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20 години вестник
„Тракийски агровести“ – Пловдив

Уважаеми приятели и читатели на вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив,
С този брой, който държите
в ръцете си, встъпваме в двадесет годишнината от неговото
раждане.
Издателите,
сътрудниците,
бизнесът, експертният съвет и
бизнесът, са голямата опора на
редакцията, за да търсим найзначимите проблеми, които съпътстват вестник „Тракийски агровести“ във всичките години от
неговото съществуване. Главната
му задача е да е в помощ на аграрния сектор от нашата икономика.
С настоящите редове, искаме

чистосърдечно да благодарим на
всички Вас, които и през настоящата 2013 година, ни бяхте икономическа и емоционална подкрепа.
Отваряме първата страница
за новата 2014 г. Продължаваме
да работим с вярата, че утрешният ден ще е по-слънчев, по-ведър и
по-щедър. С голяма упоритост изданието ще продължава да защитава интересите на българското
земеделие, което ни храни.
Вестник
„Тракийски
агровести“ ще продължава да е инфор-

маторът за всичко ново, което се
случва в общините и селищата в
областите на Южна България.
Опора ще ни бъде бизнесът от големите и малките селища.
Във вашите ръце ще бъде и новата стратегия за развитие на
българското земеделие, на което
сме отделяли и продължаваме да
отделяме, достойно място във
вестника. В тази връзка, ще е и
мястото и ролята на аграрната
наука за възраждането на българското земеделие.
Екип на вестник
„Тракийски агровести“ – Пловдив

Редакционната
колегия и издателите
на вестник
„Тракийски
агровести“ – Пловдив

ПОЗДРАВЯВАТ
своите хиляди
читатели,
с настъпващата
Коледа и новата 2014
година.
Пожелаваме им, преди
всичко много здраве,
берекет
и просперитет
в начинанията през
новата година!
ВЕСЕЛИ
КОЛЕДНИ И
НОВОГОДИШНИ
ПРАЗНИЦИ!
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ЧЕСТИТИ
РОЖДЕСТВО
ХРИСТОВО
И НОВАТА
2014 година,

на всички земеделски
труженици, обединени
в кооперации,
сдружения и еднолични
производители
на многообразна
земеделска продукция.

Методи Стефанов – съсобственик на фирма „Интермед 1“ – София:

Приключваме една успешна
стопанска година!
Изминалата година беше доста
добра за нашата фирма. Успяхме да
утроим производството и търговията с лавандулово масло. В България
има свръхпроизводство на лавандулово масло, но завоюваните нови
пазари, ще ни дадат сигурност за
бъдещето. Пробихме извън Европейския съюз, като изнесохме за
Япония и САЩ над 20 т. от ароматното масло. Всичко е произведено
от наша суровина, която е био сертифицирана и от партньори, с които
работим през последните три години. Те направиха насаждения, с наш
контролиран разсад от определени
сортове лавандула, които гарантират
качеството. Проблемът в България е,
че се направиха много некачествени насаждения, от несертифициран
разсад, който е много евтин. То е от
т. н. дворни производители и няма
никакъв контрол върху закупеното
от тях. Резултатът е, че през последните две години, качеството при тях
е компрометирано, защото сортовият състав на засадената лавандула, е
неясен и качеството е лошо.
Фирмата ни „Интермед 1“ предлага сертифициран посадъчен материал, който е от Института по розата
и етерично-маслените култури в Казанлък. Сортовете са изцяло български със свидетелства, които даваме
на нашите клиенти. Те са Хемус, Севтополис, Дружба, Юбилейна и Хебър. Цената отговаря на качеството,
което предлагаме. Тя се избива в по-

следствие с пазара, защото качественият разсад, дава и гаранция, че има
кой да изкупи продукцията. Нашето
лавандулово масло в края на годината бе продадено. Има колеги, които
имат големи количества на склад,
което говори кой, как си е свършил
работата.
През тази кампания, Франция
произведе по-малки количества от
предходните години. За това се направиха много нови насаждения в
Гърция, Румъния и Сърбия. Това, че
страната ни е първа в света по производство на лавандулово масло, не
трябва да ни главозамайва, а да ни
накара да наблегнем на качеството и
установяването на стабилни търгов-

Срещи на доверието!
Из обръщението на председателя на НАТ-2010 Цветан Филев

към медии и тютюнопроизводители

Щастливи и весели
празнични дни!

Управителният съвет
на ППЗК „Труд“ –
кв. Дебър,
гр. Първомай,
ПОЗДРАВЯВА
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА КООПЕРАЦИЯТА
с предстоящите Коледни и
Новогодишни празници.
Пожелава им здраве и щастие. Нека заедно да произвеждаме това, което ражда
първомайската
земя.

ски взаимоотношения.
Добра бе стопанска година и при
маслодайната роза. Работихме на
пълни обороти и към днешна дата,
успяхме да продадем и розовото масло. Това ни позволи да се разплатим
по най-бързият начин с доставчиците на суровина. За догодина, розопроизводителите може да са спокойни, че ще има добри цени на розовия
цвят. Фирмата ни отглежда 3500
дка със сертифицирани насаждения
с лавандула и маслодайна роза. Голяма част от тях са в община Павел
баня. Изкупуваме и продукцията от
още 1000 дка с тези култури на други собственици. По този начин им
даваме хляб и препитание.
Новите ни проекти за следващата
година, е създаването на насаждения с лекарствени билки, които са за
двуяко използване за масло и за сух
цвят. Инвестираме в лайка, маточина, невен и още няколко билки. Ще
ги предлагаме, не като суровина, а
като краен продукт.
Нашата фирма е една от съучредителите на Българската асоциация
„Биопродукти“ през 2009 г. Тя постигна много добри резултати и помогна през новия програмен период
на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз, да се решават по-бързо проблемите пред биопроизводството. Това ще стимулира
производителите да създадат много
нови насаждения с биокултури.
ТАВ

Ако говорим за работа, в условия
на пазарна икономика, изкупната
кампания на тютюна от реколта 2013
г., протича нормално. Друг е въпросът, че тютюнопроизводителите от
България, не бяхме подготвени да
работим по конкурентни принципи,
като в Европейския съюз (ЕС). През
2007 г. страната ни се присъедини
към пакта, а по силата на присъединителния договор, се задължи да
спазва директиви и регламенти, както и да се освободи от монополи и
всякакъв вид дискриминационни регулации по сектори и браншове.
Анонсирам темата по този начин,
защото и браншът тютюнопроизводство, е подвластен на правилата,

диктувани от Европа, като всички
останали сфери от икономиката на
България. До 2008 г. изкупните кампании на тютюна в страната, стартираха през месеците декември и
януари на съответната стопанска година. През кампании 2010 г., 2011 г.,
2012 г., тютюнът от сортовите групи
Басми, Каба Кулак, и Бърлей се изкупуваше от месец ноември до месец февруари за съответната реколта. Изключение прави суровината
от сортовата група Виржиния, която
се реализира по-рано през годината,
защото се изсушава принудително в
камери.
За закъснелия старт на изкупна
кампания на тютюн от реколта 2013

г., налице са няколко обективни причини:
q Климатичните условия суха
есен, високи температури
q По-високи добиви от декар. За
реколта 2012 г. тютюнът от сортовите групи Басми беше 10 хил.т., а за
реколта 2013 г. е 13 хил.т.
q Изчакване на резултата от
триалога (тютюнопроизводители,
държава, търговци). От това, какви
средства ще бъдат заложени за тютюн в бюджет 2014 г., зависи какви
цени ще калкулират търговците.
Националната асоциация на тютюнопроизводителите – 2010 (НАТ2010), проведе десетки срещи на доверието, по общини на територията
на цялата страна. Диалогът между
земеделските стопани и търговските
фирми е налице. Между 60–80% от
ориенталския тютюн Басми е заготвен. След поредицата от разговори,
се очаква изкупуването, да започне в
средата на декември. Не е изключено да бъдат организирани протестни
действия на тютюнопроизводители
срещу неспазени уговорки от търговците. Вярно е, че крайният срок на
изкупната кампания е 31.03.2014 г.,
но не е добре да се изчаква повече, за
да не се влоши качеството на суровината. От сорта Виржиния са изкупени около 90%, а от Бърлей – 80%.
Вече са ясни и количествата: около
6000 т. Виржиния и около 3000 т.
Бърлей. Като цяло, произведеният
през 2013 г. тютюн в България е около 24–25 хил. т.
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За дългоочакваната стратегия за развитие
на българското земеделие
По време на тримесечното управление
на България от служебното правителство, тогавашният земеделски министър проф. Иван Станков, успя да събере
набор от предложения за подготвяне на
СТРАТЕГИЯ ЗА БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЕДЕЛИЕ. Той сподели, пред вестник „Тракийски агровести“ – Пловдив, че в 354
страници е събрана търсената основна
линия за обединението на слово и мисъл
за земеделие. Министерството на земеделието и храните е поело грижата да
Проф. Славчо Панделиев –

Не бива
стратегията за
развитие
на земеделието
да е политически
документ

отпечата стратегията, която да досдос
тигне до аграрните дейци. Те ще я имат,
не само за прочит, но и да бъде генерална
насока за развитие на аграрния сектор у
нас до 2020 г.
В предишния брой на вестника, дадохме
началото за оценки и допълнения към
проекта. Редакцията на вестника, заедно с ръководството на Селскостопанската академия, предизвикаха дискусия за
проекта, какво е изпуснато в него и какво
следва да се направи.

много, какво да се желае по нея и за
мен тя е просто суров материал, който трябва да бъде завършен. В нея
пише, че тя е политически документ,
което е много лошо, защото я прави
неработеща. Не може стратегия за
развитие на земеделието, да е политически документ. Тя трябва да е работещ икономически или стопански
документ

Доц. Христо Бозуков –
председател на Селскостопанската академия:

Робуваме
на чуждото
и го приемаме
механично!

Надявам се и тази среща да не завърши, като всички предходни, когато сме се събирали и сме говорили
правилни неща за селското стопанство в България, но всичко си остава
до там. Оформя се стратегия, като
документ, но нищо не се случва в

Стратегията, която ни предлагат
е до 2020 г., което е съвсем краткосрочно и има, върху какво да се работи, за да можем да стигнем поне
до 2050 г. Дали това, което е отразено в доктрината и стратегията е
достатъчно? Земеделските стопани
трябва да си намерят мястото, защото в нея липсва модел за свързване
на аграрната наука със земеделските
практики на производителите. Това
е най-слабото звено в стратегията.
Почти нищо не е казано и за биологичното земеделие.
Друг голям проблем в нея, е
липсата на връзка между секторите, за да може накрая да се изведат
параметри. Когато човек прегледа
обстойно стратегията, остава с впечатлението, че е недовършена. Научните институти трябва да помогнат,
да се развият тези десет програми,
които се предлагат, за да дадат облика и да се изведат целите, задачите
и какво трябва да бъде нашето земеделие до 2020 г. и какъв да е ръстът
на икономиката ни. Като членове на
Европейския съюз, трябва да участваме да се разработи относителният
дял на българското земеделие в него.
Стратегията е направена за 3 месеца,
по време на служебното правителство, което е много кратко. Има още

последствие. Такива инициативи са
полезни, защото присъстват и директорите на част от големите научни
институти, в състава на Селскостопанската академия от Пловдивския
регион и една от най-добрите опитни станции в страната, която е в с.
Ивайло. Това са хора с капацитет и
възможности, които могат да дадат
много на страната. За съжаление, не
винаги се опира до знаещите и можещите, а се дава възможност на група
политици да оформят неща, от които
не разбират. Може да бъда критикуван много за тези мои приказки,
но това е суровата действителност.
През миналия месец имаше среща в

Тракийския университет в Стара Загора, на която присъстваше и президентът Росен Плевнелиев. Той беше
много точен, като каза, че страната
ни не може да има много приоритети, защото това означава липсата им.
Тогава аз му зададох въпроса, ако са
малко приоритетите, има ли ги тогава?

ИМАЛ СЪМ СРЕЩИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
БРАНШОВИ ОРГАНИЗАЦИИ
и всички изразяват готовност и се
съгласяват, че науката и практиката
трябва да са в по-близка връзка, но
как да стане това? Ние, като представители на науката сме готови, но
производителите не ни търсят! Вземат се чужди сортове, за които категорично мога да заявя, че са много
по-слаби от нашите, но в България
всеки смята, че чуждото е по-добро.
Идват при нас, след като се опарят!
Защо? По-голяма част от българските фермери нямат селскостопанско
образование и за това търсят вносното.
При нас, проблемът е, че робуваме
на новото и чуждото и го приемаме
механично, независимо дали е удачно или не. Хубавото на направената
стратегия е, че има опит да се направи нещо. Да се тръгне в правилната
посока, за да може земеделието ни,
да стане приоритетно. В нея, освен
връзката наука-практика, липсват
етапите и отчитането на резултатите. Тя звучи в голяма степен, като
описателна и пожелателна. За това и
не може да се каже, че е стратегия.
В нея, трябва да има етапи и отчет,
преценка и грешки, на които да се
акцентира, за да се избягнат. Имаме
висок научен потенциал. Доказателство за това е, че нашите технологии
и учени са ценени по достойнство на
запад и се развиват добре там.

В ЧАСТТА ЗА ТЮТЮНА
В ТАЗИ СТРАТЕГИЯ,
е използвано около 40% от представеното от мен, но останалото, което е
вкарано го унищожава. В нея е предвидено, че науката за тютюна, трябвало да иде в университетите. Много
хора искат да унищожат Селскостопанската академия и всичко годно,
да иде към БАН или университетите,
но за мен това е кардинална грешка.
Нашата селскостопанска наука е научно-практична и от нас се искат резултати. Ако се прехвърли към научните звена ще стане фундаментална
и ще внасяме сортове, технологии и

породи, вместо да използваме нашите. Колко производители искат съвет
от университетите? Николко! Всички се обръщат към институтите. Там
са сортовете, технологиите и методиките, и персоналът е запознат с
проблемите им. Семепроизводството, семеподдържането и генофондът,
не могат да минат към БАН, защото
на жълтите павета, това не може да
бъде осъществено. Окрупняването
води до тромавост на структурите. Не може да се събират станции
в различни краища на страната и
те да не са ефективни. Проблемите
пред селското стопанство са много,
но ние трябва да действаме активно,
за да ги отрегулираме. Стратегията
е написана от четирима учени, но те
не могат да са компетентни по всички въпроси. Тя трябваше да се пусне
отново за обществено обсъждане.
Много се бързаше с нейното пускане
и се надявам, тя да бъде коригирана,
защото иначе тя ще се превърне в
поредното писание, от което няма да
има никаква ползва.

Христина Георгиева –
директор на Опитната
станция по поливно земеделие – Пазарджик:

Трябва
да се увеличат
поливните
площи!

Голям проблем в страната ни

Е ИЗПОЛЗВАНЕТО НА
ПОЛИВНАТА ВОДА.
Много ми е болно, че това богатство на България, обслужва други
държави, а ние страдаме, в период
на постоянно засушаване. В района
на опитната станция, на която съм
директор, има валежна сянка, но
по стечение на обстоятелствата е
определен, като зеленчуков район,
защото няма достатъчно валежи,
но има поливна вода, която трябва
да се използва. Липсва каналната
мрежа, макар че преди 2–3 години
й беше правена реконструкция. Водоподемността на каналите беше
намалена, с повече от 80%, защото
беше разбита.

(На стр. 4)
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В ПОМОЩ НА БЪЛГАРСКИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛ

264 абсолвенти получиха своите
дипломи за висше образование от
Аграрния университет – Пловдив
Първенец на випуска е Марина Трендафилова

2020 г., в който страната ни ще има
възможност да усвои 15 млрд лв.
за земеделие. Средствата, са както
за директни плащания към ферме-

ЧЕСТИТИ

на своите членове,
които с всяка изминала година се множат, предстоящите
празници – Рождество Христово и
новата 2014 г.
Нека тя да е поблагодатна и пощедра към тютюнопроизводителите
от цялата страна.

Зам.-министърът на земеделието и храните Бюрхан Абазов, връчи
дипломите на 264 абсолвентите от
випуск 2013 на Аграрния университет в Пловдив. Днешното събитие е
особено важно за всички нас, защото
оттук нататък поемате пътя на професионалното си развитие. Път, по
който ежедневно ще бъдете изправени пред не едно предизвикателство,
ще взимате динамични решения и
ще доказвате себе си. Това заяви в
обръщението си към дипломантите
зам.-министър Абазов. Той акцентира, че пред завършващите от Аграрния университет се разкриват шанс
и перспективи за реализация в обединена Европа.

Предстои Ви да бъдете част от
една отговорна и сериозна задача,
свързана с предизвикателствата
на новия програмен период 2014–

Управителният съвет
на Националния съюз
на тютюнопроизводителите – 2010

рите, така и за развитие на селските райони. Заложените директни
плащания са 10,4 млрд. лв., което
е близо два пъти повече от сегашния програмен период. Бюджетът
за Програмата за развитие на селските райони е увеличен с 400 млн.
лв. и достига 4,6 млрд. лв. Правим
всичко възможно тези средства да
достигнат до фермерите по по-опростен начин и да бъдат насочени
така, че да подпомогнат изостаналите отрасли. Това е огромна сума,
от която, ако се възползваме целенасочено с прилагане и на вашите
знания и умения, можем да променим бита на хората“, посочи още
зам.-министърът.

Бъдете живи
и здрави!
Весели празници!
Спорна
2014 година!

За дългоочакваната стратегия за развитие
на българското земеделие
Наньо Нанев – директор
на Институт по изследване и развитие на храните:

(От 3 стр.)

Проф. Василий Джувинов
– специалист по орехо
плодните:

Необходима е
приемственост
между стари
и нови
управляващи!

Вече 24 години, в България няма
икономическо и политическо съгласие. През 1991 г. при разговор с мой
колега от Холандия, той ме попита,
след като сме загубили изборите,
аз като земеделски министър, какво ще оставя на бюрото си, когато
си тръгвам. Отговорих му, че ще го
оставя празно. Той не ми повярва.
Беше много озадачен, че у нас няма
национално-политическо съгласие
между партиите. Чудеше се, какво
ще се случи със земеделието у нас,
след 10–20 години.
Когато министри казват, че при-

Стратегия,
без пазарно
балансиране,
остава на книга!
оритет е туризмът, не се замислят,
че тези 5–6 млн. туристи трябва да
се хранят. Това е грешката на политиците, които не искат да погледнат
истината в очите. В момента произвеждаме 10–12 пъти по-малко зеленчуци, от колкото ни е потенциалът.
Трябва да се направи анализ, какво
може да се произвежда и за кой пазар. Вярно е, че сме увеличили производството на зърно, но го продаваме най-евтино от всички. Бедният
продава само суровини на безценица
на страни, които правят от тях биодизел и ни го връщат обратно, но
на друга цена.

Към написаната стратегия за
земеделието имам много забележки. Една от тях е, че в нея участва
само един икономист. Липсват маркетингът, пазарът и връзката между
отделните сектори. Трябва да бъде
направен и анализ на балансовите
връзки между отделните сектори.
Това трябва да се направи от макроикономист, защото той познава
макропропорциите, на които се базира икономиката. Всички отрасли
в земеделието са нахвърляни, като в
чувал и се твърди, че има стратегия.
Само преди три години, беше направен подобен опит за направа на стратегии. Тогава бяха издадени десети-

на такива за всички отрасли. Те бяха
и ресурсно обвързани. Първата стратегия за земеделието, която беше
направена в по-ново време бе през
1998 г., от група учени от България
и специалисти от чужбина. Всяко
следващо правителство твърдеше,
че липсва такава, а чуждите учени
ни казваха, че трябва да си върнем
старите пазари. Пазарът стимулира
производството, а той липсва във
всички стратегии до тук. В тях има
само площи, добиви и производство,
без пазарно балансиране. Липсва ли
пазарната ориентация, всичко си остава на книга.
Екип на
в. „Тракийски агровести“
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?
Министър Димитър Греков:

Българското земеделие се нуждае
от повече и повече средства
Европейските средства, които
влизат в земеделието, нямат сравнимост с други отрасли, но българското земеделие се нуждае от повече и
повече средства, заяви министърът
на земеделието и храните проф. Димитър Греков, в предаването „Неделя 150“ на БНР. Важното за мен е, че
както премиерът Пламен Орешарски, така и финансовият министър
Петър Чобанов, с изключително голямо внимание следят проблемите,
в областта на земеделието и винаги
откликват, когато има необходимост
от финансови средства и възможности, те да бъдат реализирани, уточни
проф. Греков.
Той коментира и проблемите в
Института по розата в Казанлък и заяви, че до два месеца, там ще бъде избран нов директор. Министърът каза
още, че в Селскостопанската академия има значителни промени, които
са свързани най-вече с финансиране-

то, а те от своя страна рефлектират
и върху кадровия потенциал. Години

наред, там не са вземани млади хора,
които са свързани с реализацията на
научните идеи и изследвания, необходими за земеделието. В Института по розата заплатите се движат
назад с близо осем месеца. Много
от кадрите, които се намират в тези
институти напуснаха и се стигна до
този проблем, каза още министърът
на земеделието. Той уточни, че група от експерти от Инспектората към
МЗХ, ще провери допуснатите нарушения и ще изслуша хората, които
работят в института.
Академичността ще надделее и
до два месеца ще бъде избран нов
ръководител, категоричен бе Греков. Той подчерта, че МЗХ няма да
допусне приватизация на Института по розата, защото всички научни
работници в България са важни. Ще
работим институтът да остане в системата на Селскостопанската академия, каза още министърът.

Атанас Пелтеков – управител фирма „Нова 96“, село Правище, община Съединение:

Администрацията унищожава
икономиката на страната!
Фирмата
ни
обработва 7 хил.
дка в землището
на село Правище.
Освен нас, имаше
още две земеделски кооперации,
които фалираха.
Землището на селото е около 14
хил. дка., която
освен нас се обработва от още четирима арендатори.
Ние обработваме
половината
от
него и даваме по
100 кг./дка рента.
Постепенно
успяхме и да „се
въоръжим“ с нова техника, която закупихме със собствени средства, защото парите за нова техника по европейските програми, бързо свършиха.
Същевременно се намират средства
за протести и контрапротести по
жълтите павета в София. Всеки ден
по телевизията дават едни и същи

бездарници. Само
спорят кой прав и
кой крив за направените безобразия
през годините. От
приватизацията в
държавната хазна трябваше да
влязат около 120
млрд. лева. Вместо това, влязоха
само 5 млрд. лв., а
виновни няма и до
днес.
Никой не иска
да разбере, че ако
в България няма
животновъдство,
тя няма да съществува. В този
бранш са най-отрудените, отговорни и съсипани хора. Лошото е, че се
ръководят от най-безотговорните и
крадливи хора, които са навсякъде,
като започнем от администрацията
и свършим до правителството. В
момента държавата, в лицето на управляващите, е като хайка с ловци.

Управителният съвет на Земеделска
кооперация „Ръжево Конаре“ –
с. Ръжево Конаре, община Калояново
благодари на своя трудов колектив, за всеотдайността
и им желае крепко здраве през новата 2014 г.

Нека тя да е благодатна
и плодовита, да е весела и
щастлива!

Икономиката на България е животното, което те преследват. То е само
едно, а всички са се нахвърлили,
върху малкото работещо предприятие, с цел да бъде унищожено.
Работите в селското стопанство
вървят, защото субсидиите идват от
Европейския съюз, което е добре,
защото от българското правителство, не получаваме почти нищо.
През тази година ни дават по 3 лв./
дка национални доплащания, което
е смешно и си е чиста подигравка.
В съседна Гърция, земеделците получават между 50–150 евро./дка субсидии, а у нас – 10 евро./дка. Всички
останали отрасли негодуват срещу
това, но никой не казва, че те не стигат дори и да се изплати рентата на
собствениците на земя. Фирмите на
управляващите създадоха фондове,
които изкупуват земята на безценица, за да могат да си изперат парите.
Ако продължаваме така, всички ще
избягат от тази държава. Децата ми
работят в България, но не искам и
внуците ми да останат тук, защото
положението е абсурдно.

С АМБИЦИЯТА, И ТАЗИ ГОДИНА
ДА Е СРЕД ПЪРВИТЕ,
работи УС на ЗК „Единство“ в с. Костиево,
община „Марица“.
Извесна със своята упоритост, да е сред
производителите на семена за житни и ориз.

Честито Рождество Христово!
Нека идващата 2014 година, да е по-успешна за всички от селото
и района.

Над 1 млн. лева
отпуска ДФЗ
за компенсиране
на разходи
за растителна
защита
на овощни
насаждения

Заявления за подпомагане
ще се приемат в областните дирекции на Фонда до
12 декември 2013 г.
Над 1 млн. лв. отпуска ДФЗ за компенсиране на разходи за растителна защита
на овощни насаждения. Държавната помощ
се дава за изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите
в трайните насаждения през зимния период. Бенефициенти могат да бъдат малки и
средни предприятия – земеделски производители, отглеждащи семкови и костилкови
овощни видове.
Заявления за подпомагане ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 12 декември 2013 г. по постоянния
адрес на физическите лица и едноличните
търговци и по адресното управление на
юридическите лица.
Срокът за сключване на договорите е
до 21 декември 2013 г. Максималният размер на помощта е до 100% от разходите
по закупуване на средства за растителна
защита за контрол на вредителите по
трайните насаждения.

Център за
популяризиране
на лозарството
и винарството
ще има в град
Сухиндол
Проектът е на Националната винарска асоциация

Център за популяризиране на лозарството и винарството ще има в град
Сухиндол. Той ще бъде създаден в къща на
стар винарски род, която сега е общинска
собственост.
„С повече от двеста хиляди лева от
Програмата за развитие на селските райони ще изградим този център за лозарство
и винарство“, каза кметът на Сухиндол
Пламен Чернев.
„Основната цел е популяризиране на
новостите в българското винопроизводство, а и Сухиндол като лозарски център
и винен център, за да може да се развие
т.нар. винен туризъм, защото в Сухиндол
има традиции и поминък в тази област и се
надяваме догодина до май, юни най-късно,
да приключи проекта и това наистина да
стане център много модерен, като започне
от дегустационна зала, избено помещение,
мултимедии, за да може да проследим пътя
и историята на виното, на лозарството по
тези земи, защото от хилядолетия при нас
се е правило вино“, каза Чернев.
Проектът е на Националната винарска
асоциация, а община Сухиндол предоставя
за новия център двуетажна къща с винарска изба.
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КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПОСЛАНИЯ

Весела Коледа
и Щастлива Нова Година!

„Ай Ди Империал“ ООД
и „Семенарска къща Садово“ ООД

Нека ги посрещнем с радост,
спокойствие и мъдрост.
Нека всичко,
за което сме положили труд,
да даде своя плод!
Желаем ви
незабравими празнични дни!

Гран д А гр о О ОД – град Раковски
Управителният съвет
на Съюза на зърнопроизводителите
от Пловдивска област,

ПОЗДРАВЯВА

своите членове с предстоящите Коледни и
Новогодишни празници!
Нека Новата 2014 г., донесе здраве и радост в
семействата им, нека да е щедра и благодатна за
зърнопроизводството в страната, нека добивите и
засетите площи се множат!

Бъдете живи, здрави и на слука!
Весели празници!

Поздравяват всичките си клиенти и земеделски производители,
с настъпващите коледни и новогодишни празници.
Нека новата 2014 г. да е щедра на здраве,
разбирателство и успехи!

Уважаеми колеги,
ЧЕСТИТА КОЛЕДА
И ЩАСЛИВА НОВА 2014 г.
Приемете най-искрените ни пожелания
за здраве, щастие, благополучие, успешни
проекти и надеждни партньори!

екипът на БНАЕМПК
Bulgarian National Association Essential oils,
Perfumery and Cosmetics (BNAEOPC)
Bulgaria, 4003 Plovdiv, 93 Maritsa Blvd.
tel. ++359 32 967 834,
fax: ++359 32 967 835
www.bnaeopc.com

Екипът на „Тракия – РМ“ ЕООД,
Ви пожелава весела коледа, сняг в косите,
топлина в душите и много засмени лица.

Собствениците на фирма "Полидей", село Домлян, Честитят найсветлите християнски празници на всички свои партньори и почитатели!

Най-искрени благопожелания
за здраве и сили,
за ползотворни дела,
за топлота и доброта – дарявани
и получавани и през новата 2014 година!
УС на Регионалния съюз на зърнопроизводителите
от Пазарджишка област,

ПОЗДРАВЯВА
Собствениците на винарска изба
„Стема – Старосел“ ООД, община Хисаря

Поздравяват всички любители на хубавото вино,
с предстоящите големи християнски празници!
Нека е честита новата 2014 г.!

членовете и партньорите си с настъпващите коледни
и новогодишни празници.
Нека сиянието им, озари Вашите сърца
и Ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдните дни!

Честита Коледа!
Честита новата 2014 г.!
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КОЛЕДНИ И НОВОГОДИШНИ ПОСЛАНИЯ
Поздравяваме всички
свои клиенти,
С настъпващите
Коледни и
Новогодишни
празници!

Собствениците
на винарска изба £Винивел“ –
Ивайловград
Ивана и Юлиян Ямантиеви,
производители на марките вина
Villa Armira, Yamantiev’s,
Marble Land, Roses.
ЧЕСТИТЯТ
на своите служители
и бизнес-партньори
Рождество Христово
и предстоящата

2014 г.!
Собствениците на фирма “ЦИМА 99” ООД,
производител на конфитюри и други,

ПОЗДРАВЯВАТ ВСИЧКИ СВОИ ПАРТНЬОРИ
с настъпващите празници, като им пожелава
Весела Коледа!
Честито Рождество Христово!
Мирна и щастлива Нова година!

Ръководството на „АГРОАСУ“
пОздРАвявА
партньорите си
с най-светлите празници

Нека 2014 да е красива, като пролетта,
топла като лятото, благодатна, като есента
и силна и непреклонна, като морето през зимата!

Рождество Христово и Нова година!

Честита нова година!
РАЙОНЕН КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ – ПЛОВДИВ
ПОЗДРАВЯВА
многобройните си търговски
работници и членове,
по случай коледните
и новогодишните празници.

Пожелаваме им
МНОГО ЗДРАВЕ
и УСПЕХИ
през 2014 година!

„ИМБО“ ООД гр. Раковски
Всички видове азотни,
фосфорни и калиеви
торове
 Семена, препарати РЗ
Осигурен транспорт



Пловдив,
ул. „Брезовско
шосе“ 142
Тел.: 032/905 200,
905 230,
GSM: 0889 666 898

На многобройните ни
клиенти
ЧЕСТИТА КОЛЕДА
И ВЕСЕЛА
НОВА ГОДИНА!

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

Вторият завод на АББ в „Тракия икономическа
зона“ e „Сграда на годината 2013“

AББ получи отличието „Сграда на
годината 2013“, в категория „Производствени сгради“ за най-новата си производствена база в „Тракия икономическа
зона“. Получатели на наградата са АББ,
като собственик на сградата, „Линднер
Имобилиен Мениджмънт“ ЕООД, като
проектант и строителната компания
„Сиенит Инвест“ ООД. Официалната церемония за първа копка на предприятието се проведе през декември
2012 г., като това представлява втората
значителна инвестиция на АББ Груп в
„Тракия икономическа зона“. Обектът
се простира на обща площ от 15 000 кв.
м. и когато производството започне в
края на януари 2014 г., заводът ще играе ролята на вътрешен доставчик на
АББ. В него се очаква да работят около
600 души.
Главните критерии, взети под внимание от журито при избора на АББ
за „Сграда на годината“, са свързани

с прилежащата инфраструктура на
сградата, енергийната й ефективност
и устойчивост, екологични характеристики, оригиналност на идеята, достъп до транспорт, както и качество на
архитектурата и изпълнението.
„Горди сме да получим тази награда, като високо признание за новата ни
инвестиция в Раковски, в резултат, на
която бе изградена тази висококачествена сграда, и то за рекордно време,
благодарение на силно позитивната
атмосфера и готовност за сътрудничество в България“, каза Екехард Нойрайтер, мениджър на АББ за България,
на церемонията по награждаването.
Връчени бяха и 12-ите награди за
инвестиционни идеи, архитектура и
строителство „Сграда на годината“. 24
са отличията в тазгодишното издание.
Организатор на наградите е „Градът
Медиа Груп“.
Конкурсът e, под патронажа на

Министерството на регионалното развитие и Министерството на инвестиционното проектиране, с подкрепата
на браншовите организации КСБ,
КАБ, САБ, КИИП.

На церемонията, която се проведе
в София, присъстваха министрите на
регионалното развитие и на инвестиционното проектиране Десислава Терзиева и Иван Данов.

24–31.12.2013 г.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ
Приключи още една благодатна година за ППЗК „Тополовски проход“ – с. Тополово,
община Асеновград.
И сега, кооперацията, е сред
най-добрите земеделски кооперации от Пловдивска област.
Управителният съвет на кооперацията,

Свалят такса
„смет“
за бизнеса
в „Родопи“
наполовина

ЧЕСТИТИ Коледа и
новата 2014 година,
на своите членове и партньори, с които работи.

Здраве
и още повече успехи,
през новата година!

28 общини
получиха
подписани
договори по
Програмата за
развитие на
селските райони
Министърът на земеделието и храните проф. Димитър Греков, връчи на
кметове на общини подписани договори
по Програмата за развитие на селските райони 2007–2013 г., в сградата на
Държавен фонд „Земеделие“. Министърът каза, че това е първият старт на
тези 28 общини, като проектите им са
31, на обща стойност около 90 милиона
лева.
„Амбицирали сме се в периода до
Нова година, да усвоим, колкото може
повече средства. Нека да не гледаме
на тези средства, като спечелени от
община на една или друга политическа
сила, нека не се делим на политически
пристрастия, а да видим кой стои зад
нас – всички български граждани на дадено населено място. От вас зависи
всички тези средства да бъдат усвоени“, заяви министърът.
„Ще продължаваме до 27 декември.
Ще помоля да подготвите всички необходими документи с Общинския съвет,
така че да може да направите заявка за
получаване на 50% от плащанията. Усвояемостта на средствата е двустранен процес. Ежедневно следим за използването на средства. Лично премиерът
се интересува от тази усвояемост.
Това е доказване на България като капацитет, който може да усвоява тези
средства. Това е гаранция, че в следващия период ще имаме възможност да
ги усвояваме. Затова моля за пълна мобилизация“, посочи проф. Греков.

Предколеден Пловдив

Флагът на Кърджали
ще се вее на Антарктида
Кърджали ще бъде основен партньор на първия жител на общината,
който ще стъпи на Антарктида. Стоян Анадолиев е включен в състава
на 22-та експедиция и ще отпътува
за българската изследователска база
„Св. Климент Охридски“, в първите дни на 2014 г. Логото на община
Кърджали, ще бъде изобразено на
екипировката, с която той ще пребивава на Белия континент.
На среща с кмета Хасан Азис,
Анадолиев представи идеята на ледения континент да се открие пър-

вата електронна библиотека, филиал
на стогодишното кърджалийско читалище „Обединение–1913 г.“ Преди
заминаването за остров Ливингстън,
на специална церемония градоначалникът ще връчи на нашия антарктик и флагът на община Кърджали.
Общинският кмет и председателят
на читалището Стоян Анадолиев,
разговаряха за възможностите, при
пътуването до Белия континент да
се реализират и други инициативи за
прославянето на Кърджали и Източните Родопи.

Европейската комисия даде „зелена светлина“ на България за проекта за развитие на високоскоростен
широколентов достъп от следващо
поколение. Изпълнителна агенция
„Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“ (ИА
ЕСМИС), която е директен бенефициент по проекта, получи нотификация от Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на ЕК, че проектът
отговаря на изискванията за допустимост на държавна помощ и не изкривява свободния пазар.
Благодарение на усилията, положени от екипа за управление на проекта, ИА ЕСМИС получи официалното уведомление от ЕК за по-малко
от десет месеца, заяви изпълнителният директор на ИА ЕСМИС Красимир Симонски и ръководител на
проекта. В процеса на нотификация,
въпросите, които получавахме от
Главна дирекция „Конкурентоспособност“ на ЕК бяха свързани с предоставяне на допълнително уточня-

ваща информация, допълни още той.
Според Симонски, оттук нататък основната роля, при изпълнението на
проекта е на бизнеса.
Основната цел на проекта е развитие на електронното управление и
предлагане на широколентови услуги от следващо поколение за гражданите и бизнеса в икономически
изостанали и отдалечени райони на
страната.
Високоскоростен интернет достъп от следващо поколение ще бъде
изграден в 29 общински центрове
и 24 малки населени места, с обща
дължина около 860 км. Избраните
населени места по проекта са с обща
територия от 7 919 кв. км. или 7 на
сто от територията на страната. В тях
живеят 277 765 души, което е 8 на
сто от населението, живеещо извън
областните градове и столицата или
4 на сто от населението на България.
Общата стойност на проекта е в размер на 39 123 029 лв., по Оперативна
програма „Регионално развитие“.

Брезово и Раковски с
високоскоростен интернет

Ръководството на ППЗК „Напредък“ –
с. Козаново, община Асеновград,
ПОЗДРАВЯВА
КООПЕРАТОРИТЕ
И ТЪРГОВСКИТЕ СИ ПАРТНЬОРИ,
с настъпващите
Коледни празници
и Новата 2014 г.
Пожелава им, преди всичко крепко здраве и много успехи!

Драстично намаление на такса „смет“
за бизнеса, е заложено в проектобюджета
на община „Родопи“ за 2014 г., предложено
от кмета Пламен Спасов. Средното намаление е с 45%. Най-голям спад се предвижда
за селата Брестовица, Устина, Бойково,
Белащица, Златитрап, Първенец, Кадиево,
Лилково, Оризари, Ситово, Храбрино и Дедево.
„Идеята ни е да облекчим бизнеса и по
този начин да стимулираме инвеститорите и да увеличим работните места в общината“, съобщи кметът Спасов.
Според него, с тази стъпка администрацията дава ясен знак, че в общината
има добри условия за развитие на бизнес
и така събираемостта на таксата ще се
увеличи. Предвижда се намаление на такса
„смет“ и за физически лица, с над 18%.
Новият проектобюджет ще бъде подложен на публично обсъждане на 14 декември в залата на Общински съвет „Родопи“.
В него са заложени пари за здравни и
социални дейности. 150 хил. лв. са предвидени за кърпене на улични дупки в селата, а
240 хил. лв. ще отидат за ремонт на четвъртокласната пътна мрежа. Заложени са
средства и за изграждане на отоплителна
система на газ в детските градини в Ягодово и Крумово и на такава в кметството в Ягодово, където газификацията е
приключила.
Ще има пари за откриването на нов
пенсионерски клуб в Крумово, за ремонт на
стадиона в Кадиево, както и за училищни
ремонтни дейности. Бюджетът ще бъде
гласуван на сесия на Общинския съвет на
19 декември.

Музикален
празник
в Първомай
„Музикален празник в училище“ е озаглавен проектът на сдружение „Клуб на
радостта“, който се реализира вече трета година в СОУ „Проф. Д-р Асен Златаров“ в град Първомай. За рождения ден на
клуба тази година пристигат музикантите Десислав Иванов – Десо, Антони Рикев – Wah Tony, Майкъл Флеминг – LEXUS
и Илин Гривишки – DJ Ilko от групата
Три–О–Файв, със своята авторска музика във фънки-реге-електро-джаз стил.
Децата и младежите – участници в клуба
са организаторите на концерта, който
се проведе в актовата зала на СОУ „Проф.
д-р Асен Златаров“. Те са автори на плакатите, украсата и разгласата на събитието в града и общината. Присъстваха
родителите и учителите. Изненадата
за гостите и за музикантите бе училищният дует „Еуфория“, който участва
в изпълнението на една от песните на
групата. С раздаването на автографи и
традиционната торта бе отбелязан края
на радостното събитие.
В сто-годишната история на гимназията, „ Клуб на радостта“ вписва и
своите скромни три години на успешна
дейност за интеграция на деца, в неравностойно положение в училищната среда,
с помощта на изкуствата. Сдружението
подкрепя всяко творческо начинание на
деца и младежи, които желаят да изявят
своите таланти.

девета страница
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ЗЕМЯТА  СЕЛОТО  ХОРАТА – ВЧЕРА, ДНЕС, А УТРЕ?

МИГ Раковски в челната тройка
Сдружение „Местна инициативна група Раковски“ с 90% финансирани проекти
Председателят на Сдружение
„Местна инициативна група Раковски“ и народен представител в 42
Народно събрание от ПП ГЕРБ Павел Гуджеров и неговият екип, обобщиха дейността на организацията за
изминалата 2013 година. От изнесените данни става ясно, че МИГ – Раковски, е едно от трите сдружения в
цялата страна, усвоили над 90% от
отпуснатите средства от ОС 4 „Лидер“ на Програмата за развитие на
селските райони в размер на 3 860
000 лева. От тази сума, 3 милиона са
били предназначени за финансиране на проекти на неправителствени
организации, земеделски производители, читалища, малък бизнес и
община Раковски. До този момент
сдружението е приело 67 проекта,
от които 60 са одобрени за финансиране и предоставени за разглеждане
от фонд „Земеделие“. 21 от тях вече
чакат финансиране. Най-голямото
постижение на МИГ – Раковски,
според Павел Гуджеров, е създаването, с пари по програмата, на две
сдружения на млекопреработвателите от региона на общината. До дни
се очаква, те да бъдат финансирани

Рождество
Владимира Букова
Декември,
този стар хитрец,
пови Земята в бяло
в очакване
на Младенеца.
Звездите
В нощите студени
обличат сребърните си
премени
и с песента
на сребърните си
звънчета
трепетно очакват
ЧУДОТО да стане.
И всичко живо
затаява дъх
с една надежда само
в Святата нощ
на Света
да се възцари отново
доброто и мирът.

с. Ягодово, община „Родопи“,

ПОЗДРАВЯВА
СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ
И МЕХАНИЗАТОРИ,

и така сдруженията ще се наредят
на първо място в страната, получили
субсидия да развиват дейността си.
„Сдружаването е европейска
тенденция“, допълни Гуджеров „и
нашата страна не бива да изостава, защото това дава възможност на
малките производители и земеделски стопани да получат финансиране
и да стигнат до европейските пари“.
Сред другите проекти получили суб-

сидиране са за ремонт на зрителната
зала на НЧ „Св. св. Кирил и Методий“ в град Раковски, с европейски
пари ще бъдат закупени народни носии, компютри, проектори и софтуер
за детската градина в града. Много
частни производители в различни
области от община Раковски, също
ще успеят да развиват дейността си,
благодарение на одобрените проекти с помощта на МИГ – Раковски.

Кметът на Труд получи
награда за администрация,
близка до хората
Кметът на с.
Труд
Николай
Копринков
получи
почетния
знак – медал за
администрация,
близка до хората
и отговаряща на
техните потребности.
По време на
X Международен
филмов фестивал
„Балфест“, който
се проведе във
Военния клубгр. Пловдив от 11
до 13 декември, младият кмет на селото, бе изненадан с голямо обществено признание. Фондация „Помогни на нуждаещите се“ и „Източен
Европейски образователен център,
наградиха кмета, с почетен знак –
медал „За хората с добри сърца“.
Професор Георги Найденов –
председател на фондацията сподели,

че наградата се присъжда за създаване на администрация, близка до
хората и отговаряща на техните потребности. „Трудно е да помогнеш
на всички, но такива признания и
жестове ме стимулират да продължим да помагаме на хората, особено
на тези в тежко социално положение“ – каза кметът Копринков.

кмет на Хисаря, инж.
Пенка Ганева, е ремонтирана проблемна
улица в населеното
място. Тя е реконструирана основно и са поставени отводнителни
решетки. Изкопани са
отводнителни канали.
Вече е факт и така
дълго чаканият санитарен възел в гробищния парк в селото,
за който неведнъж са настоявали
красновци. Почистено е и коритото
на реката от наноси и затлачвания.
До сега, те често са създавали пред-

поставка за разрушаване на пешеходните мостове и имало опасност
от наводнения.
По думите на кмета Бабаджанов,
селото е готово за зимата. Според
него, въпреки че страната ни е в
криза, когато човек има хъс и желание, нещата се случват. Защото
понякога не всичко опира до пари,
а до организация и желание, коментира още Бабаджанов.
Преди големите студове да сковат земята, селото е облагородено и
са обезопасени проблемни места и
участъци, благодарение на добрата
съвместна работа между общинския и селския кмет

Нова екопътека в Красново
Кметът на с. Красново Иван Бабаджанов, изгради нова
екопътека в местното
училище. Тя е оборудвана с всичко необходимо и според
първоначалните впечатления, е изключително интересна за
децата.
Екопътеката е направена по ОП „Околна среда“ и е на стойност 5 хил. лв.
Това обаче е само частица от добрите неща, които се случват в селото.
Със съдействието на общинския

Управителният съвет
на ППЗК „Бъдеще“ –

които всеки ден са на полето с
машините си.
Пожелаваме им, най-напред
здраве и щастие.
УС благодари на собствениците,
предоставили своята земя за
обработка на кооперацията.
На всички Вас, трудови хора,
в отрасъл „Земеделие“,

ЧЕСТИТА КОЛЕДА
И НОВА ГОДИНА!

УС на ЗК „Надежда“
– град Баня,
община Карлово, честити
Коледа и Нова година
на членовете на кооперацията,
които пряко участват,
в производството
на земеделска продукция.

ЧЕСТИТА
НОВА ГОДИНА
на нашите партньори,
чрез които реализираме селскостопанското си производство.
Нека 2014 г.
да е по-богата
и по-щедра
от изтичащата 2013 г!

Бъдете живи и здрави!

ППЗК „Прогрес 93“ –
кв. Долни воден,
е пример за кооперирано производство на земеделска продукция. Тя е пример, който
може да се ползва от други селища на Пловдивска област.
Честити Коледа
и Нова година
на своите членове, партньори и колеги и им пожелава
приятно прекарване на
предстоящите празниците.

24–31.12.2013 г.
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В КМЕТСТВАТА И ОБЩИНИТЕ

Български коледни традиции
В старата българска народна традиция коледните
празници съчетават характерни елементи на езичеството, гръко-римската празничност и християнството. Коледният цикъл от празници започва с 20
декември – Игнажден
Народът счита Игнажден за
начало на новата година. Главен
обичай на празника е полазът –
посещението в чужда къща. Смята се за много важно, какъв човек
ще влезе в къщата – добър или
лош, трудолюбив или мързелив.
От това зависи добро или лошо ще
има в къщата през годината.
Гостът влиза с думите: Да ви е
честита, Младата година! Взема
пръчки от дръвника на двора, застава пред огнището, прекръства се и
бърка в жаравата, като казва: Колкото искрици, толкова дечица, пиленца, шиленца, яренца, кончета… И
много жито, мед и масло! Отговарят
му: Амин! Дай боже.
Тази пръчка после я оставят в
курника, да пази кокошките от болести. Гостът – полазникът, сяда в
шиник край огнището, за да не напускат кокошките полога си докато
мътят. После уж сее жито като нарича: Да се роди дето рало ходи и дето
не ходи! След гощавка го изпращат
по живо, по здраво.
Рождество Христово е един от
най-големите християнски празници. В основата му е раждането на
спасителя Христос. А езическите корени на празника са в онези далечни
времена, когато първобитните хора
са забелязали, че в края на декември, дните отново се увеличават, т.е.
слънцето отново се ражда. За това
земеделско-скотовъдните народи го
отбелязвали с деня на раждащото се
слънце.
Името Коледа представлява побългарена форма на римското Календе. С „календе“ римляните означавали първия ден на всеки месец.
По силата на фонетични закони,
календи в българския език, станало
Коледа. За това много спомогнала и
народната етимология, свързваща я
с глагола „коля“, нали за празника се
коли прасе.

Празнуването започва
на 24 и завършва на 26
декември.

На 24 е Малката Коледа (Бъдни
вечер, първа кадена вечер). На 25
– Голяма Коледа, Божич, а на 26 е
празникът на най-близките на Младенеца.

За хората, Малка Коледа е денят, в който се е родила Млада Бога.
Според народното вярване божията
майка се е замъчила на Игнажден и
е родила на Малка Коледа, но е съобщила за това на другия ден, както това се прави, при всяка майка
първескиня. Най-хубав е този ден за
децата. Рано сутринта всяко дете си
приготвя дрянова тояга – коледарка.
На групи децата обикалят къщите,
тропат по вратите и викат: Бог се
роди, Коледо! Домакините ги даряват с кравайчета.
Преди обед, на този ден се коли
шопарът, угояван специално за Коледа. Нито една къща не минава, без
свинско месо. Вечерта на Малката
Коледа, се нарича Бъдник или Първа кадена вечер. Най-важна роля при
нея играят бъдникът, трапезата с обредните хлябове и ястия, и коледуването.

Бъдникът,
това е дъбово
или крушово дърво,

отсечено и донесено в къщи от млад
мъж, с него се поддържа огънят през
цялата нощ. Внасяйки го в къщи,
мъжът пита домочадието: „Славите
ли, Млада бога?“, жените отговарят: „Славим, славим, добре дошъл!.
Мъжът добавя: „Аз в къщи и Бог с
мене!“
В дървото има провъртяна дупка, в която се затапват зехтин, восък
и тамян. Този край се увива в бяло
ленено или конопено платно и бъдникът се изправя в огнището. Докато
миросват бъдника, жените пеят.
Трапезата е тържествена, върху
месалите са сложени обредните хлябове – брашното за тях е сято през
три сита, замесено е с прясна вода,
донесена от млада булка в бял котел.
Шарките по хлябовете символизират
Бога и светците, стопаните и животните, растенията и сградите. Ястията са все постни – търкан боб, сърми
с жито или ориз, пълнени чушки,
тиквеник, орехи, лук, чесън, мед. От
орехите всеки счупва по един, за да
провери какъв е късметът му. Като
стане време за вечеря, всички стават
прави. Най-старият мъж в къщата
прикадява с въглени три пъти.
Стопаните – мъжът и жената

вдигат високо най-големия хляб,
наречен боговица и наричат: „Толкова високо да е житото!“ После го
разчупват, като първото парче е за
умрелите и се поставя пред иконата
на Богородица. Всеки член на семейството си отчупва и по големината
на парчето се съди за късмета.
Първият залък се запазва, момите го слагат под възглавницата, за да
видят в съня си за кого ще се омъжат. След като седнат вече, никой не
става, ако потрябва нещо, донася го
най-старият мъж приведен, за да са
приведени житата.
Горенето на бъдника продължава
цяла нощ, недогорялата му част се
използва в различни обреди за плодородие и против болести.

Коледарчета от с. Труд, община „Марица“

Грижа и
отглеждане на
Коледна звезда

Коледуването е третият
важен елемент
на коледния празник.

То започва след полунощ, коледарите се избрали своя водач (станеник) още на Игнажден. Коледарските дружини се състоят от млади
мъже, разучили коледарски песни и
благословии.
След като стопанката дари коледарите, станеникът вдига кравая
и произнася дълга благословия за
здраве, щастие и имотност. Ако коледарите не са доволни от даровете,
те си отмъщават като отмъкват вратника на двора.

Рано сутринта
на Голяма Коледа,
Божич,

истинското Рождество стопанинът
излиза в градината и със секира в
ръка заплашва овошките, че ще ги
отсече, ако не родят много плод. На
обяд идва ред на печеното свинско,
което са чакали през 40-дневните пости. Православната църква на
другия ден след Рождество Христово събира вярващите да възхвалят с
благодарствени песни божията майка. Църквата подканя: „Дойдете да
възпеем майката на Спасителя, която след раждането пак се оказа дева!
Именно за това събирането на
вярващите на другия ден след Рождество се нарича Събор на Пресвета
Богородица. А в народната традиция
на този ден продължава Коледа – хората си гостуват, подредили богати
трапези, ядат и пият, и се веселят.
Празникът Рождество Христово или
Коледа винаги е очакван с нетърпение и радост. Изпълнен с богати
обреди и символични действия, с хубави песни и благословии, с гадания
за бъдещето, той е израз на вечната
жажда на хората за здраве и щастие
за плодородие и благоденствие.

Коледната звезда (Euphorbia pulcherima) е храст от семейството на
млечките. Нейна родина е Мексико. Тя
е традиционен коледен символ в Америка, Западна Европа, а от сравнително скоро време и у нас.
Ацтеките са я използвали като
лечебно средство, както и за получаване на червена боя. Като декоративно саксийно растение Поинзецията е
произведена за първи път в Америка и
оттогава става популярна и обичана в
целия християнски свят.
Поради големия интерес и търсене,
цветарски компании в САЩ, Холандия
и Германия непрекъснато работят
върху нови селекции на растението.
Освен класическите Червени в различните им нюанси, на пазара се предлагат Поинзеции с бели, жълти, розови и
мраморни прицветници.
В българските цветарски магазини се внасят растения, предимно от
Холандия, които се купуват масово за
коледна украса на домове, офиси и магазини.
Мнозина обаче изпитват истинско разочарование, след като веднъж
поставена в домашни условия, Коледната звезда загива. Най-упоритите
обаче съумяват да положат необходимите грижи, за да запазят „красавицата“ и за следващия сезон.
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ГОДИШЕН ХОРОСКОП

Годишен хороскоп 2014
ОВЕН

През годината ще направите значителен скок в духовното си развитие. Нещо
ще стане за вас по-важно,
отколкото е било преди, а нещо друго ще загуби смисъл. Ще преоцените ценностите и ще се появят нови
приоритети. Това е преломна година,
която ще накара мнозина от вас да
се замислят. Определяйки приоритетите и новите си задачи, ще успеете
поетапно да реализирате плановете
си, но не очаквайте бърза отплата –
всички ваши перспективни идеи ще
се осребрят в бъдеще. Ще ви се отдаде да заложите основите на бъдещите
си успехи, само ако действате методично и последователно. В личния
си живот може да разчитате на относителна стабилност. През пролетта
душата ви ще прелива от романтика
и ще получите много предложения
от противоположния пол, ако сте самотни. Лятото е най-подходящо за
активна работа. Ако не мързелувате,
през есента ще пожънете плодовете
на своя труд. През ноември ще имате възможност да пътешествате, а в
края на годината ще имате шанс да
израснете в кариерата.

ТЕЛЕЦ

През 2014 ще трябва да
работите много и упорито.
При това, колкото повече
работите, толкова по-голямо възнаграждение за труда си ще
получавате. Годината е подходяща
за започване на сериозно обучение и
провеждане на научни изследвания.
Ще се появят нови интереси и увлечения, ще се разшири кръга на вашето общуване. Най-добрият период
за работи в дома ще е през пролетта.
Тогава ще проявявате много дипломатичност и практичност. Лятото –
особено юни и юли – ще внесе любов
и романтика в живота ви. Към края
на лятото и началото на есента ще
се наложи да работите много, а развлеченията и личният ви живот ще
останат на втори план. През есента
ще назреят проблеми с постоянния
ви партньор. Тогава ще се върнете
към някои конфликтни теми, които
дотогава няма да са решени до край.
Задълбоченият анализ на миналите
грешки, ще помогне към края на годината, в личните ви отношения да се
възцарят отново хармонията и разбирателството.

БЛИЗНАЦИ

За вас 2014 г. може да стане стартова за нова кариера, както и за подобряване
на съществуващата. Пред
вас ще изникнат нови перспективи
и нови цели. Ще имате възможност
да блеснете със своите таланти и да
подобрите професионалната си репутация. През първите два месеца се
въздържайте от пътуване, особено,
ако вие ще сте шофьор. Подходящо
време за отпуска и пътешествия ще
настъпи през пролетта. Началото на
лятото ще е благоприятно за изглаждане на отношенията в семейството
ви и общуване с роднини и родители.
В края на август личният ви живот
ще се активизира. Есента ще е подходяща за растеж в кариерата и интензивен труд. Ще имате много работа,
която трябва внимателно да планирате и последователно да изпълнявате.
През декември ще настъпи време за
„плащане на сметките“ и ако сте обещали повече на партньора си, ще се
наложи да си понесете последствията.

РАК

Най-голям приоритет през
2014 г. за вас ще бъде темата за недвижимостта. Ще
настъпи подходящо време
за ремонтни работи, покупка на ново
жилище, строителство и преместване
на нов адрес. И ако през изминалата
година, Фортуна не ви е позволила
да подобрите условията си на живот,
то през следващата, вашите планове
имат шанса да се реализират. Семейните ви отношения ще са стабилни,
но донякъде хладни. Добре ще протича общуването ви с чужденци и
пътувания зад граница. Първите два
месеца на годината ще ознаменуват
застой във финансовите ви дела. Опитите ви да решите проблемите си
няма да ви донесат успех. През пролетта вашите усилия ще се възнаградят, а портфейлът ви ще се напълни
със значителна сума пари, при условие, че сте активни, инициативни и
проявявате изобретателност и трудолюбие. Лятото е подходящо за отпуски и кратки пътувания. Декември
ще ви изненада с приятни сърдечни
изкушения.

ЛЪВ

Годината ще ви направи
практичен и трезвомислещ. Общуването ви ще
бъде конструктивно, а
идеите твърде реалистични. Ще контактувате с много хора, повече ще
слушате, отколкото ще говорите. В
работата ви е възможно да възникнат
нови теми и нови насоки, в които ще
ви предложат да вземете участие, но
първите два месеца от годината не
са подходящи за взимане на важни
решения. Пролетта е много продуктивно време – колкото по в началото
на знака сте родени, толкова по-удачен за вас ще е този период. Лятото
ще е подходящо за работа, но бъдете
внимателни с покупките и по-добре
помислете, как да запазите спестяванията си. Първият и последен есенен
месец може да използвате за решаването на семейни проблеми, покупка
на недвижимост и ремонтни работи,
докато октомври ще донесе охлаждане на отношенията ви, затова го посветете на работа. Ако конфликтите
в семейството ви не се преодолеят,
изчакайте да настъпи декември – той
ще постави всичко по местата си.

ДЕВА

Основните акценти през
2014 за вас ще са в сферата на финансите. Ще
се наложи внимателно да
преосмислите начина, по който управлявате бюджета си и да определите
разходите, които може да икономисате. Ако сте самотни, през тази година може да се сдобиете със спътник
в живота или да поставите начало на
сериозни отношения. Ако вече сте
семейни, звездите ще ви помогнат
да постигнете взаимно разбиране с
брачната си половинка. В началото
на годината ще имате възможност
добре да си починете. Пролетта също
не предполага активност – повече
ще наблягате на добиването на нови
знания и духовно развитие. Лятото
най-накрая ще ви извади от спокойствието. Ще станете по-активни,
инициативни и ще може да се разгърнете на много фронтове. Ако сте
упорити, джобът ви ще се напълни
със солидна сума пари. Краят на лятото и началото на есента се очаква
да са доста сложни. Не се захващайте
с нищо ново. Възможни са срещи със
съученици и стари познати.

ВЕЗНИ

Вашата работа и кариера
през 2014 г., ще ви донесат и морално, и материално удовлетворение.
Сега имате шанс да очаквате ръст в
кариерата си и разширяване на перспективите през вас. Благодарение на
професионализма ви, вашите доходи
ще нараснат. Отделете повече внимание на дисциплината, отговорностите и пунктуалността в отношенията
с партньорите ви – това е особено
актуално за родените в периода 23
септември – 10 октомври. Началото
на зимата ще бъде ознаменувано от
срещи със стари познати, предимно мъже. Пролетта е активно време,
много по-подходящо за реализиране
на нови планове и идеи. Ще намерите и човек, който ще ви помогне да
реализирате идеите си. През лятото
си починете добре. През есента и
началото на зимата ще ви занимават
финансови въпроси. Тогава ще имате
възможност значително да подобрите
финансовото си положение, благодарение на различни контакти и вашето трудолюбие. Само през октомври
са възможни загуби и непредвидени
разходи. През декември стари приятели ще ви напомнят за себе си.

СКОРПИОН

Главната тема през 2014 г.
за вас ще бъде личният ви
живот. Той ще се развива много добре – очакват
ви множество романтични срещи и
нови запознанства. Всичко зависи от
това, как ще успеете да разпоредите с
връхлетялото ви неочаквано щастие.
Ако се хвърлите с главата напред във
водовъртежа от страсти и калейдоскопа от запознанства, то още в средата на годината ще откриете, че се
чувствате самотни. Затова заложете
на изграждането на по-дългосрочни
отношения. Пролетта ще ви зарадва с
успехи в професионалното поприще.
С малко енергични действия и инициативи ще подобрите общественото
си положение. В началото на лятото ви предстои да общувате много с
приятели и единомишленици. През
август останете насаме със себе си и
своите мисли. През есента ще се наложи да положите повече усилия, за
да придвижите напред по-дългосрочните си цели. Може обаче да не ви
достигне енергия, целеустременост и
последователност за това.

СТРЕЛЕЦ

Практичност и реалистичност – това са главните
теми през 2014 г. за вас. Ще
станете
по-внимателни,
стараейки се да предвидите, колкото
може по-неочаквани обрати в своите
планове. Ще имате възможност да се
сдобиете с недвижимост или да подобрите условията си на живот. Това ще
е свързано с нарастване на доходите
ви през годината. В първите месеци
на годината следва да се въздържате от далечни пътувания. Бюджетът
ви може да се пръсне по шевовете,
така че пазете финансите си. Найподходящото време за пътешествия
ще е пролетта, когато активността
ви ще нарасне, а и обстоятелствата
ще способстват за разширяването на
кръгозора ви. Лятото е благоприятно
за начало на романтични отношения
и любовни приключения – ще бъдете толкова влюбчиви, че лесно може
да си загубите акъла. Есента ще ви
предразполага към самота. Декември
също ще е подходящ повече за почивка, отколкото за работа.

КОЗИРОГ

Кариерата за вас ще излезе
на преден план през 2014 г.
И не напразно – сега може
да постигнете завидни успехи и дори да се сдобиете със слава. Вашите козове ще са вниманието
към дреболиите и методичността.
Възможно е да получите ново назначение, да се сдобиете с влиятелни познати, да постигнете много от своите
цели и да решите много задачи – особено тези от вас, родени между 24 и
30 декември. Особено сложни ще бъдат първите два месеца от годината,
когато ще се наложи да изпълните
някои свои парични задължения или
да си върнете дълговете от длъжниците. През пролетта ви застрашава
опасност от получаване на травми,
затова внимавайте зад волана, а също
и с режещи предмети. Лятото ще засегне семейните въпроси. Може да се
наложи да сменяте местожителството
си или да започнете строеж. Премислете добре нещата – не се препоръчва да реализирате тези ваши планове
през лятото – изборът ви няма да е
много удачен. Декември ще е подходящ за пътувания в далечни страни,
почивка и обучение.

ВОДОЛЕЙ

2014 г. ще е твърде благоприятна за вас във финансово отношение. Ще ви
се отдаде възможност да
подобрите материалното си положение – в това отношение определено
ще ви върви. Ще имате шанс и да
усвоите още една професия и да запълните багажа си от знания с ценен
практически опит. Дългосрочното
обучение ще ви донесе само полза,
докато краткосрочните курсове ще са
напълно безполезни. В първите два
месеца от годината може да се съблазните от възобновяване на отношенията с бивши ваши възлюблени, но не
си струва да пробвате – всичко е вече
в миналото и опитите ще ви донесат
само страдания. Пролетта ще ви донесе възможност за нови романтични
отношения. През лятото ви очакват
пътешествия с приятели, които ще
ви донесат много удоволствие. През
есента ще се върнете към кариерата
си. Не взимайте важни решения през
октомври и ноември. Декември може
да е много успешен за вашето професионално израстване.

РИБИ

Вашите таланти и способности ще излязат на
преден план през 2014 г.
Годината ще е успешна,
от гледна точка на самореализацията
и разкриването на личния ви потенциал. Кръгът на вашето общуване ще
се обогати с нови приятели и единомишленици. Личният ви живот ще е
спокоен. Ако нямате постоянен партньор, то не очаквайте кой знае какви
ярки любовни романи през тази година – в някои периоди дори ще сте
склонни към аскетизъм. Тези, които
имат спътник в живота, трябва да
избягват извънбрачните връзки и да
пазят своите отношения. В първите
месеци на годината може да възникнат усложнения на работното ви място, но звездите не ви съветват да го
сменяте сега – евентуалната ви нова
работа, може да се окаже не толкова
интересна и изгодна, колкото ви се е
струвала в началото. Лятото ще бъде
успешно откъм финансова гледна
точка. Възможно е доходите ви да се
повишат, благодарение на печалба от
лотария, подарък или просто късмет.

ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ
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Аграрен университет – Пловдив
Академичното ръководство на Аграрен университет – Пловдив поздравява своите студенти, преподаватели, партньори и приятели с настъпващите празници.
Нека светлината на Коледната нощ носи здраве, вдъхновение, благородство и признателност!
Нека имаме повече вяра и воля за успех в добрите
начинания!
С най-искрени пожелания за благодатна, успешна и
щастлива Нова година!
Весели празници!
И.д. Ректор: Проф. д-р Христина Янчева

НАШИТЕ СЕМЕНА –
ВАШИЯТ УСПЕХ
Институтът за зеленчуци – Смедеревска паланка – Сърбия,
и кооперация „Хисар Агра“ – град Хисаря

Производство и реализация
на зеленчукови семена:
пипер, домати, краставици, лук, грах, салата, зеле, дини, пъпеши и др.
Кооперация „Хисар Агра“ е единственият представител на института за България.
R_012_327 (2013)

Заедно можем повече!
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П РО И ЗВЕ Ж Д А И П РЕ Д Л А ГА
над 50 винени и десертни
сортoве лози, сред
които и най-търсените
десертни сортове –
Армира 1, Велика,
Надежда, Брестовица,
Палиери, Виктория,
Италия и др.
Тел. за контакти: 0888 93 06 95; e-mail: simenta@abv.bg

Управителният съвет
на „Родопи 95“ АД, село Първенец,
Честити

на своите акционери, партньори и търговци,
настъпващите коледни и новогодишни празници.
с най-искрени благопожелания за здраве и сили;
за ползотворни дела,
за топлота и доброта – дарявани и получавани,
за дни на радост с усмивки и веселие,
за мигове на сбъднати мечти.

îñíîâà =3 êîë.âèñî÷èíà = 60 ìì öâÿò: cmyk

Тел.: 0337/63 828, тел./факс: 0337/62 115;
GSM: 0888 25 49 81

Нека да е честита новата 2014 година!

