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ОБРАЗОВАНиЕ 
ПРЕРАБОТКА

уважаеми госпожи и господа,

Русенският университет „Ангел Кънчев“ е държавно висше училище с дългогодишни тради-
ции. Създаден е през 1945 година, а през 2015 година с гордост и удовлетворение отбелязваме 
неговата 70-годишнина. През изминалите години на градеж и развитие Университетът е обучил 
много поколения професионалисти. Студентите и докторантите на русенската Алма Матер винаги 
са получавали най-добрите знания от висококвалифициран академичен екип в модерна учебна и 
лабораторна база. Освен стремежа към високо качество на обучението и изследванията, и висок 
рейтинг на университета в страната и чужбина, днес ние носим социалната отговорност и из-
пълняваме мисията на двигател за развитието на региона, работим успешно за интеграцията на 
нашето висше училище в европейското образователно и изследователско пространство с фокус 

върху Дунавския регион и градим авторитет и престиж не само в Европа, а и извън нейните граници. 
Русенският университет е многофункционален и предлага широк спектър от специалности в своите осем факултета 

и два филиала, обучаващи около 10 000 студенти, докторанти и специализанти в образователно-квалификационните 
степени „бакалавър“, „магистър“ и образователната и научна степен „доктор“. Над 700 преподаватели и администра-
тивен състав, както и повече от 600 висококвалифицирани гост-лектори, хонорувани преподаватели и специалисти 
от практиката се грижат за високото качество на обучението и развитието на научноизследователската дейност. 

Сериозен атестат за възходящото развитие на Русенския университет е неговата модерна и високотехнологична 
материална и информационна база. Просторният кампус на университета, разположен на площ от 2 хектара, в по-
следните години изцяло промени своя облик чрез изграждането на нов учебен корпус с 14000 м2 разгъната площ, 
Канев център с конгресна зала с 800 места, изцяло санирани учебни сгради и реконструиран спортен комплекс.

За особени заслуги към университета с почетната титла „Доктор хонорис кауза“ са удостоени 39 видни личности, 
между които са канцлерът на Федерална Република Германия д-р Ангела Меркел, Ерхард Бусек, Джорджето Джу-
джаро, Соня Рув-Увалиева, Игнат Канев, Самуил Рефетов и други.

Студентите и докторантите на Русенския университет заемат призови места в национални и международни състе-
зания, активно участват в международна мобилност в европейски университети, развиват клубна дейност по профе-
сионални и културни интереси, постигат високи спортни успехи и се изявяват в мащабни туристически инициативи.

В ерата на глобализацията образованието и научните изследвания играят все по-важна роля в икономическото 
и социалното развитие. С иновативност и предприемчивост Русенският университет приема предизвикателствата на 
нашето съвремие и още по-уверено върви към нови хоризонти, съизмервайки своето време с пулса на дигиталните 
поколения.

чл. кор. проф. Хр. Белоев, ректор 
Русенски университет „Ангел Кънчев“

РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

70 ГОДИНИ 
с ЛицЕ КЪМ ЗНАНиЕТО, МЛАДОсТТА и БЪДЕщЕТО
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Русенски университет

ДО ЧЛ.-КОР. ПРОФ. ДТН ХРисТО БЕЛОЕВ, РЕКТОР
 КОЛЕКТиВА НА РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

уважаеми г-н Ректор,
уважаеми преподаватели и служители на Русенския университет,

За Редакционния съвет на в. „Земеделска техника“ е особено удоволствие да Ви поздравим по повод 70-годишния 
юбилей на Русенския университет.

Изминалите, от далечната 1945, години на усилен труд утвърдиха Русенския университет „Ангел Кънчев“ като 
многофункционален учебен център. Със своите осем факултета и два филиала, с широкия спектър от предлагани спе-
циалности – 22 акредитирани професионални направления в седем области на висшето образование, с обучаваните 
около 10 000 студенти, докторанти и специализанти, с над 700 преподаватели и административен персонал, той се 
превърна в една съвременна и модерна образователна институция, претворила най-добрите академични традиции в 
иновативни практики на обучение и изследвания, равняващи се по европейските и световни стандарти и отреждащи 
достойно място на университета в националното и европейското пространство за образование и изследвания. С 
цялата си многостранна дейност Русенският университет заслужено получава високи оценки в национален и в меж-
дународен план. Университетът е активен партньор в европейските програми и структури. Той е познат и почитан 
в различни краища на света. В него са се обучавали и се обучават чуждестранни студенти и докторанти, които се 
утвърждават като водещи специалисти в своите страни. 

Русенският университет „Ангел Кънчев“ отдавна е сред най-престижните институции за обучение на младите хора, 
нарежда се между водещите институции в нашата страна с голям обществен отзвук, със завоюван висок престиж 
и признание. Безспорно заслуги за това има високото равнище и усилен труд на преподавателския състав и ръ-
ководството на Университета. Всичко това е предпоставка за възходящото развитие на Русенския университет с 
разширяваща се модерна и високотехнологична материална и информационна база.

Една от първите и продължаваща функция на Университета е подготовката на инженерни кадри за непрекъсна-
тото модернизиращо се земеделие, като паралелно с това се развива и активна изследователска дейност в това 
направление. 

За нас е гордост, че сме възпитаници на този университет. Прекарали сме тук част от най-хубавите години от 
живота си. Тук в нас е била запалена любовта към земеделската техника, която продължава да ни води и досега.

От все сърце пожелаваме на всички преподаватели, служители, студенти и възпитаници на Университета здраве, 
научно дръзновение, много успехи и увереност в бъдещето, творческа упоритост за преодоляване на предизвикател-
ствата, които стоят пред Вашия – Нашия университет в учебната и изследователската дейност !

ЧЕсТиТ 70-годишен ЮБиЛЕЙ!
доц. д-р инж. Милка Бобева, главен редактор

Редакционен съвет  на вестник „Земеделска техника”

ПОЗДРАВиТЕЛЕН АДРЕс 

Русенският университет "Ангел Кън-
чев" има за своя основна цел развитието 
и утвърждаването на университета като 
значима регионална и национална обра-
зователна и научноизследователска ин-
ституция, и превръщането му в нераздел-
на част на европейското образователно 
и научноизследователско пространство.  

Мисията на университета се осно-
вава на натрупания опит в дълголет-
ното му съществуване:
l Стремеж към високо качество на 

обучение и изследвания;

(март, 1994 г. - „Русенският университет е първото висше учебно заведение в България  
с формирана мисия”- проф. Борис Томов, ректор)
l Непрекъснато  усъвършенстване и 

развитие;
l Постижения при развитие на теоре-

тичните знания и тяхното приложе-
ние;

l Стремеж за поддържане на контакт 
с националните и приобщаване към 
международните образователни и на-
учни структури;

l Традиционни връзки на Университе-
та с културно-просветни, художестве-
но-творчески и други институции в гр. 
Русе и страната.

своята мисия и основните си за-
дачи университетът изпълнява, като 
се придържа към непреходните общо-
човешки ценности:
l либерален дух и атмосфера;
l Уважение към личността и нейното 

мнение;
l чувство за принадлежност към ака-

демичната общност;
l Възможности за изява на всеки ин-

дивид;
l Условия за реализиране на лични и 

професионални интереси.
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Русенски университет

РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
1945 - 2015 Р Е К Т О Р и 70 ГОДИНИ

проф. инж. 
Карл 

Славомиров
Ректор на ВТУ

25.02.– 
13.10.1947

проф. д-р инж. 
Георги 

Ангелиев
Ректор на ВТУ
11.1947 – нача-
лото на 1949

доц. Кръстю 
Петров

Ректор на 
ВИММЕСС
02.10.1954 – 
30.06.1958

доц. ктн 
Емил Данков
Ректор на 
ВИММЕСС
01.07.1958 – 
30.06.1960

проф. дин 
Атанас 
Ганев

Ректор на ВСИ
01.07.1960 – 
30.04.1964

проф. двмн 
Никола 

Несторов
Ректор на ВСИ
02.05. 1964 – 
07.09.1965

проф. инж. 
Марко Тодоров

Ректор на 
ВИММЕСС
08.09.1965 – 
30.06.1976

проф. инж. 
Ал. Сучков
Ректор на 
ВИММЕСС
01.07.1976 – 
30.06.1983

проф. ктн Ми-
тьо Кънев

Ректор на ВТУ 
„Ангел Кънчев”
01.07.1983 – 
21.04.1987

проф. ктн Ата-
нас Митков

Ректор на ВТУ 
„Ангел Кънчев”
21.04.1987 – 
26.04.1993

доц. д-р Марко 
Тодоров

Ректор на 
ВТУ/РУ „А. К.”
26.04. – 19.11.'93;

18.11.'03 – 18.11.'07

проф. дтн 
Борис Томов
Ректор на 

ВТУ/РУ „А. К.”
02.11.1993 – 
18.11.2003

РЪКОВОДсТВО

Валери 
Гегов

Помощник-ректор

чл.-кор. проф. ДТН 
Христо Белоев

Ректор
27.11.2007 – 

до настоящия 
момент

проф. д-р 
Михаил 
Илиев

Зам.-ректор 
по учебната 

работа

проф. д-р Велизара 
Пенчева

Зам.-ректор по 
координация, разви-
тие и продължава-
що образование

проф. д-р Юлиана 
Попова

Зам.-ректор по ев-
ропейска интегра-
ция и международно 

сътрудничество

проф. д-р Ангел 
Смрикаров

Ръководител на 
Университетски 
научноизследова-
телски комплекс

доц. д-р 
Таня 

Грозева
Главен 

секретар

проф. д-р 
Борислав Ангелов
Председател на 
Общото събрание

70 ГОДИНИ 
с ЛицЕ КЪМ ЗНАНиЕТО, 

МЛАДОсТТА и БЪДЕщЕТО

сТРуКТуРНи ЗВЕНА
ФАКуЛТЕТи – ДЕКАНи:

Машинно-
технологичен 
факултет – 

проф. д-р инж. 
Бранко 

Сотиров

Аграрно-ин-
дустриален 
факултет 
– проф. д-р 
инж. Пламен 

Кангалов

Факултет 
Електротехника, 
електроника и 
автоматика – 
доц. Валентин 

Стоянов

Транспортен 
факултет – 

проф. 
д-р инж. 
Росен 
Иванов

Факултет Об-
ществено здраве 
и здравни грижи – 
проф. д-р Тодорка 

Стефанова

Факултет 
Бизнес и 

мениджмънт – 
дoц. д-р Емил 

Трифонов

Факултет 
Прир. науки и 
образование – 
проф. д-р Марг. 

Теодосиева

Юридически 
факултет – 
проф. д-р 

Лъчезар Дачев

ФиЛиАЛи – ДиРЕКТОРи:
Филиал Си-
листра – доц. 
д-р Теменужка 
Богданова

Филиал 
Разград – доц. 
ДФН Станка 

Дамянова

Продължава 
информация 
за Ру „Ангел 

Кънчев“ 
на стр. 4
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ХРОНиКА НА РАЗВиТиЕ

сТРуКТуРНи ЗВЕНА
ДиРЕКции:

l Център за информационно 
и компютърно обслужване 
– доц. Мирослав Михай-
лов, директор

l Университетска библиоте-
ка – маг. инж. Елисавета 
Маркова, директор

l Център за дистанционно 
обучение – доц. Цветомир 
Василев, ръководител зве-
но

l Център за продължаващо 
обучение – проф. Пламен 
Даскалов, ръководител 
звено

l Център за кариерно раз-

витие – проф. Иван Евста-
тиев, ръководител звено

l Българо-Румънски Интеру-
ниверситетски Европа 
център – доц. Мими Корна-
жева, директор

l Център за развитие на 
академичния състав – доц. 
д-р Орлин Петров, ръково-
дител звено

l Център за трансфер на тех-
нологии – проф. д-р инж. 
Иван Колев, ръководител

l Център за насърчаване 
на предприемачеството – 
доц. д-р Даниел Павлов

l Качество на образование-
то – проф. д-р Велизара 
Пенчева, директор

l Учебен сектор – доц. д-р 
Вяра Русева, директор

l чуждестранни студенти – 
д-р Красимир Мартев, ди-
ректор

l Научноизследователски 
сектор – проф. д-р Генчо 
Попов, директор

l Връзки с обществеността 
и реклама – доц. д-р Рада 
Кършакова, директор

l Финанси и счетоводство – 
Яна Кралева, директор

цЕНТРОВЕ:

РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

ВисшЕ ТЕХНиЧЕсКО уЧиЛищЕ В РусЕ (1945 - 1949)
12 ноември 1945 г.: Наредба-закон и Указ № 8614 за от-

криване на Държавно висше техническо училище в гр. Русе. 
Първи ректор е проф. Карл Славомиров.

иНсТиТуТ ПО МЕХАНиЗАция и ЕЛЕКТРиФиКАция  
НА сЕЛсКОТО сТОПАНсТВО В ГР. РусЕ (1954 - 1963)

25 септември 1954 г.: С Указ № 270 на Президиума на 
Народното събрание на НР България Факултетът по механи-
зация и електрификация на селското стопанство при Сел-
скостопанската академия „Георги Димитров" се обособява 
в Институт по механизация и електрификация на селското 
стопанство в гр. Русе /ВИМЕСС/. Първи ректор е доц. Кръс-
тю Петров.

1954 г.: Започва строителството на настоящата сграда 
на Ректората в Русе. През 1958 г. сградата на висшето 
училище отваря врати. Факултетен номер 1 е даден на 
студента Стойко Николов Стойков, който през 1958 г. по-
стъпва като асистент в катедра „Ремонт на машинно-трак-
торния и автомобилен парк“, а през 1976 г. е избран за 
заместник-ректор на ВИМЕСС. Регистриран е първият ре-
довен аспирант на ВИМЕСС - Александра Нанева, която 
по-късно работи като професор в Катедрата по икономика 
на университета.

31 август 1955 г.: Избран е първият професор във 
ВИМЕСС – проф. Марко Тодоров.

Русе е 
н а й - г о л е -
мият прис-
т а н и щ е н , 
администра-
тивен, ико-
номически 
и културен 
център по 

българското поречие на го-
лямата европейска река Ду-
нав. През I век тук възниква 
античното укрепено селище 
сексагинта Приста (приста-
нище на 60-те кораба). Кре-
постта е просъществувала 
до края на VI в., когато е 
разрушена от аварите и въз-
становена към IX – X в., като 
средновековно българско се-
лище Руси (Русе), постепен-
но превърнало се в добре 
укрепена крепост, наречено 
по-късно Гюргевград. През 
периода, когато  селището е 
в пределите на Османската 
империя, то става известно 

под името Русчук и се обо-
собява като важно и страте-
гическо пристанище на река 
Дунав. Корабоплаването и 
голямата европейска река 
съдействат за превръщането 
на Русе в отворена врата за 
всички нови и стимулиращи 
развитието на България идеи 
и начинания. Това обяснява 
появата на много новости в 
най-европейския български 
град още преди Освобож-
дението, отразили се поло-
жително на цялостното му 
развитие. От 1931 г. името 
на града е променено от 
Русчук на Русе.

Днес Русе е петият по 
големина град в България 
с население около 160 000 
жители. В икономическо от-
ношение той се развива с 
ускорени темпове, особено 
след обособяването и от-
криването на индустриален 

РусЕ – ГРАД ВДЪХНОВЕНиЕ

Висш сЕЛсКОсТОПАНсКи иНсТиТуТ (1964 - 1965)
31 декември 1963 г.: Висшият институт по механизация 

и електрификация на селското стопанство в гр. Русе е пре-
устроен във Висш селскостопански институт.

Висш иНсТиТуТ ПО МЕХАНиЗАция и ЕЛЕКТРиФиКА-
ция НА сЕЛсКОТО сТОПАНсТВО (1965 - 1966)

10 август 1965 г.: Отмяна на преобразуването във Висш 
селскостопански институт и запазване на учебното заведе-
ние като Висш институт по механизация и електрификация 
на селското стопанство. 

1965 г.: Сключен е първият международен договор с 
Московския институт за инженери в селскостопанското про-
изводство, последван от двустранни договори с Техниче-
ския университет-Дрезден /1967/, Висшия селскостопански 
институт-Нитра /1970/ и други. Днес международните дого-
вори на Русенския университет са повече от 70, а двустран-
ните споразумения по програма „Еразъм+" – над 200.

Висш иНсТиТуТ ПО МАшиНОсТРОЕНЕ,  
МЕХАНиЗАция и ЕЛЕКТРиФиКАция НА  
сЕЛсКОТО сТОПАНсТВО (1966 – 1981)

21 май 1966г.: С решение № 208 на МС Висшият инсти-
тут по механизация и електрификация на селското стопан-
ство се преименува във Висш институт по машинострое-
не, механизация и електрификация на селското стопанство  
/ВИММЕСС/. За ректор е избран проф. Марко Тодоров.

Продължава на стр. 11

Русенски университет

Продължава на стр. 7
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L2201 22 к.с. 6 100 лв.
201 DT 4х4 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 S 22 к.с. 7 500 лв.
L2202 DT 22 к.с. 8 900 лв.
L2402 S 24 к.с. 7 900 лв.
L2402DT 24 к.с. 8 900 лв.
L2600 26 к.с. 8 100 лв.
L2601 26 к.с. 8 500 лв.
L3000 30 к.с. 9 000 лв.
L3001 30 к.с. 10 200 лв.
L3500 35 к.с. 10 200 лв.

L1500 15 к.с. 4 300 лв.
L1500DT 15 к.с. 5 500 лв.
L1501 15 к.с.  4 700 лв.
L1501Dt 15 к.с. 5 700 лв.
B1600 16 к.с. 5 700 лв.
L1800DT 18 к.с. 5 900 лв.
L1801 18 к.с. 5 300 лв.
L1801DT 18 к.с. 6 100 лв.
L1802S 18 к.с. 6 300 лв.
L1802DT 18 к.с. 7 500 лв.
L2000 20 к.с. 5 500 лв.
L2000DT 20 к.с. 6 700 лв.
L2002 S 20 к.с. 6 900 лв.
L2002DT 20 к.с. 7 900 лв.

ТЕЛКОМ инженеринг” ООД, 1606 софия, “Лайош Кошут”1, тел.: 02/950 12 45, факс: 02/952 68 09, 0888 651 587
lТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) lИнвентар и резервни части за Kubota серия L (13 - 30 к.с.)

Багерно оборудване 2 000 лв.
Двулемежен плуг 280 лв.
Трилемежен плуг 380 лв.
Роторна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Навесна косачка 1.2 м 1 150 лв.
Бетонобъркачка 1 350 лв.
Свредло 25-45 см 1 100 лв.
Навесно ремарке 400 кг 750 лв.
Прикачно ремарке/самосвал 1тон/ 1 200 лв.
Задни гуми /нови/ 220 лв.
Предни гуми /6x14/ 75 лв.
Предни гуми /4x12/ 45 лв.
Основен ремонт двуцилиндров двиг. 350 лв.
Основен ремонт трицилиндров двиг. 450 лв.

Всякакъв прикачен инвентар по до-
говаряне! Всички видове резервни 
части по куриер!

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

Предаване на Радио Пловдив “ЖиВА ЗЕМя” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

Земеделски пазар

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
                   20 лв. за 12 мес. - 2016 г.

     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................

Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОНТАЛОН ЗА БЕЗПЛАТНА ГРАЖДАНСКА ОБЯВА

Име____________________ Фамилия__________________

Адрес_______________________________________________

Съдържание на обявата:______________________________

____________________________________________________

Дата_______ Подпис________ Телефон_________________

Малка обява (до 20 думи) ще бъде отпечатана безплатно в нашия вестник, 
ако я изпратите с този талон на адрес: 1612 София, ж.к. "Лагера", ул. "Съвет 
на Европа" 6-8, ап.8, тел. 02/876 50 67 или E-mail: zt@zemedelskatehnika.com

Сеялка SPS 6M - "Mecanica Ceahlau" 11760 лв.
Сеялка SPS 6FS - "Mecanica Ceahlau" 15000 лв.
Сеялка  5SPS 8FS - "Mecanica Ceahlau" 18000 лв.
Сеялка SPP 4 -"Mecanica Ceahlau"  6600 лв.
Сеялка SUP 15 "Mecanica Ceahlau" 3600 лв.
Сеялка за слята повърхност River 250-19 11400 лв.
Продълбочител 315 х 7 за трактор 120 -140 к.с. 8760 лв.
Продълбочител 315 х 9 за трактор 140 - 160 к.с. 10200 лв.
Плуг четирикорпусен ПН 4х35 5 116 лв.

На пазара на земеделска техника
Плуг петкорпусен ПН 5х35  6 320 лв.
Плуг шесткорпусен ПН 6х35 8 573 лв.
Плуг осемкорпусен ПН 8х25 7 510 лв.
Плуг десеткорпусен ПН 10х25 9 012 лв.
Дискова V-образна брана - 4 м 18649 лв.
Дискова Х-образна брана - 5 м 28110 лв.
Дискова Х-образна брана - 6 м 31354 лв.
Дискова Х-образна брана - 7 м 35084 лв.
Саморазтоварваща палета - 0,950 м3 828 лв.

цените са с ДДс. За справки : 02/ 876 50 67; 02/ 875 85 49; 0885 01 35 10

МАЛКи ОБяВи
• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! 

Превантивността спестява пари и неприятности.
 инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност  и трудово 

право. Тел: 0899-771-315.
• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия 

за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвмест-
на дейност. Тел.: 0884/452 818.

• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично 
техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; 
Дискови брани – 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по 
договаряне. За контакт тел.: 0888/540485.

• Продавам 2 броя хедери за слънчоглед 6-редови, Метал- 
агро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро със-
тояние; Сеялка SGRICOLA, малко употребявана. Цени по 
договаряне. За контакт тел: 0888/540485.

• Продавам: Мелница отлична, затваряща цикъла - зърно, 
брашно, хляб. Тел.: 0888/885 743.

• Продавам – заменям в Родопите, Пампорово, парцел с 
площ 2156 м2, намиращ се на 100 м от първата станция на 
новата ски писта и лифт Стойките – Снежанка с отлична 
локация на ексклузивна цена. Тел.: 0877/773 034.

• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови 
валове, клапани, разпръсквачи и много други части за 
леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотока-
ри, електрокари и всякакъв вид селскостопанска техника. 
Изгодни цени по договаряне. Тел.: 0887/230 872.

• Продавам: Двигател за трактор Т40АН; Т-16М; Грайфе-

рен товарач ПГ-1,1 за ЮМЗ; Двигател - СМД14; Ремар-
ке-цистерна миксер - 5 т; Стенд за ГН; Помпи, руски.  
Тел.: 0887/391 203.

• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-фор-
сиран; За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Бол-
гар“ Т-54 В. Тел.: 0887/391 203.

МАЛКи ОБяВи
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Преработка

МЕЖДуНАРОДНи сПЕциАЛиЗиРАНи иЗЛОЖЕНия

КАЧЕсТВЕНО ЕВРОПЕЙсКО сиРЕНЕ

От 11 до 14 ноември 
2015 г. интер Експо цен-
тър – софия ще бъде до-
макин на международното 
специализирано изложение  
МЕсОМАНия, сВЕТЪТ НА 
МЛяКОТО, БуЛПЕК, сАЛОН 
НА ВиНОТО, иНТЕРФуД & 
ДРиНК. Изложението се ут-
върди като един от най-зна-
чимите за страната и на 
Балканите професионални 
форуми на хранително-вку-
совата промишленост.

В дните на изложбата бъл-

гарски и чуждестранни про-
изводители, представители, 
дистрибутори и търговци ще 
представят разнообразие от 
храни, напитки, хранителни 
добавки, опаковки и други. 
Освен богатата гама съвре-
менни машини и технологии, 
адитиви, суровини и материа-
ли, в дните между 11 и 14 но-
ември ще се проведе полезна 
делова програма от конферен-

ции, конкурси, презентации, 
семинари, делови срещи и др.

Ежегодно нараства инте-
ресът за участие в излож-
бата както от традиционни, 
така и от нови български 
и чуждестранни компании. 
Планираните и тази година 
колективни участия ще оси-
гурят възможност на посе-
тителите от чуждестранни 
бизнес делегации да осъ-

ществят ползотворни делови 
срещи и контакти.

За шеста поредна година 
ще се проведе БИО ЗОНА, 
посветена на сертифицира-
ни продукти на биологичното 
земеделие и производство.

За пета поредна година в 
специализирана ЗОНА “ДИ-
ЕТА & ФИТНЕС” български и 
чуждестранни компании ще 
демонстрират качествата на 
традиционни и нови проду-
кти за здравословно хране-
не и спортен режим.     /ЗТ/

след успеш-
но приключени-
те програми „Ев-

ропейско сирене, моля” и 
„Европейски млечни проду-
кти всеки ден”, Асоциацията 
на млекопреработвателите 
(АМБ) в България работи по 
трета промоционална про-
грама „Качествено евро-
пейско сирене”. Тя стартира 
през септември и е съфинан-
сирана от Европейския съюз, 
българската държава и АМБ 
и е насочена към трети стра-
ни. Новите две дестинации 
Казахстан и Азeрбайджан са 
предизвикателство за рекла-
ма и намиране на нови паза-
ри. Заложените мероприятия 
в програмата изискват марке-
тингови проучвания и изслед-
вания на пазарите в ОАЕ, 
Казахстан и Азърбайджан. 
Заложените мероприятия за 
изпълнение в новата програ-
ма „Качествено европейско 
мляко” обхващат четири гру-
пи дейности: информацион-
ни мерки, промоционални 

мерки, рекламни дейности 
и дейности по връзки с об-
ществеността.

За фирмите, членове на 
АМБ, предстоят изложения 
в ОАЕ, Казахстан и Азeр-
байджан. Има и делегации 
от тези страни, които ще 
посетят български млекопре-
работвателни предприятия, 
предстоят тематични вечери, 
кулинарни училища и много 
срещи с потенциални търгов-
ски партньори и бизнесмени 
от тези държави. Програмата 
не продава, нито прави търго-
вия, а посредством одобрени-
те и утвърдени мерки активно 
промотира популярността на 

българското бяло саламурено 
сирене и кашкавал.

Акцент ще се постави на 
кулинарните училища, тема-
тичните вечери, презентира-
нето на млечните продукти и 
на това, че са произведени 
в България, като страна от 
единната европейска общ-
ност. Ще се обърне внимание 
в промоционалните дейнос-
ти, че българското 
бяло саламурено си-
рене и кашкавал са 
качествени и полез-
ни храни за здраве-
то както на подра-
стващите, така и на 
всички хора, които 
ги консумират. Във 
видеофилмите ще се 
покаже как се про-
извеждат тези про-
дукти от 100 % чисто 
качествено мляко, 
както и фермите, в 
които то се добива 
– високо в планина-
та. Ще се покаже и 
природата на Бълга-

рия и тя също ще се попу-
ляризира като туристическа 
дестинация. Всички дейнос-
ти, заложени в промоционал-
ната програма „Качествено 
европейско сирене“, ще имат 
положителен ефект не само 
за млекопреработвателния 
бранш, но и за управляващи-
те в България и ЕК.

По материали на АМБ
Димитър Зоров,  

председател на АМБ

- Разкажете повече на нашите чи-
татели за зеленото сирене.

- Зеленото сирене на село черни 
Вит е едно от трите в Европа, върху 

БЪЛГАРсКО ЗЕЛЕНО сиРЕНЕ НА сВЕТОВНО НиВО
Интервю с Цветан Димитров, земеделски производител от с. Черни Вит

които плесента се появява по естествен 
начин. За да може благородната плесен 
да се захване върху него, то трябва да 
има много ниско съдържание на вода. 
Това се постига с технологията, която 
се използва за направата на сирене от 
сурово мляко. От издояването на суро-
вото мляко до постъпването му в преса 
или в калъп не трябва да са минали по-
вече от 2 часа. След това се изцежда 
след 8, 10 до 12 часа, зависи през кой 
месец се прави сиренето. После се осо-
лява и се поставя в саламура и в дър-
вени съдове, които не позволяват да се 
промени рязко температурата, запазват 
я постоянна. В тях сиренето зрее от 2 
месеца до 2-3 години, в зависимост от 
това какво искаме да постигнем като 

цонка и цветан Димитрови

вкус. Когато вече е узряло, саламурата 
се отлива и се изчакват от 30 до 40 дни. 
През това време се появява Рокфоро-
вата плесен, която е 3 вида. На цвят е 
бяла, синя и зелена. В зависимост от 
температурата и влажността, преобла-
даваща е някоя от трите плесени и вку-
сът на сиренето е различен. Плесента 
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Информация

РусЕ – ГРАД ВДЪХНОВЕНиЕ
Продължава от стр. 4
парк с обща площ 640 000 кв. м. Общи-
ят размер на инвестициите в парка на 
компании от Франция, Испания и Гер-
мания надхвърля 200 млн. евро.

Днес Русе се гордее с уникалното 
архитектурно наследство, белязано с 
европейския космополитизъм на ру-
сенци, благодарение на който още в 
началото на 20 век в града навлизат с 
пълния си блясък достиженията и обра-
зците на модерната европейска архи-
тектура, сред които най-ярък е приме-
рът със сградата на Доходното здание 
-  сега Драматичен театър “Сава Ог-
нянов”. Може би не случайно наричат 
Русе “най-аристократичният град на 
България” или още  “малката Виена”, а 
днешните поети дописват със звучната 
метафора “барокова приказка”.

За богатото културно и историче-
ско наследство на града днес говорят  

разнообразните колекции  на Русен-
ския исторически музей, живописни-
те салони на Музея на градския бит, 
наречен още “Къщата на Калиопа”, 
единственият в страната Пантеон на 
възрожденците - костница на големите 
български личности от епохата на Въз-
раждането. Културно-историческите 
зони в околностите на града: Археоло-
гическият резерват “Ивановски скални 
църкви” (включен в списъка със защи-
тените световни културни паметници 
на ЮНЕСКО) и “Средновековен град 
червен” свидетелстват за духовната 
мощ на традицията по тези земи. През 
последните години градът се развива 
като атрактивна туристическа дестина-
ция.

Русе е град с древна история и ди-
намично настояще, пресечна точка на 
два европейски транспортни коридора, 
с важни административни функции: ад-

министративен център на Русенска об-
ласт и център на Северен централен 
икономически район за планиране. 

Ако се върнем към духа и послание-
то в знаменитата фраза на родения в 
Русе нобелов лауреат Елиас Канети, че 
миналото поражда влияния и, че наше-
то съвремие е невъзможно без онова, 
което носим като наследство, то Русе 
и днес е доказателство, че традицията 
определя духа на съвремието – дина-
мично, многообразно, привлекателно и 
вълнуващо с инициативността и въоб-
ражението на русенци.

Тук, в тази атмосфера, се създаде 
и израстна гордостта на града - Ру-
сенският университет „Ангел Кън-
чев”, носещ името на възрожденеца, 
просветителя – първия управител на 
Образцов чифлик и революционера, 
отдал живота си за идеала – свобода!
По материали на Русенски университет

е естествен консервант. По този начин, 
когато тя консервира сиренето, то про-
дължава да зрее или да старее. Вече 
веднъж е зряло в саламура, плесента 
го обработва за втори път – зрее и с 
нея. В момента имаме сирена, които са 
на възраст 2 години, 2 години и полови-
на. Те са сухи и са много интересни на 
вкус, защото с времето се променят и 
стават различни.

- От какво мляко се произвежда 
зеленото сирене?

- Сиренето се прави от овче и от 
козе мляко. При нас е традиция овцете 
и козите да се отглеждат за сирене. 
Кравите се отглеждат за мляко – кисе-
ло и прясно. Досега при нас усилено 

намаляваха стадата овце и затова това 
не може да се случи в момента. Сега 
имаме чисто мострени продукти. Тази 
година, обаче, стадата започнаха да 
се увеличават. Не знам дали е заради 
субсидията или хората решиха, че това 
е начин, по който могат да се препи-
тават. Това е хубаво, овчарите казват, 
че са си увеличили животните с по 30-
40. Разбира се, количеството мляко е 
лимитиращият фактор, който определя 
колко сирене може да се направи. Зна-
ем, че качествено сирене се прави от 
качествено мляко.

- Какви са отзивите за българското 
зелено сирене?

- Това сирене е на световно ниво. 

Всъщност това ни дава и самочувствие 
да го представяме на различни места 
в света. Зеленото сирене от село чер-
ни Вит е признато като едно от 18-те 
най-добри сирена в Европа, с което 
наистина можем да се гордеем, защо-
то то е на много по-предни позиции 
в сравнение със сирена, които са от 
страни, имащи по 300 вида сирена. Ко-
гато го пускаме на дегустации с оценка 
от професионалисти, които се занима-
ват само с оценяване на сирена, то ви-
наги заема от трето до десето място. 
Разбира се, оценяват го по различни 
критерии. Това наистина е сирене на 
световно ниво.

Доника Асенова

БЪЛГАРсКО ЗЕЛЕНО сиРЕНЕ НА сВЕТОВНО НиВО

БиЗНЕс иНФОРМАция Нови нормативни актове за земеделието
м. АВГусТ - сЕПТЕМВРи 2015 г.

ДВ брой: 64/21.8.2015 г.
Правилник за изменение 

на Устройствения правилник 
на лесозащитна станция гр. 
София

Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
№ 3 от 2012 г. за определя-
не на вида, отличителните 
знаци, условията и реда за 
получаване, сроковете за 
износване на униформеното 
представително и унифор-
меното теренно облекло от 
служителите в Изпълнителна 
агенция по горите, нейните 
структури, специализира-
ните териториални звена и 
държавните предприятия по 
чл. 163 от Закона за горите

Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
№ 9 от 2013 г. за условия-
та и реда за прилагане на 
мерките от Националната 
програма по пчеларство за 

периода 2014 – 2016 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 6 
от 2014 г. за условията и реда 
за прилагане на временни 
извънредни мерки за подпо-
магане на пазара в сектора 
на зеленчуците и плодовете

ДВ брой: 65/25.8.2015 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 10 от 2012 г. за услови-
ята и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка 3.3. „Инвес-
тиции за реконструкция и 
модернизация на рибарски 
пристанища, кейови места 
за разтоварване и покрити 
лодкостоянки“ от Приоритет-
на ос № 3 „Мерки от общ 
интерес“ от Оперативна про-
грама за развитие на сектор 
„Рибарство“ на Република 
България, финансирана от 
Европейския фонд за рибар-

ство за Програмен период 
2007 – 2013 г.

ДВ брой: 66/28.8.2015 г.
Постановление № 220 от 

20 август 2015 г. за одобрява-
не на допълнителни разходи 
по бюджета на Министер-
ството на земеделието и хра-
ните за 2015 г. за изплащане 
на минимални диференци-
рани размери на паричните 
средства за физическо въз-
питание и спорт

Наредба № 17 от 19 август 
2015 г. за прилагане на мяр-
ка 20 „Техническа помощ“ от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014 – 2020 г.

ДВ брой: 68/4.9.2015 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 20 от 2008 г. за условия-
та и реда за предоставяне 
на безвъзмездна финансова 
помощ по мярка „Възстано-

вяване на горския потенциал 
и въвеждане на превантивни 
дейности“ от Програмата за 
развитие на селските райони 
за периода 2007 – 2013 г.

Наредба за изменение на 
Наредба № 7 от 2012 г. за 
условията и реда за предос-
тавяне на безвъзмездна фи-
нансова помощ по мярка 2.6. 
„Инвестиции в преработка и 
маркетинг на продукти от ри-
болов и аквакултура“ на При-
оритетна ос № 2 „Аквакул-
тура, риболов във вътрешни 
водоеми, преработка и мар-
кетинг на продукти от рибо-
лов и аквакултура“ от Опера-
тивна програма за развитие 
на сектор „Рибарство“ (2007 
– 2013) (ОПРСР) на Републи-
ка България, финансирана от 
Европейския фонд за рибар-
ство (ЕФР) на ЕС

адвокат 
Маргарита Попова 
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Отличие

„ПРиНОс В МЕХАНиЗАцияТА 
НА ЗЕМЕДЕЛиЕТО”

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Категория: Работни машини
ПРиКАЧНА ЛОЗАРсКА 

ПРЪсКАЧКА AGROJET SPIN RAFOL

Категория: Работни машини
НАВЕсЕН иВиЧЕН 

РАЗРОХКВАЧ

Направление 2 – „иновации”

 Необходима мощност – 85 к. с.
 Обем на резервоара – 2000 л
 Помпа – 170 л/мин.
 Пръскане – 2 цели реда и 2 полуре-

да
 Хидравлично управление на адап-

тирането на пръскачката

 Работни органи – от 4 до 6 броя
 Работна широчина – от 2.80 до 4.20 м
 Обем на бункерите за минерален 

тор – 1.2 м3

 Максимална дълбочина – 0.60 м
 широчина на обработваемите иви-

ци – 0.35 м
 Агрегатиране – трактор 270 - 340 к. с.

Категория: Работни машини
сАМОсВАЛНО 
РЕМАРКЕ сР

Категория: Работни машини
МАшиНА ЗА ПОсЛОЙНО и ЕДНОВРЕМЕННО 

ВНАсяНЕ НА ВОДОАКуМуЛиРАщи 
МАТЕРиАЛи, МиНЕРАЛНи и ОРГАНиЧНи 

ТОРОВЕ В ПОЧВАТА 

Категория: Работни машини
РАЗДРОБиТЕЛ НА ГРуБи 

ФуРАЖи

 Товароносимост – 10 т
 Обем – 11.6 м3

 Дължина – 5270 мм; с шнек – 
6040 мм

 широчина – 2380 мм
 Височина – 2600 мм
 Максимална височина на шнека 

при зареждане – 4200 мм
 Тристранно разтоварване и шнек 

за зареждане
Продължава на стр. 9

 Работни органи – 3 до 5 бр.
 широчина – от 2.10 до 3.5 м
 Обем на бункера – 8 м3

 Максимална дълбочина на работа 
– 0.60 м

 Агрегатиране – трактор 270 – 
340 к. с.

 Едновременно полагани слоеве – 
3 бр.

 Дължина – 2000 мм
 широчина – 1400 мм
 Височина – 1400 мм
 Чукове – 80 бр.
 Честота на въртене – 1200 об./мин.
 Задвижване – ел. двигател – 11 кв; 

с редуктор от трактор

l „Власови Агро ООД” – с. Побит 
камък - смесено производство

l Опитна станция по земеделие 
ДП гр. Търговище – полевъдство

l Производствено-експеримен-
тална база при институт по зе-
ленчукови култури „Марица”, 
Пловдив – полевъдство

Направление 3 – „Механизация 
в земеделското производство”

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трак-
тори и комбайни на фирма NEW 
HOLLAND и съответстваща при-
качна техника на водещи светов-
ни фирми.

Гаранционен и извънгаранцио-
нен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; 
тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 

GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; 
E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

 Слонският хобот е едно истин-
ско чудо на природата: с него слонове-
те могат да дишат, да се хранят, да 
миришат, да се къпят, да разговарят, 
да захващат и да вдигат предмети с 
тежест до един тон. Гъвкавостта на 
хобота се дължи на над 40 000 мускула. 
 При големи суши на слоновете 

им помага тяхната добра памет. Бла-
годарение на нея те си спомнят за во-
дните източници, които са най-близо 
до тях.

По материали на ЗТ

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
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с  П О Д К Р Е П А Т А  Н А :

ФОРМуЛяРиТЕ ЗА  уЧАсТиЕ МОЖЕ ДА НАМЕРиТЕ НА сАЙТА 
www: zemedelskatehnika.com

О Т Л и Ч и Е  -  2 0 1 5  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

25 години  в. „Земеделска техника“

1 2 1  Г О Д и Н и

БЕЗ МАшиНи 
НяМА ЗЕМЕДЕЛиЕ!

ОТЛиЧиЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2051 г.
София

Отличие

„Първи май” АД, гр. Пол-
ски Тръмбеш, е фирма със 
значителен опит в произ-
водството на селскосто-
пански машини и оборуд-
ване за растениевъдството 
и животновъдството. Пове-
че от 30 години Дружеството 
произвежда: зърносушилни; 
ремаркета (саморазтоварва-
щи) за зареждане на сеялки; 
зърнотоварачи; елеватори и 
редлери; шнекови транспор-
тьори; тороразпръсквачи и 
ремарке за разхвърляне на 
оборски тор; батерия кле-

тъчна за кокошки носачки; 
хранилка верижно - транс-
портна за птици; поилка ни-
пелна за бройлери; силозен 
бункер за фураж; транспор-
тьори за оборски тор и др.

„Първи май” АД предла-
га нов продукт в своята гама 
машини. самосвалното ре-
марке тип сР е предназна-
чено за транспортиране и 
разтоварване на материали 
със селскостопанско пред-
назначение като силаж, зър-
но, пясък и др. Като опции се 
предлагат: тристранно разто-

варване, което е 
предпоставка за 
по-добра ефектив-
ност при работа; 
може да се ком-
плектова с шнек за 
зареждане на сеял-
ки; има възмож-
ност за регулиране 
на височината на 

„ПЪРВи МАЙ” АД с НОВ ПРОДуКТ

кат. 

№
 30

9

Вашата връзка с прогреса в земеделието!

АБОНАМЕНТ 
В пощенските станции, Доби прес или в редакцията

(20 % отстъпка в редакцията)

25 
ГОДИНИ
1 м. - 2,00 лв. 
3 м. - 6,00 лв.

6 м. - 12,00 лв.
12 м. - 24,00 лв.

1612 софия, кв. „Лагера” 
ул. „съвет на Европа” 6, ап. 8

тел./факс: 02/875 85 49, 
0885 01 35 10 

zt@zemedelskatehnika.com

2016

зареждане. Конструкцията 
на коша е изработена от про-
филна тръбна и листова сто-
мана /дъно - 4 мм, бордове 
- 3 мм/, осигуряващи добри 
якостни качества. Товароно-
симостта е 10 т.

„Първи май” АД участва 
в две традиционни селско-

стопански изложения през 
2015 г. – в гр. Добрич и гр. 
Стара Загора, където демон-
стрира новите самосвални 
ремаркета и предизвика ин-
тереса на много настоящи и 
бъдещи клиенти.

По материали 
на „Първи май”

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа 

Предаване за земеделието “Изгрев”



10
бр. 22-2015

ЗТ

Продължава от брой 20
Комплексното 

автоматизиране 
на доилния про-
цес се осъщест-
вява в доилни 
зали. При тях се 
автоматизира не 
само целият дои-
лен процес, но и 
входно-изходните 
операции, свърза-

ни с придвижването и фиксирането на 
животните – местоположението на жи-
вотните пред доилните боксове се оп-
ределя чрез оптоелектронни датчици.

В периода 1988–1990 година се по-
явиха и първите реално действащи до-
илни роботи като алтернатива на до-
илните зали. Най-трудният проблем за 
решаване е поставянето на доилната 
чаша. Той може да се реши чрез след-
ните известни технически методи:

1. чрез механично опипване на 
вимето посредством тактилни датчици.

2. Инфрачервено сондиране на 
вимето. Прави се инфрачервена сним-
ка, която показва температурното поле 
– в мястото на четвъртинките темпера-
турата е по-ниска с 3–40 С.

3. Ултразвукова локация.
4. лазерно сканиране.
5. Видеоизображение, получено чрез 

видеокамера.
6. Координатен метод, т.е. въвежда-

не на геометричните характеристики на 
вимето в паметта на управляващ ком-
пютър.

Главният ефект от роботизацията 
на доилния процес се дължи изцяло 
на промяната на доилната технология, 
т.е. преминаване към нов принцип на 
обслужване на кравите – самообслуж-
ване. Животните доброволно, според 
естествените си потребности и без 
принудително въздействие, посещават 
бокса за хранене и доене. Така сред-
ната кратност на доене се повишава 
до 3–4 пъти на ден. Принципът на са-
мообслужване съхранява прецизния 

АВТОМАТиЗАция НА ДОиЛНия ПРОцЕс  
В ГОВЕДОВЪДНиТЕ ФЕРМи

биомеханизъм на саморегулиране на 
животните при хранене и доене. 

Схемата на системата за свобод-
но доене на кравите VMS (Voluntary 
milking system) е представена на фиг. 
6. При нея оборът е разделен на чети-
ри сектора – за хранене, за почивка, 
за болни животни и за животни извън 
системата за свободно доене. Най-го-
лям е секторът за почивка 15. От него 
кравите по собствено желание се на-
сочват към вратите 3, които имат сис-
тема за идентификация на животните. 
Ако кравата е дойна, вратите я насоч-
ват към помещение 1, където е доил-
ният робот. Ако кравата не е дойна, 
вратите я насочват към помещението 
за хранене 5. След издояване от ро-
бота, дойните крави също автоматич-
но биват насочвани към помещението 
за хранене. Ако роботът установи, че 
кравата е с повишена електропрово-
димост и повишена температура на 
млякото, той насочва животното към 
помещението за лечение 2. 

След като кравата се нахрани с 
груб фураж на воля и с концентриран 
фураж според предвидената дажба от 
автоматичната боксхранилка 8, тя може 
да премине в помещението за почивка 
през вратата с еднопосочно действие 
11. През лятото се осигурява свободно 
излизане на кравите през врата 14 из-
вън обора – в заградено пасище, което 
не трябва да е по-далече от 500 m.

Системите за раздаване на грубите 
фуражи, за поене, за вентилация и за 
почистване на оборския тор също са 
с автоматично действие. Операторът 
наблюдава работата на автоматична-
та система и движението на кравите 
от изолираното помещение 16. Ако се 
наложи, дава сигнал на работници да 
влязат в обора при животните. Издо-
еното мляко от доилния робот се по-
дава в помещението за охлаждане и 
съхраняване 17.

Хигиена на доене. Правила за по-
лучаване на качествено мляко при 
машинното доене

Хигиената на доенето е 
от значение за получаване 
на чисто мляко и за нама-
ляване на възможността 
за пренасяне на причини-
телите на мастити от една 
крава на друга. За целта 
преди доене вимето се 
измива с топла вода и с 
дезинфекционен разтвор. 
При наличие на мастити в 
стадото след всяко доене 
доилните чаши се дезин-
фекцират.

Осигуряването на суро-
во мляко с високо качест-
во и чистота е изискване 
към производителя, което 

води до получаването на качествени 
млечни произведения на пазара. За 
целта е необходимо стриктно спазване 
на следните правила за хигиената на 
вимето и доенето:

1. Редовно следене на здравослов-
ното състояние на вимето. Прави се 
месечен маститен тест, резултатите от 
него се записват и млякото от мастит-
ни крави не се предлага за изкупуване.

2. Спазване на последователността 
на доене – първо се доят младите и 
здрави животни, после тези с про-
блеми на вимето и накрая лекуваните 
животни, чието мляко не трябва да се 
изкупува.

3. Предварително издояване. Издо-
яват се 2–3 струйки в чаша и се прави 
визуален оглед на млякото (цвят, нали-
чие на “парцали” и др.). Промененото 
мляко не се предава за изкупуване.

4. Почистване на цицките на вимето 
– ползват се кърпи за еднократна упо-
треба, напоени с подходящ препарат. 
Силно замърсеното виме се измива 
с вода и се подсушава с кърпа. При 
маститни проблеми се прави и дезин-
фекция на цицките преди доене.

5. Постоянно контролиране на ва-
куума за доене и регулиране до стан-
дартните норми.

6. Поставяне на доилните чаши 
веднага след потичането на млякото и 
предотвратяване на големите въздуш-
ни хлабини при поставянето им.

7. Избягване на “сляпото доене” – 
наблюдение на процеса на доене чрез 
индикаторите на млечния поток. Не се 
извършват никакви странични дейнос-
ти по време на доенето.

8. Постоянно контролиране на сте-
пента на издояването на вимето. Преди 
сваляне на доилния апарат се прове-
рява с пипане на цистерната, т.е. дали 
вимето е празно. Ако е необходимо, се 
извършва доиздояване. Всички доилни 
чаши се свалят едновременно.

9. Дизенфекциране на цицките след 
сваляне на доилния апарат. 

10. Почистване и промиване на 
доилния апарат веднага след доене-
то с вода, дренажни гъбички и миещ 
разтвор с циркулация поне 10–15 min, 
изплакване със студена вода, подсу-
шаване и  съхраняване до следващото 
доене на подходящо място.

11.  Охлаждане на млякото до 60 С 
при еднодневно съхранение и до 40 С 
при двудневно съхранение. Това пре-
дотвратява размножаването на микро-
организми. 

12. Годишна проверка (еднократна) 
на доилните апарати от специалисти – 
профилактика и ремонт (ако е необхо-
димо).

 доц. д-р инж. Ангел Трифонов,  
ръководител на катедра „Механиза-

ция на земеделието” – Ау, Пловдив
Фиг. 6. схема на обор с вградена система VMS 

(Voluntary milking system) за свободно доене на кравите

Ангел Трифонов
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25 май 1966 г.: Полагат се основите на настоящия Ма-
шинно-технологичен факултет.

7 август 1974 г.: Полагат се основите на настоящия Фа-
култет по електротехника, електроника и автоматика.

ВисшЕ ТЕХНиЧЕсКО уЧиЛищЕ  
„АНГЕЛ КЪНЧЕВ” (1981 - 1995)

9 април 1981 г.: С Указ № 584 на Държавния съвет на 
НР България, по повод честването на 1300-годишнината от 
създаването на българската държава, ВИММЕСС се преиме-
нува във Висше техническо училище (ВТУ) „Ангел Кънчев".

11 март 1985 г.: Създава се Автотранспортният факултет.
22 септември 1992 г.: Академичният съвет взема реше-

ние за разкриване на специалност „Право”. С това се пола-
гат основите на Юридическия факултет.

22 декември 1992 г.: Академичният съвет взема реше-
ние за обособяване на учебно звено по „Кинезитерапия” с 
ранг на факултет.

18 януари 1994 г.: Академичният съвет взема решение 
за преобразуване на Висшата школа по бизнес и менидж-
мънт в учебно звено с ранг на факултет. Така се поставя 
началото на Факултет „Бизнес и мениджмънт”.

март 1994 г.: Русенската Алма Матер е първото висше 
училище в страната, формулирало своя мисия.

 20 септември 1994 г.: Слага се началото на удостоява-
не с почетното звание „Доктор хонорис кауза". Днес удос-
тоените с тази титла наброяват 41 изявени личности. На 11 
октомври 2010 г. канцлерът на Германия д-р Ангела Меркел 
е удостоена с титлата „Доктор хонорис кауза на Русенския 
университет”.

октомври 1994 г.: Полувисшият педагогически факултет 
в Русе се трансформира в Педагогически факултет на ВТУ 
„Ангел Кънчев”. Към него се присъединяват Факултетът за 
чуждестранни студенти, Центърът по математика и звеното с 
ранг на факултет „Кинезитерапия”. Така се полагат основите 
на настоящия Факултет по природни науки и образование.

РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”  
(1995 – ДО НАши ДНи)

21 юли 1995 г.: С Решение на 37-то Народно събрание на 
Р България ВТУ „Ангел Кънчев" се преобразува в Русенски 
университет „Ангел Кънчев".

13 май 1999 г.: Националната агенция за оценяване и 
акредитация /НАОА/ дава първата институционална акреди-
тация на Русенски университет „Ангел Кънчев".

май 1999 г.: Първо издание на Изложението на земедел-
ска и автомобилна техника.

2003 г.: Въведена е Вътрешна система за управление 
на качеството на обучението и преподавателския състав на 
Русенския университет.

януари 2005 г.: Русенският университет става член на 
Европейската университетска асоциация EUA.

8 февруари 2008 г.: Технологичният колеж в Разград е 
преобразуван във филиал на Русенския университет.

10 май 2010 г.: Тържествено откриване на Втори кор-
пус на Русенския университет с присъствието на евро-
комисаря по регионална политика Йоханес Хаан. Новият 
учебен комплекс е разположен на 14000 кв. м застроена 
площ.

2012 г.: Русенският университет получава своята трета 
институционална акредитация с оценка 9,28 по 10-степенна 
скала и срок до 2018 година.

2013 г.: Русенският университет се включва в новата ев-
ропейска рейтингова система U-Multirank. През 2014 г. Уни-
верситетът се включва и в нейното второ издание.

13 март 2013 г.: Направена е първата копка на Канев 
център, построен с щедрото спомоществователство на ка-
надския предприемач с български произход г-н Игнат Канев. 
Дарението се оценява като изключително значим акт в съ-
временната история на висшето образование в България. 
Центърът се открива тържествено на 10 октомври 2013 г. в 
присъствието на фамилия Канев, президента на Р България 
Росен Плевнелиев, българския патриарх Неофит, президен-
та Георги Първанов, културния аташе към канадското посол-
ство в Букурещ и много други официални гости от страната 
и чужбина.

2014 г.: Русенският университет е едно от петте българ-
ски висши училища поканени да участват в изследването 
HEInnovate, проучващо профила на предприемчивите уни-
верситети в Европа.

2014 г.: Ректорът на Русенския университет проф. Христо 
Белоев е избран за член-кореспондент на БАН в област 
„Технически науки".

По материали на Русенски университет

ХРОНиКА НА РАЗВиТиЕ
РусЕНсКи уНиВЕРсиТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“

Продължава от стр. 4

Ру

НОВО! КРАНОВЕ ЗА ВАшЕТО сТОПАНсТВО
КОНсТРуКцияТА Е  сЪОБРАЗЕНА с ВАшиТЕ ПОТРЕБНОсТи и ФиНАНсОВи ВЪЗМОЖНОсТи

e-mail:ritamingeneering@abv.bg, www.ritam-engineering.com, тел: 0889439920

РИТЪМ инженеринг ЕООД

ПОРЪЧАЙТЕ сЕГА сЪс сЕЗОННи ОТсТЪПКи!
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 № Вид (марка, модел) на машината Година
 1. Активна брана „Квернеланд“ 2006
 2. Култиватор за окопав. с торовн. „РАУ-6м“ 2005
 3. Култиватор за окопав. с торовн. „РАУ-6м“ 2005
 4. Култиватор КНП-4.2 2007
 5. Култиватор КНП-4.2 2007
 6. Дисков култиватор „Кериер-650“ 2003
 7. Сеялка за слети култури  СЗУ-3,75 2001
 8. Сеялка „Амазония“ за окоп. к-ри 2002
 9. Пръскачка „Технома“ 20 HLE - 24 м 2005
 10. Плуг (трикорпусен) 2005
 11. Дисков култиватор „Арес 4“ ВТ 03195 А (Уния) 2010
 12. Култиватор КРН 5,6 2001
 13. Плуг за трактор Т-150К 1990
 14. Сеялка Сфоджия Карра - 4000 2008
 15. Автобус чавдар М-4, 50 места  1985
  тел.: 0888/973 207 Цените са по договаряне
 16. люцерна - големи рула 200 лв./тон - без ДДС
 17. Бали рулонни и паралелопипет 200 лв./тон - без ДДС

с П Р А В К А
на машини обявени за продажба  
от сортови семена -свищов АД

МЛяКО и МЛЕЧНи ПРОДуКТи
Цените в магазинната мрежа на 

прясно мляко в опак. тетрапак са от 
1,49 до 2,49 лв./л в зависимост от % 
масленост. Средната цена е 2,00 лв./л. 

Цените на дребно на краве кисело 
мляко 3,6% коф. 400 г са от 0,65 до 1,15 
лв./бр. Средната цена е 0,90 лв./бр. 
Понижение с 1% се отчита във Враца 
и Монтана. 

Краве кисело мляко 2-3% коф. 400 г на 
дребно се предлага от 0,60 до 1,07 лв./бр. 
и средна цена 0,84 лв./бр. Спад от 2% се 
регистрира във Видин, Враца и Монтана, 
а с 1% в Перник и София. 

Цените на краве сирене са от 4,15 

-15,00 лв./кг и средна цена 9,32 лв./кг. 
Намаление от 1% има във Варна. 

Цените на дребно на кашкавал ”Ви-
тоша” са от 8,30 - 21,19 лв./кг и средна 
цена 14,06 лв./кг.

МЕсО и МЕсНи ПРОДуКТи
Свинският бут се предлага от 5,70 

до 8,90 лв./кг. Средната цена е 7,48 
лв./кг. Спад от 3% се регистрира във 
Варна, а с 2% в Добрич. Минимален 
ръст с 1% се отчита в Ст. Загора. 

Свински врат се продава на цени 
от 6,50 - 10,90 лв./кг и средна 8,81  
лв./кг. Намаление от 1% се наблюда-
ва във Варна. Увеличение с 1% има в 
Благоевград. 

При телешко месо с кост цените 
на дребно са от 6,90 до 12,40 лв./кг и 
средна цена 9,59 лв./кг. 

Цените на телешки шол са от 10,00 до 
16,99 лв./кг и средна цена 13,39 лв./кг.  
Понижение от 2% се отчита във Враца, 
а с 1% във Видин и Монтана.

Замразените пилета са с цени 
на дребно от 3,59 до 5,79 лв./кг при 
средна цена от 4,76 лв./кг. Спад с 
4% има в Перник и София, а от 2% 
във Варна.

Цените на дребно на стандартни 
яйца са от 0,16 до 0,40 лв./бр., а сред-
ната цена е 0,26 лв./бр. Повишение от 
2% до 7% има в 9 областни града. 

цЕНи НА ПРОДуКТи КЪМ КРАя НА ОКТОМВРи

МОРАЛ и ЕТиКА 

сАМОЖЕРТВАТА

Петя Костадинова

саможертвата. има я. В най-голямо 
разнообразие и величина. При пара-
лелното наличие на нарастващата сила 
на егоизма в съвременното общество, 
твърде учудващо е, къде са корените на 
този феномен. Защото е знайно, че у 
всяко живо същество – човек, живот-
но, птица, най-великият стремеж е за-
пазване на живота и продължаване на 
рода. Точно това засилва чувството за 
самосъхранение, дори при най-критич-
ни обстоятелства. Това е чудото – как 
в такива моменти се преодолява егото? 

Нещото, което всеки индивид поставя над всичко останало. 
Но не винаги. Ето, че се случва даден индивид понякога 
съзнателно или не да запокити далеч от себе си своето его 
и да направи саможертва. Странно е, че го правят различни 
хора – по възраст, характер, възпитание, ерудиция.

човешкото битие е изпълнено с невероятни случаи на са-
можертва, дори и от престъпници. Не знам дали психолози, 
психотерапевти или философи могат точно да кажат кой е 
способен на такова себеотрицание, което понякога води и 
до гибел. Оцелелите в страховити схватки със смъртта при 
саможертва, не могат да кажат какво точно са мислили и 
чувствали, когато са се жертвали за другите.

В едно и също време, когато с жестокост се отнема 
хладнокръвно човешки живот посред бял ден в центъра на 
селището и саможертва за живота на другия. Парадоксал-
но, нали? И можем да се запитаме дали това себеотрицание 
не е моментна, временна лудост, само едно несъзнателно 
действие? Това никой не може да каже. Но е върховно, че 
съществува.

Петя Костадинова

ЗЕМЕДЕЛсКи НОВиНи

На пресконференция, 
провела се на 20 октомври 
в БТА, председателят на На-
ционалната лозаро-винарска 
камара Радослав Радев ин-
формира, че проектите от 
сектора на винопроизвод-
ство няма как да се класи-
рат и да получат финансира-
не в мярката за преработка 
4.1. Причината е, че секторът 
е изключен от „чувствител-

ните“, в които влизат само 
зеленчуци, плодове, мляко, 
месо и етерично-маслени 
култури. Според статистика-
та именно в тези сектори се 
наблюдава упадък и в Бъл-
гария влизат чуждестранни 
домати, мляко и месо. 

Изминалата година е 
била тежка за винения сек-
тор. Радев обясни, че бъл-
гарските винопроизводители 

ПРЕсКОНФЕРЕНция НА  
НАциОНАЛНАТА ЛОЗАРО-ВиНАРсКА КАМАРА

са най-пострадали от евро-
пейските по отношение на 
руския пазар. Има спад на 
износа за Русия с 62-63%. 
Държавата не помага за 
този сектор, въпреки че е 
имиджов. 

Винопроизводителите са 
притеснени, че няма да се 
класират проектите по 4.1, 
защото няма да получат бо-
нус точки както приоритет-
ните сектори. Те казаха, че 
по специалната програма, 
предназначена за тях, са се 
отказали да се финансират 
проекти за преработка, за-
щото са имали уверение, че 
това ще стане чрез мярка 
4.2. 

Въпреки че са изграде-
ни много модерни винарни 
и вече се прави качествено 
българско вино, ние имаме 
нужда от средства за инвес-
тиции в смяна на бъчвите, в 
нови линии за бутилиране, 
има и много лозари, които 
искат да инвестират в мал-
ки винарни за развитие на 
винен туризъм, обясниха ви-
нопроизводителите.

Зам. министърът на земе-
делието Васил Грудев, който 
също присъства на прескон-
ференцията, каза, че сек-
торът не е приоритетен, но 
това не означава, че негови 
проекти не могат да участ-
ват в състезанието.     /ЗТ/

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

Информация
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Реклама

„СОРТОВИ СЕМЕНА – СВИЩОВ“ АД 
гр. Свищов

тел.0631/ 60361, 60357, тел.факс. 0631/60358
e-mail: sortsemena_svishtov@abv.bg

Производство, 
заготовка 

и търговия със семена
гр. Свищов, Западна индустриална зона, ул. ДЗС 1

тел.: 0888/973 207; 0888/855 034

ЕТ “Полихимтех”
7000 Русе, скобелев 31 Б, тел.: 082/ 84 55 10

Предлага:
смазки, антифризи и други 

консумативи за транспортна 
и земеделска техника

София 1606, ул. Лайош Кошут 1, Тел. 0882/ 969 888
GSM: 0888/ 308 292, E-mail: telcom@techno-link.com, www.telcom-eng.com

Телком инженеринг ООД
Мрежи от зарядни станции за електромобили.

100% електро-коли

време за зареждане – 4 h 
товароподемност – 600 kg

електрически двигател – 
2 kw

ЕЛЕКТРиЧЕсКА ТРиКОЛКА
ВЪЗМОЖНОсТ ЗА иЗПОЛЗВАНЕ 

В сЕЛсКОТО сТОПАНсТВО

Предаване на Радио Пловдив “ЖиВА ЗЕМя” с Нико-
лай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък

тел. 088/868 85 08

е основана през 1990 г. и е сред първите компю-
търни фирми в България. От самото си създава-
не досега фирмата се занимава с разработка и 

изграждане на компютърни, информационни и комуникационни системи. НОЛис е из-
градила компютърни и информационни мрежи и други проекти за водещи производстве-
ни, държавни и търговски фирми и извършва комплексно обслужване.

l Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника

l Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи

l Системна настройка на сървъри и друго мрежово обо-
рудване

l Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
l Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

l Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютър-
на и електронна техника

l Teхническо, хардуерно и системно поддържане на ком-
пютърни системи и мрежи

l Предпечатна подготовка и печат
l Издателска дейност
l Доставка на консумативи

1612 София, ж. к. лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55; е-mail: momchilp@techno-link.com

“НОЛис” OOД

цялостно комплексно обслужване на фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.

www: nolis-bg.com



14
бр. 22-2015

Реклама



15
бр. 22-2015

Агрохол



16
бр. 22-2015

РЕКЛАМНО-иНФОРМАциОНЕН ВЕсТНиК

ISSN 0861 - 511X

Редакционен екип: гл. редактор доц. д-р инж. Милка Бобева; 
зам. гл. редактор чл.кор. проф. дтн инж. Хр. Белоев; П. Ноева, Д. Асенова
проф. д-р инж. М. Михов, М. Попова, инж. М. Пашев, доц. д-р инж. К. Стоянов,
проф. д-р инж. Г. Костадинов, доц. д-р инж. Вл. Витков, доц. д-р инж. Ан. Трифонов.
Адрес на редакцията: 1612 София, кв. „Лагера”, ул. „Съвет на Европа” 6,
ап. 8, тел./факс 02/875 85 49, тел. 02/876 50 67; 0885/01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com Банкова сметка „ЗТ” ООД
банка ДСК, София, IBAN: BG40STSA93000001683193, BIC: STSABGSF

Броят е излязъл от печат на 6. 11. 2015 г.

Êîìïþòúðåí äèçàéí:
тел./факс: (02) 875 85 49

Печат: „Класик Дизайн” ЕООД, 02/9447455

Интерагри


