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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

ДО
ПРОФ. ТОТКА ТРИФОНОВА - ССА 
ИНЖ. ИВАН ГАЙДАРОВ – КТИ
ДОЦ. Д-Р ИНЖ МИЛКА БОБЕВА –
В. „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“ 
ЧЛ. КОР. ПРОФ. ДТН ХРИСТО БЕЛОЕВ – 
РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
ПРОФ. ДСН ДИМИТЪР ГРЕКОВ – АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПРОФ. ДТН ГЕОРГИ ПОПОВ – 
НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е чест да Ви поздравя с връчването за втори път на отличието „Принос в механизацията на земеделието". 
Вярвам, че тази награда ще се превърне в традиция, защото откроява заслужилите земеделци, които използват в 
ежедневната си работа качествена земеделска техника.

Селскостопанските машини са производствен инвентар и модерно земеделие не може да се развива без 
съвременна техника, защото трябва да се постигат високи и качествени добиви.

България е страна с потенциал в областта на земеделието. Необходимо е с общи усилия да развием най-
добрите традиции на родното земеделие, полезните и успешни практики и земеделските производители да станат 
конкурентоспособни.

С активното прилагане на Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. у нас се подпомогнаха много 
земеделски производители да закупят модерна земеделска техника и тази тенденция ще се запази през новия 
програмен период 2014-2020 г. Финансовите средства от Европейския съюз за земеделие, насочени към България, 
до голяма степен ще подпомогнат аграрния ни отрасъл в неговата конкурентоспособност и балансираност на 
отделните сектори.

Поздравявам и редакционния екип на вестник „Земеделска техника" по случай неговия 25 годишен юбилей и 
му пожелавам да продължи да популяризира европейското механизирано земеделско производство.

МИНИСТЪР

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

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
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Отличие

ОРГАНИЗАТОРИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Селскостопанска акаде-
мия е  специализирана струк-
тура в страната за изследо-
вателска, консултантска и 

научно-приложна дейност в областта 
на земеделието, свързана с реали-
зиране на стратегическата цел за 
продоволствената сигурност  и подо-
бряване качеството на живот на бъл-
гарските граждани.  Интегрира всички 
функционални звена на иновационния 

процес в земеделието: от идеята до научния продукт, 
основа за конкурентно земеделие. 

Селскостопанска академия  има изградена регионал-
на мрежа от институти и опитни станции, които    участ-

СПЗТ

Продължава на стр. 8

Контролно-техническа ин-
спекция към Министерство на 
земеделието и храните е админи-
страция на изпълнителната власт, 

която прилага правото на ЕО в областта 
на типовото одобрение на колесни тракто-
ри, системи и компоненти за тях, както и 
на верижни трактори, ремаркета и сменя-
ема прикачна техника, предназначени за 
използване в земеделието и горите, в съ-
ответствие с изискванията на Директива 

2003/37/ЕО и извършва дейностите, свързани с пускането на 
пазара, регистрирането, пускането в употреба, спирането от ра-
бота, контрола по техническото състояние и безопасността на 
земеделската, горската техника и машините за земни работи и 

Продължава на стр. 7

От далечната 1945 година до 
днес Русенският университет се 
изгражда и развива като модер-

на образователна институция, превърнала 
най-добрите академични традиции в ино-
вативни практики на обучение и изслед-
вания, равняващи се по европейските и 
световни стандарти и отреждащи достой-
но място на Университета в националното 
и европейското пространство за образо-
вание и изследвания. 

Университетът се открива с наредба-закон и Указ № 8614 на 
регентите Венелин Ганев, Цвятко Бобошевски и Тодор Павлов 
като Държавно висше техническо училище в гр. Русе. В далеч-
ната 1954 г с указ № 270 на Президиума на Народното събра-

Продължава на стр. 7

Аграрният университет в 
Пловдив посреща своята 70-го-
дишнина като едно от най-мо-

дерните висши училища в България. Гле-
дайки към бъдещето, той черпи сили и 
увереност от богатите си традиции, тър-
си националните измерения на глобал-
ните проблеми, отговаряйки на предиз-
викателствата на XXI-ви век в областта 
на аграрната наука и производство.

В историята на Университета, писана в продължение на 
седем десетилетия, има много неща, които са основание за 
гордост. Днес като най-важни сред тях се открояват: при-
емственост – сред нашите студенти има трето поколение аг-

Продължава на стр. 5

„Земеделска тех-
ника” е рекламно-ин-

формационен двуседмичник за бъл-
гарското земеделие, който излиза без 
прекъсване вече 25 години. Създаден 
е в първите дни на прехода, когато 
бяха необходими нови организация, 
технология и техника за механизирано 
земеделско производство.

Мотото на вестник „Земеделска 
техника” е „Вашата връзка с прогреса 

в земеделието”и го осъществява като предлага най-ефек-
тивното, най-новото и необходимото. Той е предназначен 
за фермера – собственик на земя и техника, за търговеца 
на – семена, препарати, машини, за инженера, машино-

Продължава на стр. 5

НССЗ
Известно е пра-

вилото, че една 
страна може да 
има развито сел-
ско стопанство, 
ако има развито 
собствено сел-
скостопанско ма-
шиностроене. В 
България това се 
осъществи през 

втората половина на ХХ век.
Добър прием от земеделските про-

изводители намират машините на бъл-
гарските производители „Раломекс“ 

Продължава на стр. 5

Н а ц и о н а л н а 
служба за съве-
ти в земеделието 
(НССЗ) за втора 
поредна година 
активно подкрепя 
инициативата  за 
присъждане на от-
личието „Принос 
в механизацията 

на земеделието“. И това го правим с 
ясното съзнание и опит, че подобни 
инициативи ни обединяват, сплотяват 
и най-вече спомагат за развитие на 

Продължава на стр. 8

НАЗ

Национална-
та асоциация на 
зърнопроизво -
дителите (НАЗ) e 
отраслова орга-
низация на зър-
нопроизводителите 
в Република Бъл-
гария. Учредители 
на асоциацията са 

регионални организации (сдружения) 
на зърнопроизводители от всички об-
ласти на Република България, които 
са обединени от идеята за модерно, 

Продължава на стр. 8

Научно-техническият 
съюз по машиностроене 
е национално, доброволно, 

неправителствено, политически необ-
вързано самоуправляващо се творческо 
професионално сдружение на научни 
работници, инженери, специалисти и 
управленски кадри в областта на маши-
ностроенето и неговата инфраструктура.

Той е продължител на делото на ос-
нователите на първото техническо дру-

жество в гр. Русе през 1885 г., на Българското инженер-
но-архитектурно дружество, на Дружеството на техниците и 
механиците от флотата, на Съюза на възпитаниците на Мор-
ското машинно училище, на Общото дружество на техниците 

Продължава на стр. 5
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Пловдив, ул. “Иван Вазов” 92 (срещу Централна ж. п. гара)
тел: 032/642 404, факс: 032/641 908

e-mail: trade@vukibg.com, office@vukibg.com; www.vukibg.com

 ТРАКТОРИ DONGFENG -  
подходящи за овощар-
ство, лозарство, полско 
и оранжерийно произ-
водство и животновъдни 
ферми.

 Резервни части за:
- плугове, брани, сеялки, 

култиватори с марки 
Kverneland, Rabe, Naud, 
Lemken, Vaderstadt, Kuhn, 
Regent, Amazone, Horsch, 
Strom 

 HIFI FILTER Филтри за 
земеделски техника

 ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО ЗЪРНОПРОИЗВОДСТВО

 Резервни части за китайски и руски трактори
 Селскостопански гуми и работни органи

Защо пропускаме големи  
годишнини и събития в България?

Този е основният въпрос в новоиз-
лязлата книга на голямата наша писа-
телка и изследователка Кина Къдрева 
„Ребусът Св. Св. Кирил и Методий”!  
Книга с огромно значение за истината 
около създаването през 855 година на 
българската азбука, за нейното освеща-
ване, за освещаването на българските 
богослужебни книги и канонизирането 

на българския език за свещен, което го нарежда до трите 
свещени езика:  латински, старогръцки и староеврейски. И 
един друг въпрос - защо тази годишнина не се отбелязва. 

После през 2012 година бе отбелязана 250 годишнината 
от написването на Паисиевата  история. Но защо „Исто-
рия славянобългарска” а не „История СЛАВНОбългар-
ска” – така както я е нарекъл нейният автор? Кина Къдре-
ва изследва и аргументирано доказва, че атонският монах 
съвсем не случайно я е нарекъл Славнобългарска. А защо 
сега вече в края на 2015 година все още не е чествана  
официално годишнината от създаването на българската 
азбука. А едва ли има по-значимо историческо дело за 
българската държавност и култура от делото на двамата 
братя Константин Философ и Методий. Историческо дело 
за оцеляването на българите като народ през вековете и 
дай Боже занапред.

Нека се запитаме следваме ли повелята на гениалните 
ни учители от миналото да знаем своя род и език и да се 
гордеем, че сме българи.

Петя Костадинова

1160 ГОДИНИ -  
БЪЛГАРСКА АЗБУКА

Преди четвърт век, точно 
на 1 декември, вестник „Земе-
делска техника” направи своя 
прощъпалник. Редакторският 
му екип беше от ентусиазирани 
опитни и млади специалисти от 
НИМЕСС, повечето завършили 
Висшия институт по механиза-
ция и електрификация на сел-
ското стопанство в гр. Русе. 
Те обещаха вестникът редовно 
да ориентира своите читатели 
къде и каква земеделска техни-
ка могат да намерят или искат 
да предоставят на пазара. Обе-
щаха и неотклонно изпълняват 

своето обещание вече толкова години.
Сега можем уверено да кажем, че Земеделска техника 

заслужено си спечели името на най-търсеното в страна-
та специализирано рекламно – информационно издание 
в областта на механизацията на българското земеделие. 
Без излишна скромност нека признаем, че основната за-
слуга за това е на доц. д-р инж. Милка Бобева – главен ре-
дактор. Удивителна е нейната енергия, отговорност и усет 
към новостите в издаването на вестника. Години наред до 
нея са: инж. Момчил Пашев, адвокат Маргарита Попова, 
Петя Ноева, доц. д-р инж. Владимир Витков, заместник 
главен редактор чл. кор. проф. дтн инж. Христо Белоев, 
Русенски университет, проф. д-р инж. Мирослав Михов, 
ИЗК „Марица”, проф. д-р инж. Георги Костадинов, ИПАЗР 
„Н. Пушкаров”, д-р инж. Калоян Стоянов, Русенски уни-
верситет, доц. д-р инж. Ангел Трифонов, Аграрен универ-
ситет, Пловдив, Иван Шопов, Доника Асенова.

Освен тях за просперитета 
на вестника в първите му години 
заслуга имат журналистите Петя 
Костадинова и Николай Колев. 
Помагаха също бъдещи инжене-
ри, архитекти, преподаватели в 
учебни заведения – Боян Пашев, 
Магдалена Пашева, Александър 
Манолов, Павел Мушанов, Ни-
колай Николов, Петър Армянов, 
Петьо Танчев, Янка Николова, 
Никола Козлев, Цвети Петкова.

И ако има видим напредък 
сега в механизирането на зе-
меделието ни при новите усло-
вия на собственост на земята 
и начините на производство, без съмнение голяма заслуга 
за това има и Земеделска техника. Нещо повече! Той е не 
само информатор, но и обединител на инженерно-техниче-
ските кадри на земеделието в усилията им за внедряване 
на все по-модерни и енергонаситени машини и инвентар в 
производството. Успешно изпълнява мисията си да обедени 
образование, наука, бизнес в името на просперитет на бъл-
гарското земеделие.

Вестник „Земеделска техника” е  главният инициатор на 
почина Отличие „Принос в механизацията на земеделието”. 
На 1 декември за втори път то ще бъде връчено на заслужи-
лите го. Този ден става професионален празник на българ-
ския земеделски механизатор. Ден за равносметка и поглед 
към нови творчески хоризонти. Целта е производството на 
повече, по-евтина и по-качествена селскостопанска продук-
ция при нормални трудови условия. ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Петя Костадинова

25 ГОДИНИ ВЕСТНИК „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
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Продължава от стр. 3
рономи, чиито родители са получили образованието си тук; 
реализация – около 80 % от нашите възпитаници започват 
работа след дипломирането си, като повече от тях бързо за-
емат високи позиции; трайни връзки между образованието, 
науката и бизнеса – наши партньори са водещи университе-
ти от цял свят, български и чуждестранни фирми; новатор-
ство – преди 20 години започнахме увеличаването на броя 
на специалностите от три-четири както бяха дотогава до 17 
специалности днес при бакалавърските и до 34 специално-
сти при магистърските програми. Това се направи, за да от-
говорим на потребностите от широк кръг професионалисти, 
необходими за съвременното селско стопанство.

Мисията на Аграрния университет е: да подготвя ви-
сококвалифицирани специалисти в областта на модерното 
земеделие, икономиката, туризма; да провежда научни из-
следвания, ориентирани към бързо внедряване на резулта-
тите в практиката; да съчетава традициите на миналото с 

възможностите на настоящето и перспективите на бъдещето; 
да търси адекватни отговори на новите предизвикателства 
в аграрното образование и наука; да изгражда личности с 
ясна гражданска позиция, способни да формират политика-
та и стратегията в аграрния сектор; да съхранява любовта 
на българина към земята и нейните богатства, жаждата за 
знание и традициите на висшето аграрно образование и 
наука.

Като съучредител на отличието „Принос в механизацията 
на земеделието” Аграрният университет – Пловдив съдейст-
ва за продължаването на една нова традиция – Празника на 
механизацията на земеделието в България. Поздравяваме 
в. „Земеделска техника” с неговата 25 годишнина – инициа-
тор на отличието „Принос в механизацията на земеделието”.

Нека не забравяме пътя, който сме изминали през годи-
ните, за да стигнем до сегашния етап на развитие.

проф. дсн Димитър Греков,
ректор на Аграрен университет

ВЕСТНИК "ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА"
Продължава от стр. 3
строителя, за механизатора, за студента, научния работ-
ник и за всички, които се интересуват и се трудят за 
създаване на проспериращо земеделие.

Акценти на вестника: са аграрната политика, земедел-
ската наука, образованието и бизнеса, кредитни линии по 
европейски фондове, водещи технологии при отглежда-
не на култури, иновации при земеделската техника. Раз-
глеждат се проблемите на земеделското производство по 
подотрасли и региони. Информацията се подготвя от ут-
върдени аграрни учени и специалисти. Също така се под-
готвят тематични броеве за специализирани изложения, 
събития, годишнини и др.

Мисията на вестника, от началото до сега, е да обедини 
образование, наука и бизнес в сферата на агротехниката в 
България в една обща цел – да се начертаят насоките за 

развитие и да се постигне иновативно, конкурентноспособ-
но земеделска производство в европейското семейство.

Тази година 2015 е знаменателна за вестника, който 
вече четвърт век е добър събеседник на земеделските 
стопани. Като главен инициатор на отличието „Принос в 
механизацията на земеделието” той отчита развитието на 
отрасъла и припомня историята на механизацията.

Петте организатори, а от 2015 г – шест, поставиха нача-
лото на нова традиция – Празник на българската механи-
зация на земеделието. Всяка година на 1 декември ще се 
събират производители на българска и вносители на чуж-
дестранна иновативна техника, земеделски производители.

Целта е, черпейки от познанието на миналото, да чер-
таем и осъществяваме по-успешно утре.

доц. д-р инж. Милка Бобева,  
гл. редактор, в. "Земеделска техника"

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Продължава от стр. 3
със средно образование, на Съюза на практиците машинни 
техници и Организацията на свободно практикуващите ин-
женери и архитекти.

Основните цели на НТСМ са: да се утвърждава като на-
дежден двигател в провеждането на държавната политика 
за устойчиво развитие на машиностроителния отрасъл, в 
научните и приложни изследвания, да бъде фактор за насоч-
ване на нови знания и технологии към машиностроителните 
предприятия; да бъде притегателен център за разгръщане 
възможностите на преподавателски, изследователски, ръко-
водни и изпълнителски кадри в областта на машинострое-
нето и утвърждаване на техния авторитет и защита на тех-
ните интереси; да се налага като средище за получаване на 
знания, компетенции и умения в професионалното развитие 
на младите хора, за подобряване на тяхната адаптивност и 
качество на живот.

Особено близки са ни въпросите, свързани с механиза-
цията на земеделието. Машините са основата, върху която 
се изгражда съвременното земеделие. Учените са призвани 
да ги създават и да бъдат двигателя на научно техническия 
прогрес. Ние сме организаторите на Международния научен 
конгрес „Машини за селското стопанство”, който ежегодно 
се провежда в България, в град Варна. Той се утвърди като 

един от най-авторитетните научни форуми в Югоизточна Ев-
ропа по въпросите на механизацията на земеделието. 

НТС по машиностроене има изградено проектантско кон-
структорско бюро и през последните две години са създа-
дени над 10 иновативни машини за селското стопанство и е 
разработена конструктивна документация за тях като ръчна 
картофосеялка, ротационна количка за бране на плодове 
и зеленчуци, устройство за събиране на паднали плодове, 
гъвкави силози за насипни товари, иновативни боксове за 
отглеждане на малки телета и други.

 Ние сме издател и на международното научно списание 
„Механизация на земеделието”, където учени от цял свят 
публикуват резултатите от своите изследвания, свързани с 
машините и технологии в селското стопанство.

Всичко това ни прави естествен съорганизатор на от-
личието „Принос в механизацията на земеделието”. Учре-
дената от нас награда „Златен медал” и „Диплом” в направ-
лението „Български производител на земеделска техника” е 
доказателство, че трябва да утвърждаваме, популяризираме 
и съхраним родното машиностроене, неговата конкурентос-
пособност и иновативност в трудните условия на глобалния 
свят.

проф.дтн Георги Попов, председател  
на  Научно-технически съюз по машиностроене

СДРУЖЕНИЕ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Продължава от стр. 3 на местното производство, чрез взаимно сътрудничество 

в кооперирането на производството, избягване на нело-
ялната конкуренция и др. Негови учредители са български 
машиностроителни предприятия, ИПАЗР „Н. Пушкаров” и в. 
„Земеделска техника”, която тази година празнува своя 25 
годишен юбилей и стана инициатор на Отличието „Принос в 
механизацията на земеделието”.

инж. Никола Александров, председател на УС на СПЗТ

АД, Завет, „Перла“ АД, Нова Загора, „Първи май“ АД, Пол-
ски Тръмбеш, „Агротехчаст“ АД, Оряхово, „Метарем“ АД, 
Павликени, Ремел“ АД, Елена, „Аквамат 2000“ ООД, София, 
„Ремонт сервиз” ЕООД, Карнобат и др.

През 1996 година беше учредено Сдружение на произ-
водителите на земеделска техника в България с цел обе-
диняване усилията на родните производители за защита 
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Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР  
JCB FASTRAC 4220

Направление 2 – „Иновации”

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JOHN DEERE 

МОДЕЛ 8370R

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН  

JONH DEERE W440

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР ANTONIO 

CARRARO TGF 10900

Категория: Самоходни прибиращи машини
ЗЪРНОКОМБАЙН MASSEY 
FERGUSON MF 9380 DELTA

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА 

CHALLENGER RG 1300B

Категория: Енергетични машини
ГУМЕНО-ВЕРИЖЕН ТРАК-

ТОР CHALLENGER MT 865 E

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН  

CX 8.85

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА ЗА ПОЛУДИРЕКТНА 

СЕИТБА SKY MAXIDRILL

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY 

FERGUSON MF 8737

Категория: Самоходни прибиращи машини
ГРОЗДОКОМБАЙН 

BRAUD 9000

Категория: Работни машини
СЕАЛКА ЗА ОКОПНИ  

КУЛТУРИ VADERSTAD TEMPO

Категория: Работни машини
ОБЕЗЗАРАЗИТЕЛ  

НА СЕМЕНА

Категория: Работни машини
МОТОФРЕЗА  

„ПЕТРОВ”, „ВИКИ”

Категория: Работни машини
САМОСВАЛНО  
РЕМАРКЕ СР

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ПОСЛОЙНО И ЕДНОВРЕ-

МЕННО ВНАСЯНЕ НА ВОДОАКУМУ-
ЛИРАЩИ МАТЕРИАЛИ, МИНЕРАЛНИ И 

ОРГАНИЧНИ ТОРОВЕ В ПОЧВАТА

Агротехника 97 Малтехагро Първи май
Русенски университет  

„Ангел Кънчев”

Категория: Работни машини
РАЗДРОБИТЕЛ  

НА ГРУБИ ФУРАЖИ

Бела – Митко Георгиев

Категория: Работни машини
ПЛУГ ОВОЩАРСКИ  

П. ОВ.- 3.30

Раломекс

Направление 2 – „Иновации”

Оптиком

Мегатрон

Мегатрон

Драганови Златекс

Варекс Варекс

Златекс

Варекс Интерагри Интерагри

Варекс Оптиком Тайтън Машинъри

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

VALTRA T234

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 
FENDT 939 VARIO
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Категория: Работни машини
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛЕСЕН 

ТОВАРАЧ WEIDEMANN

Категория: Работни машини
ПРОЛЕТНА СЕЯЛКА 

KINZE 3600

Агритоп Интерагри

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Работни машини

ПЛУГ GREGOIRE 
BESSON – PRIMA

Категория: Работни машини
КУЛТИВАТОР ЗА СЛЯТА ОБРАБОТКА 

GREGOIRE BESSON – TETRA

Интерагри Интерагри

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ЛОЗАРСКА  

ПРЪСКАЧКА AGROJET SPIN RAFOL

Категория: Работни машини
НАВЕСЕН ИВИЧЕН  

РАЗРОХКВАЧ

Интерагри
Русенски университет  

„Ангел Кънчев”

Категория: Работни машини
ЕСЕННА СЕЯЛКА  

ESPRO 6000

Мегатрон

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

l Опитна станция по земе-
делие ДП - гр. Търговище, 
полевъдство

l Производствено-екс-
периментална база при 
Институт по зеленчукови 
култури „Марица” – Пло-
вдив, полевъдство

l ЕТ „Асмарал – Теодор 
Иванов” – гр. Карнобат, 
полевъдство

l ОСЗ – Павликени – поле-
въдство

l Цветомир Нечев – с. Са-
довец, овощарство

l Иванка Тодорова – с. Бо-
журица, полевъдство

l Цветелина Христова – с. 
Чомаковци, смесено про-
изводство

l Галабин Василев – Чер-
вен бряг, смесено произ-
водство

l Атанас Георгиев – с. Ка-
менец, смесено произ-

водство
l Люляна Иванова – гр. Си-

листра, овощарство
l Радосвета Великова – гр. 

Силистра, полевъдство
l Илия Илиев – с. Богданци, 

смесено производство
l ЕТ „Светлана Манева” - с. 

Крумово, полевъдство и 
животновъдство

l Станислав Христов – гр. 
Плевен, смесено произ-
водство

l Никола Андреев – общ. 

Белене, полевъдство
l Павлина Андреева – гр. 

Белене, смесено произ-
водство

l Десислава Павлова – гр. 
Белене, смесено произ-
водство

l Кристиана Коева – гр. Бе-
лене, смесено производ-
ство

l Чавдар Шкодров – гр. Бе-
лене, животновъдство

l Мирослав Щкодров – гр. 
Белене, овощарсто

Направление 3 - „Механизация в земеделското производство”

ВРЪЧВАНЕ  
НАГРАДИ

1 ДЕКЕМВРИ 
2015 г.

С  П О Д К Р Е П А Т А  Н А :

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ
Продължава от стр. 3
придобиването на правоспособност за работа с нея. 

Визията на КТИ, като един от организаторите на Отличието 
„Принос в механизацията на земеделието”, е 1 декември вся-
ка година да събира хората, активно участващи в развитието и 
модернизацията на земеделието, хора, които успешно прила-

гат механизирани технологии в своите стопанства, производите-
ли на техника и вносители на чуждестранна иновативна такава.

Поздравяваме в. „Земеделска техника” с 25-годишнината 
и му пожелаваме да бъде все така радетел за механизирано 
земеделие.

инж. Иван Гайдаров, изп. д-р на КТИ

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“
Продължава от стр. 3
ние на НР България Факултетът по механизация и електрифика-
ция на селското стопанство при Селскостопанската академия 
„Георги Димитров" се обособява в Институт по механизация и 
електрификация на селското стопанство в гр. Русе /ИМЕСС/. 

Тази година Русенският университет отпразнува своята 70 
годишнина, като честването на празника бе съпроводено от ре-
дица мероприятия и бяха посрещнати над 500 български и чуж-

дестранни гости, а Ректорът чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
получи многобройни поздравителни адреси по случай празника. 

Водещ факултет на Русенския университет и до днес е Аг-
рарно-индустриалният. Той заема приоритетна и водеща по-
зиция и в страната, като обучаващ специалисти в сферата на 
земеделието и земеделската техника, а също така и в научно 
направление в тази област. 

чл. кор. проф. дтн инж. Христо Белоев, ректор на РУ
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СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Продължава от стр. 3

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 3

НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА ЗЪРНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ
Продължава от стр. 3

ват в местната икономика и в развитието на регионите. 
Разполага с академичен състав, квалифициран в основ-
ни професионални направления, гаранция за комплексни 
научни изследвания в земеделието. България е петата 
страна в света, която поставя началото на аграрните 
научни изследвания в тясно сътрудничество с Министер-
ството на земеделието (от началото на XX век). 

През годините е изграден научен потенциал и са по-
стигнати върхови постижения в областта на селекцията, 
създадени, патентовани и внедрени са голям брой тех-
нологии, сортове и хибриди не само в страната, но и в 
много държави. ССА съхранява и поддържа основните  
растителни и животински ресурси на страната. Новите 
акценти са върху  трансфера на знания и иновации, ук-
репване на връзките между участниците в производство-
то и научноизследователската дейност за развитие на 
селските райони. 

Основните приоритети за научноизследователска ра-
бота са подчинени на целта за  развитие на конкурентно 
и устойчиво селско стопанство, което „постига повече с 
по-малко“ в хармония с околната среда.  

Днес в новите условия, ССА се стреми да изгради 

ползотворни връзки и добро партньорство  с браншови 
организации, фермерски представителства, индивидуални 
производители и други публични служби за високопроиз-
водително, конкурентно и модерно българско земеделие. 

Отличието „Принос в механизацията на земедели-
ето”, чиито съорганизатор е и Селскостопанска акаде-
мия, е в подкрепа на значението на модернизирането 
на българското земеделие, въвеждането на високопро-
изводителни земеделски машини, но в същото време с 
отговорност към запазване на околната среда, почви, 
въздух, енергия,  с висока ефективност, с добри еколо-
гични показатели по отношение на  емисиите на пар-
никови газове, гаранция за устойчиво и икономически 
ефективно земеделие.

Поздравяваме инициатора на Отличието – в. „Земе-
делска техника” по случай неговата 25 – годишнина. 
Гордеем се, че той бе създаден в институт към ССА.  

Поздравяваме всички участници, земеделски про-
изводители, производители и вносители на земедел-
ска техника, всички партньори, които работят всеот-
дайно за развитието, модернизацията  и екологичното 
развитие на земеделието в страната. 

проф. д-р Тотка Трифонова, Председател на ССА

конкурентноспособно българско зърнопроизводство. НАЗ е 
неправителствено, доброволно, независимо и неполитиче-
ско сдружение с нестопанска цел за представителство и 
защита на интересите на неговите членове, осъществяващи 
стопанска дейност в отрасъла зърнопроизводство. Членове 
на НАЗ са 22 регионални сдружения, в които членуват общо 
над 2000 земеделски производители. 

Една от основните цели на НАЗ е да създава и утвържда-
ва модерни икономически отношения в отрасъла зърнопро-
изводство, базирани на постиженията на науката и техни-

ката. В тази връзка, Асоциацията е основен партньор в 
конкурса за отличието „Принос в механизацията на зе-
меделието” още от учредяването му и подкрепя активно 
ежегодното му провеждане. Голяма част от регионалните 
членове на НАЗ участват в надпреварата за отличието и 
гордо изтъкват добри земеделски практики и постижения 
от стопанствата си през изминалата година. НАЗ пожела-
ва успех и ентусиазъм на всички участници и организато-
ри на тазгодишното издание на отличието „Принос в меха-
низацията на земеделието”.

Румяна Ангелова, председател на НАЗ

едно модерно и конкурентно земеделие в страната.  
Използваме възможността да поздравим организато-

рите на инициативата и най-вече екипа на в. “Земеделска 
техника”, които с енергията си и познанията в областта на 
новостите в развитието и използването на всички машини 
и агрегати, станаха обединител на работещите в този от-
расъл. Поздравяваме ги с техния двадесет и пет годишен  
празник от излизането на първия брой на в. “Земеделска 
техника” и се радваме, че работим с хората, допринесли 
дървеното рало и тежкият ръчен труд да останат в мина-
лото.

Ежегодното връчване на наградите в рамките на ини-
циативата се превърна в Празник на механизацията, на 
признанието на фермерите и благодарността им към 
прогреса. Нека работим заедно за превръщане на тра-
дициите в печеливш бизнес.

Развитието на системата за съвети в земеделието е 
един от важните приоритети в областта на земеделието 
и селските райони. Над 20 000 земеделски производители 
годишно се възползват от услугите на Службата, получа-
вайки 75 000 безплатни консултации. Освен със специа-
лизирани съвети в областта на растениевъдството, жи-
вотновъдството и аграрната икономика, много успешно 
подпомага земеделските стопани и при кандидатстването 
и изпълнението на проектите им по Програмата за разви-
тие на селските райони (ПРСР). В рамките на 2007-2013 г. 
успешно са изготвени и одобрени над 14 000 проекта за 
подпомагане по различни мерки от Програмата на стой-
ност 200 млн. евро.  

НССЗ успешно продължи да изпълнява своите дейнос-
ти и през новия програмен период 2014 – 2020 г. Службата 

изготви над 1 320 проекта на млади фермери по подмярка 
6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ от 
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 
В конкуренция с над 450 различни консултантски органи-
зации и частни консултанти, НССЗ успя да привлече и 
да убеди по-голяма част от младите фермери да ползват 
нейните услуги. Благодарение на НССЗ  тези фермери 
са спестили почти 2.5 млн. лв. разходи за изготвяне на 
бизнес планове.

Подпомагането на младите фермери от страна на НССЗ 
не приключва с изготвянето на проектите им.  Това е 
само една част от един много по-голям и обширен консул-
тантски пакет. Одобрените млади фермери ще продължат 
да получават безплатни консултации през целия период 
на изпълнение на бизнес плановете им по подмярка 6.1. 
Това в много по-голяма степен ще гарантира успешното 
изпълнение на проектите им и получаването на втората 
част от помощта.

Освен младите фермери, значителна подкрепа ще се 
оказва и на малките земеделски стопанства при канди-
датстването им по Тематична подпрограма, специално из-
готвена за тях в рамките на ПРСР 2014 – 2020 г. НССЗ е 
определена за директен бенефициент по Операция 2.1.2 
"Консултантски услуги за малки земеделски стопани" от 
мярка 2 на ПРСР 2014 - 2020 г. По тази операция НССЗ ще 
предоставя 6 бр. консултантски пакети на малките земе-
делски стопани, в т.ч. изготвяне на бизнес планове и за-
явления за подпомагане на желаещите да кандидатстват 
по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитие на малки 
стопанства“. 

Любомир Маринов,  
изп. директор на НССЗ
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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

За контакти:
Сливен - Карлово

0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141

Т Е Х Н О  Г Р У П  -  М
директен вносител на :

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ НА  
ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Предлага всички модели трактори и комбайни на 
фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна тех-
ника на водещи све-
товни фирми.

Гаранционен и из-
вънгаранционен сер-
виз.

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

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК -  
25 ГОДИНИ
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