, което за нас означава, че мерките
отговарят на нуждите на пчеларите“,
посочи г-жа Алиева-Вели.
В следващите три години, пчеларите ще могат да получават средства
по пет мерки и да покрият част от
разходите си за купуване на лекарства
за борба срещу вароатозата, за кошери, отводки и пчелни майки, за извършване на физикохимичен анализ на
пчелния мед и др. Помощта ще представлява процент от реално извършените разходи, които ще се възстановяват на кандидата. Процентът ще
бъде различен за всяка мярка.
По време на събитието, гостите имаха възможността да зададат
въпроси към експертите от ДФ „Земеделие“. Пчеларите се интересуваха
най-вече от критериите за оценка,
заложени по най-атрактивната мярка
от програмата – Мярка Г за подкрепа
на подновяването на пчелните кошери.
Те попитаха, с какви документи ще се
доказва квалификация на кандидата,
кои институции могат да издават
сертификати за придобита квалификация, в областта на пчеларството, ще
бъдат ли подпомогнати всички, които
са подали заявления и др. Бяха дадени
и редица предложения за улесняване на
дейността им, като например в Мярка Б, за борба срещу вароатозата да
могат да участват и пчелари, които
не са регистрирани, като земеделски
производители. Експертите от ДФ
„Земеделие“ отговориха на въпросите
и се ангажираха да разгледат всички
предложения на бранша.

