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ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ 
СРЕДСТВА – ТОВА Е БЪДЕЩЕТО

Продължава на стр.7

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 ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ 

В СЕЛСКОТО СТОПАНСТВОВ СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО

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

Производство на електрически транспортни 
и превозни средства:

 комунални  земеделие  транспорт.

- Кога е създадена и каква е дей-
ността на фирма "Телком Инжене-
ринг"? Откога предлагате техника за 
земеделието?

- Телком Инженеринг е създадена 
1989 - 1990 година. Към момента ней-
ните приоритети са в областта на те-
лекомуникациите и компютърните тех-
нологии. Тя е една от водещите фирми 

в тази сфера. През време на своето развитие се наложи 
Телком Инженеринг да се диференцира. За целта се ориен-
тира и към внос на втора ръка транспортни средства и трак-
тори. Вниманието ни беше насочено към японски трактори 
и модели, които се нуждаеха от рециклиране. За сметка на 
това получавахме изключително удобни цени за българския 
пазар. Към момента Телком е продал над 900 трактора, на-
пълно ремонтирани. Не можахме, заради наши български 
организационни проблеми, да заемем максимално тази па-
зарна ниша. Оценявайки пазарните възможности и конюнк-
турата в страната, ние се ориентираме към финализиране 
на тази дейност. За съжаление, в стратегиите на нашето ми-
нистерство няма интерес да развиват политика на собстве-
но тракторостроене. Ние имахме възможност да направим 
ново производство на кооперирани начала с японски фирми 
за някои от моделите, които са удобни за нашия пазар. Но 
така или иначе, някой имаше интерес такова нещо в Бъл-
гария да не се развива. За нас този въпрос е приключен. 
В момента сме си насочили усилията към основни ремонти 

25 ГОДИНИ ВЕСТНИК „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”

В края на 1992 година вест-
ник „Земеделска техника” бе 
продаден на „Стопанин” ООД 
и спря да излиза. Трима ен-
тусиасти, радетели за механи-
зирано земеделие – ст. н. с. 
д-р инж. Йордан Панайотов, 
инж. Мария Стоянова и ст. 
н. с. д-р инж. Милка Бобева, 
които бяха едни от създатели-
те на вестника, го купуват и 

започват отново да го изда-
ват. Така с прекъсване от 3 
месеца, на 9 април 1993 го-
дина излиза първият брой на 
вече напълно самостоятелен 
вестник „Земеделска техни-
ка”. В него издателите се об-
ръщат към своите читатели и 
колеги за подкрепа: „Нашата 
цел е информацията, от коя-

ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛНИ 
СТЪПКИ

Продължава на стр.   12

ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ

Продължава на стр.7

Интервю с Емил Ковачев, 
управител на Телком Инженеринг

Зеленчукопроизводството е тежко 
производство – големи инвестиции, 
дълъг период на възвръщаемост. Друг 
проблем е липсата на специализира-
на работна ръка, специално за оран-
жериите. Може би трябва да направим 
холандски модел - да създадем звена 
от специалисти -  по растителна защи-
та, агротехници, по механизация и т.н.,  
чиято помощ производителят да полз-
ва. Освен това не може дребният про-
изводител да е и търговец - посредник 
между производител и крайния клиент. 
Трябва да има дружества, които да по-
емат тази дейност. 

обща цел, ще бъде възможно.
 В зеленчукопроизводството загуби-

хме нашите хубави сортове. Големите 
комплекси спряха да произвеждат бъл-
гарска продукция. Причината е и в по-
литиката на държавата. Например, не 
субсидират производителите, ако семе-
ната не са от фирма, а са български, 
не им помагат при търговията и износа.
Основните проблеми на малките 

производители са: реализация на про-
дукцията и работната ръка. Няма вече 
квалифицирана работна  ръка и в бъде-
ще това все повече ще се задълбочава. 

Ненко Иванов пред в. „Земеделска техника”

Не съм член на никакви асоциации. 
Аз съм малък производител, наел съм 
5 дка оранжерия, а такива като мен са 
около 10 000 човека. Трудно биха могли 
да се обединят, може би ако се намери 
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ФОРУМ

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 
„ЖЕНДА“ - гр. Кърджали

6600 Кърджали, ул. “Васил Левски” 2; тел./факс: 0361/6-51-20; 
GSM: 0885/683 122; 0888/589 893; 

e-mail: dlsjenda@ucdp-smolian.com; dds_jenda@abv.b
Най-доброто 

място 
за лов на 
муфлон, 

дива свиня, 
елен 

лопатар.

СЕВЕРОЗАПАДНО  ДП
ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО 

“ВИТИНЯ”
ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

дива свиня, благороден 
елен, елен лопатар, муфлон, 
сръндак, хищници, фазани
2140 гр. Ботевград; 
местност “Витиня”; П.К. 7
тел.: 0888 199 969
е-mail: ddsvitinia@abv.bg

ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО

„РУСАЛКА“
заема северните склонове на Цен-
трална Стара планина, под връх 
Ботев, разполага с един ловен дом. 
Станцията предлага 

нормален отстрел на благороден елен, 
дива свиня, сърна и хищници и разполага 
с два ловни дома.
гр. Априлци, п.к. 5641,
ул. “Търговска” №6, тел.: 06958/2313; факс: 06958/2314

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО  ДП
ДЛС  ЧЕПИНО

Предлага лов на: благороден елен, 
дива свиня, сръндак, дива коза, 
глухар и хищници.

гр.Велинград, кв.Индустриален, ПК15, 
тел./факс 0359 51836, e-mail: dlschepino@ucdp-smolian.com

Сред великолепни борови, 
смърчови, елови, букови и 
смесени насаждения се намират 
едни от най-добрите 
местообитания за дивеча 
в България.

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДП
ТП ДЛС "ШИРОКА ПОЛЯНА"

4580 Батак, обл. Пазарджик, м. Широка поляна
Тел./факс:+359/3553 21 68

e-mail: dlsshirokapoliana@ucdp-smolian.com
 Основни видове дивеч: 
благороден елен, дива свиня, дива 
коза, муфлон, 
сърна, заек, 
глухар, мечка, 
лисица.

 За гостите разполага с удобен 
ловен дом.

ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО 
ПРЕДПРИЯТИЕ – СМОЛЯН

ТП „ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО – ТРАКИЯ”

4142 с. Стряма, Директор: 03153/23-61
e-mail: dlstrakia@ucdp-smolian.com

Факс: 03153/23-62

ОРГАНИЗИРА ЛОВЕН ТУРИЗЪМ

фазан, яребица, заек, сърна, дива свиня,  
елен лопатар и хищници

ПРЕДЛАГА:
- Продажба на дребен пернат дивеч 
- Полигон за обучение на ловни кучета
- Настаняване в обновена ловна база 
в м. „Чекерица”

Годишното ползване на дър-
весина в Югоизточно държавно 
предприятие (ЮИДП-Сливен) за 
2016 г. е в размер на 918 116 м3. 
Отпадът при добива на тази дър-
весина е 171 029 м3, от които от 

населението се ползват около 
1000 м3 за отопление. Остана-
лата част от неоползотворената 
дървесина остава в гората. 
Фирмите, проявили интерес 

за събиране на отпадната дър-

весина (вършината), впослед-
ствие се отказват поради го-
лямата трудоемкост и разходи, 
които не оправдават крайния 
резултат.

Стоян Иванов, ЮИДП

ОТПАДНА ДЪРВЕСИНА

Изложбата ще се проведе от 5 до 7 април в София. Ор-
ганизатор е Виа Експо.
Фокусът през 2016 г. ще бъде върху оползотворяването 

на животинските и растителни отпадъци като неизползван 
ресурс за получаване на енергия, необходима в цялостния 
работен цикъл.
Сред експонатите ще бъдат: инсталации за производство 

на биогаз от отпадъци от животновъдни ферми и селско-
стопански предприятия; компостери за оползотворяване на 
биоотпадъци; технологии за обработка на отпадъците: дро-
билки за слама; преработвателни машини за отпадъци от 
пластмаса; РЕТ рециклиращи системи; енергийно ефективно 
осветление, термопомпени решения за отопление, вентила-
ция, и др.                                                        /ЗТ/

ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ, ВЪЗОБНОВЯЕМА 
ЕНЕРГИЯ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И РЕЦИКЛИРАНЕ От 30 март до 3 април 2016 г. в Международния па-

наир, Пловдив ще се проведе 22-то издание на изложбата 
„Природа, лов и риболов” под егидата на Министерството на 
земеделието и храните.
Изложбата е най-мащабния форум в България за опазване-

то на природните богатства и тяхното пълноценно използване. 
Той събира фирми, ин-
ституции и сдружения, 
свързани с горското 
стопанство, рибар-
ството, дивечовъдната 
дейност, съхраняване-
то и облагородяването 
на природата, ловния 
и риболовния туризъм. 

/ЗТ/

ИЗЛОЖЕНИЕ „ПРИРОДА, 
ЛОВ И РИБОЛОВ”

За гората

Граждани от Панагюрище залесяват по време на Граждани от Панагюрище залесяват по време на 
първия Празник на залесяването през 1925 г. първия Празник на залесяването през 1925 г. 
в м. Пирамидите - Тесния дол край града.в м. Пирамидите - Тесния дол край града.
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ЗТ
ЕКСПЛОТАЦИЯ И РЕМОНТ НА МАШИННО-

ТРАКТОРНИЯ ПАРК

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

Интервю с Илонка Николова 
Георгиева, Универсал – НВГ 

- Представете се на на-
шите читатели.

- Завършила съм магис-
тратура „Финанси“ в Стопан-
ска академия „Д. А. Ценов“, 
гр. Свищов, а втората ми 
магистратура е от Аграрния 
университет в гр. Пловдив. 

Основен финансов проблем при земеделското произ-
водство, който е и тясно свързан с необходимостта  от 
по - голям брой подготвени технически кадри, е експлоа-
тацията и поддържането на машинно-тракторния парк. 
На тази тема вестник „Земеделска техника” открива  отдел-
на рубрика. В нея ще публикуваме материали, интервюта по 
експлоатация, поддръжка на стара и нова техника, изгражда-
не и оборудване на сервизи по ремонт на земеделска и горска 
техника, машини за земни работи, подготовката на кадри по 
експлоатация и ремонт и други свързани с темата въпроси.

ЗЕМЕДЕЛИЕТО - ПРИЗВАНИЕ

Продължава на стр.11
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Земеделски пазар

МАЛКИ ОБЯВИ
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за ге-
нератори и стартери, за всякакъв вид земеделска техни-
ка (европейски и японски), употребявани, рециклирани и 
нови. Директен внос, перфектни цени! Тел.: 044/662 944; 
0888/857 676.

• Продавам пръскачка Тарал – 600 л. Валяци – хидравлика. 
Тел.: 0885/744 034.

• 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.

Kaт. № 
309

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

    1,60 лв. за 1 мес.         10 лв. за 6 мес.
    3,20 лв. за 2 мес.         14,80 лв. за 9 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         20 лв. за 12 мес.
     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

ТАЛОН

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
ТРАКТОРИ KUBOTA (втора употреба - от 15 до 35 к.с.) Инвентар 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!

ТАЛОН 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

YANMAR AF-22
YANMAR F20D
ISEKI GEAS25(changing tires)
ISEKI TA262F
ISEKI TA230F
ISEKI TU160F
KUBOTA-A ASTE A-17
KUBOTA-A ASTE A-17
KUBOTA-A ASTE A-17
MITSUBISHI MT21D
MITSUBISHI MT15D
MITSUBISHI D1650

YANMAR YM2610with loader
YANMAR FV230D
YANMAR F13D
YANMAR YM1610
YANMAR YN1300
YANMAR YM1301D
YANMAR YM1401
YANMAR YM1500
KOMATSU PC07
ISEKI GIAS 48
YANMAR RS-30
ISEKI T70 with cabin

MITSUBISHI MT14
KUBOTA ZB1400
KUBOTA B7000E
KUBOTA B6000
MITSUBISHI MT165
ISEKI TA250F
ISEKI TU225
MITSUBISHI MTX245
ISEKI TU125

ТЕХНО ГРУП – М ЕООД
Тел.: 0888/587 093

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА - ТРАКТОРИ

• 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: 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.
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Едва изпра-
вил се, Човекът 
се чуди и любува 
на огненото слън-
це, на трептящите 
звезди и луната. 
Гледа и се чуди 
на свободния по-
лет на птиците и 
мечтае да литне и 
той като тях към 

тайнствените небесни простори. Какво 
по-дръзко и какво по-фантастично може 
да си мисли той? Да посети далечни 
непознати светове и да срещне свои 
събратя по разум. И… човешкото въ-
ображение ражда митове и легенди за 
Прометей, за Икар, за… Векове мечтата 
мъждука като светулка, свети и угасва, 

ПОГЛЕД КЪМ ЗВЕЗДИТЕ
55 години от първия полет към Космоса  12 април – ден на космонавтиката  Мечтата е стара като самия свят

после пак се разгаря, гори по кладата 
на мракобесието, но не умира. Става 
още по-ярка, по-светла и дори самоле-
тът не спира мечтата му.
И ето го 12 април 1961 година. Ден 

първи в летописа на съвременната 
Космонавтика. Една величава победа 
на човека над силите на природата. Ден 
първи на космическата епоха. В този 
ден гражданинът на Съветския съюз 
– летецът Юрий Гагарин проправи път 
към звездите.
Легендарен полет подготвен стара-

телно, дълго и последователно от уче-
ни, инженери, конструктори, техници, 
летци...
След полета на Юрий Гагарин 

последваха полети от плеяда съветски 
космонавти и не само… Към Космоса 

полетяха американски и космонавти от 
други страни по света.
Сега, в нашия XXI век, 55 години от 

началото за радост на човека хуманист 
в Космоса се реят с научни задачи 
смесени екипи. Навярно ще минат де-
сетки, а може би и стотици години, кога-
то човекът ще овладее Луната, Венера, 
Марс. Защото мечтата му да разположи 
свои научни лаборатории и наблюдател-
ници на спътниците на Юпитер, Сатурн, 
Уран и Нептун не е помръкнала.
Той крои планове по идеите на 

безсмъртния Циолковски да създаде 
индустриален пояс от спътници около 
Слънцето. Мечтае да улови енергията 
на небесното светило за полза – полза 
на човечеството.

Петя Костадинова

Наскоро отвори врати и вече пъл-
ноценно работи за своите клиенти – 
земеделски производители и фермери, 
новият агроцентър на Оптиком ООД в 
Монтана, обслужващ клиенти в Северо-
западна България. 
Първата копка бе направена през 

май 2014 г., като фирмата бе първият 
инвеститор на територията на Техно-
логичен парк, Монтана. Новата сграда 
е разположена на ключово място - на 
пътя от Монтана за Лом и в съседство 
с наскоро откритото ново трасе на гла-
вен път Е-79. Официалното откриване 
ще бъде на 12 май 2016 година.
На собствен парцел от 7 и половина 

декара  вече е изграден новият агро-
център с модерно оборудване, а общата 
стойност на инвестицията е в размер на 
над 2 милиона лева. Общата застроена 
площ е 1200 кв. м. Центърът разпола-
га със съвременен сервиз за ремонт, 
обслужване и поддръжка на трактори 
и земеделска техника, в който работят  
високо-квалифицирани специалисти и 
се извършват гаранционни и извънга-
ранционни сервизни дейности.
Базата разполага с отлично заре-

ден магазин и склад за резервни части, 
консумативи и смазочни материали за 
селскостопанска техника. Клиентите на 

Оптиком ще намерят на място над 3000 
артикула резервни части както за тех-
никата, предлагана от фирмата – JCB, 
Landini, McCormick, така и за други по-
пулярни марки трактори и инвентар. 
Предлагат се оригинални висококачест-
вени масла и смазочни материали. 
Екипът на новия център засега е от 

седем служители, включително един 
сервизен инженер и трима сервизни 
специалисти. Ръководи се от Алексей 
Върбанов. Базата има удобен достъп 
за инвалиди и разполага с конферентна 
зала за обучения и срещи с клиенти, 
а административните офиси са светли, 
просторни и удобни. 
Фермери и земеделски стопани от 

района могат да избират модерна и ви-
соко-производителна техника за своите 
стопанства, като на терена на базата са 
изложени трактори Landini, McCormick 
и JCB, товарачи JCB, прикачен инвен-
тар Monosem, Sullky, Ovlac, Kuhn, Nobili, 
Rinieri и др. 
Екипът на Оптиком очаква своите 

клиенти от Северозападна България в 
новия си дом и е готов да ги посрещне 
с изгодни предложения за машини на 
изплащане без оскъпяване и индиви-
дуални решения. 

По материали на Оптиком

НОВ АГРОЦЕНТЪР НА ОПТИКОМ 
В МОНТАНА

- Какви са 
Вашите впечат-
ления от Агра 
2016?

- Впечатлени-
ята ми от Агра 
тази година са 
по-позитивни от-
колкото минала-
та. Поне от това, 
което видях от 

първите два дни, изложението генери-
ра повече интерес от миналогодишно-
то. Вероятно причината е в това, че е 
изтеглено по-рано, през февруари, в 
сравнение с миналата година, когато 
беше в началото на март. Естествено, 
приятното пролетно време навън също 
спомага за добрата посещаемост. 
Лично моите впечатления са, че има 
позитивно развитие в организационно 
отношение и Агра си остава един от 
традиционно най-удачните и посеща-
еми формати в нашия бранш. 

KWS традиционно участва на Агра, 
като през последните 7-8 години щан-
дът ни е позициониран на едно и 
също място. Използваме дните на из-
ложението, за да се срещнем с наши 
клиенти, които го посещават и да ги 
информираме за новостите в нашата 
компания. Използваме и възможност-
та да обменим идеи с колеги от други 
фирми, които са участници в изложе-
нието.

- Какви са новостите, които Ваша-
та фирма планира тази година? 

- Имаме 3 основни новости тази 
година. Новина номер едно при нас 
са два нови изключителни хибрида в 

KWS С НОВИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Интервю с Петко Василев, 

управител за България на KWS, 
европейската компания за семена

Информация
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Земеделие

Продължава от стр. 2

ЕЛЕКТРИЧЕСКИТЕ ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА – 
ТОВА Е БЪДЕЩЕТО

и поддръжка на внесените 
японски трактори. 
Успоредно с това, има-

ме вече офис в Китай и ние 
колаборираме с китайски 
производители за съвмест-
на дейност и бизнес с елек-
тропревозни средства.

- Кое наложи и откога 
са електрическите транс-
портни средства в земеде-
лието? Какъв е ефектът от 
тяхното използване и това 
ли е бъдещето? 

- В света стартира из-
ползването на електри-
чеството в транспортните 
превозни средства и по-спе-
циално в селското стопан-
ство. На пазара вече масово 
се предлагат триколки, кои-
то са с товароносимост от 
200 до 600 кг и са със 100% 
електрозадвижване. Някои 
от тях са и самосвални. 
Представете си икономиче-
ския ефект от тяхното из-
ползване при положение, че 

всяко село има електричест-
во, но няма бензиностанция. 
С едно зареждане триколки-
те изминават минимум 100 
км, при максимална скорост 
35-40 км/ч. За селските ра-
йони разстояние от 100 км е 
голямо. Във финансово из-
ражение разходът е 1.50 лв. 
за изминати 100 км, при екс-
плотационни разходи почти 
нула. Проблемът е, че тези 
електотранспортни средства 
тепърва предстои да бъдат 
представени на българския 
пазар. На други места вече 
масово се използват. До 
колкото имам информация, 
вече се правят и електри-
чески трактори, но техноло-
гиите на производство пред-
стоят да се развият. Работи 
се към автоматично управле-
ние на тракторите. Всички 
нови трактори и комбайни 
са снабдени с GRS системи. 
Разработките напреднаха, 
обаче все още се разглежда 
варианта на хибридно при-

ложение. GRS да е като по-
мощник, но не като водещ. 
Особено пък за такива ма-
шини, където трябва да стои 
човек с интелект. Той тряб-
ва да знае как да управлява 
тази машина, да може да я 
настрои и да работи ефек-
тивно. Това ще продължи и 
през следващите години.

- Да създадеш фирма 
извън България, това оз-
нача да пробиеш и на чужд 
пазар. Как сте успели да 
създадете връзки с Китай?

- Аз отдавна съм в Китай 
през интернет. Но разбрах 
какъв е проблемът на хора-
та, които искат да работят с 
Китай, чак когато отидох там. 
Трябваше да отида на място, 
да се сблъскам с друга култу-
ра, с друг начин на мислене 
и други правила. Сега мисля, 
че познавам Китай по-добре, 
много пъти съм ходил там. 
Трябва да знаеш условия-
та в тази страна. Открихме 
офис в Шанхай. Българка е 

наша представителка, а има-
ме и китайски служители. 
Желанието ни е да започнем 
съвместно производство на 
електрически превозни сред-
ства за българския и евро-
пейския пазар. С фирмите 
от Китай, с които работим, 
имаме уговорка, че на база-
та на смесена фирма, която 
създадохме, ще организира-
ме съвместно производство. 
Чрез нашата българска фир-
ма, ако ние продаваме ав-
томобилите, за тях ще бъде 
по-изгодно, защото данъ-
кът тук е плосък, а при тях 
е 20-25%. Успоредно с това 
имаме договорка с една гер-
манска фирма, която да ни 
подсигурява пазар на колите 
в Европа, а ние – колите и 
сертификатите. Има предпос-
тавки да се развие сътруд-
ничество между България и 
Китай. Интересът е взаимен. 
Електрическите транспортни 
средства – това е бъдещето.

Доц. д-р инж. М. Бобева

Това е тежък, непривлекателен физи-
чески труд в оранжериите. Под квали-
фицирана работна ръка разбирам тази, 
която се е специализирала за работа в 
този отрасъл. Трябва да разбират спе-
цифичните особености на това произ-
водство, не е необходимо да бъдат със 
специално образование. Имахме едно 
поколение, което работеше, имаше же-
лание да се научи, но си отива. Сега 
млад човек в оранжериите почти няма, 
не желае и не може да работи, а в чуж-
бина работи. Това дори не е въпрос на 
заплащане. Тук също предлагаме до-
бро възнаграждение. За нас, дребните 
производители на оранжерийна зелен-
чукова продукция, това е най-големият 

проблем. Не може да се намерят ра-
ботници. Пускаме обяви за работа, но 
когато кажем, че ще отглеждаме домати 
и краставици, никой не иска. 
Завършил съм аграрна икономика. И 

по-рано съм се занимавал със зелен-
чукопроизводство. Моята оранжерия 
е 5 дка, наемател съм от 2 години. В 
оранжерията използвам капково напоя-
ване с капковата инсталация на фирма 
"Агродрип". Ползвам  мотоблок, фреза, 
пръскачка. В оранжерията работя само 
аз, а когато прибираме реколтата, цяло-
то семейството помага. Ние сме малка 
семейна фирма. В другите страни има 
много механизация в зеленчукопроиз-
водството, но тук не е така. У нас  може 
да се каже, че при производството на 

житните култури почти всичко е махани-
зирано и почти няма ръчен труд, а при 
зеленчуците е точно обратно. 
В момента съм засадил салати, мор-

кови, магданоз. Това са първите кул-
тури. След това какво ще отглеждам, 
още не съм решил, ще зависи от паза-
ра и от  финансовите ми възможнос-
ти. Казват, че в чужбина има интерес  
към българските зеленчуци. Но докато 
другите държави дотират за износ на 
продукции, например Гърция, Турция, 
тук само приспадат ДДС. Трудно е да 
правиш оранжерийно производство 
на зеленчуци при нашите условия, не-
зависимо, че в Европа сме известни 
като градинари.

Доц. д-р инж. М. Бобева

ОРАНЖЕРИЙНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЗЕЛЕНЧУЦИ
Продължава от стр. 2

портфолиото ни. Понеже през послед-
ните 1-2 години отчетохме търсене на 
по-ранни царевични хибриди, взехме 
решение да заложим на нов хибрид 
в група по FAO 200. Това е едно мно-
го добро предложение, подходящо за 
ранна жътва, изпреварващо засушава-
нията, с добивен потенциал, аналоги-
чен на хибридите от по-късната група 
по ФАО 300. В най-търсената на нашия 
пазар група, а именно FAO 370 е дру-
гото ни ново предложение. Това, бих 
казал, е един уникален за българския 
пазар хибрид, който на миналогодиш-
ните изключително сухи условия се 

представи великолепно.  Реализира-
ни бяха стабилни добиви от над 1000 
кг/дка, на места достигащи дори над 
1200 кг/дка  при неполивни условия.
Втората новина за нашата фирма 

е стартирането на лоялна програма 
за клиентите ни, наречена „Послани-
ци на българското земеделие“. Това 
е начинът ни да се отблагодарим на 
тези производители, които дълги го-
дини залагат на нашата селекция и 
да изградим един канал за комуника-
ция с тях, чрез който да споделяме 
възможно най-бързо новините в на-
шата селекция и други инициативи на 

нашата компания.
Третата новина от тази година е, 

че за специално селектираните 7 хи-
брида, подбрани в различните групи 
по ранозрелост -  FAO 200, 300 и 400 
– имаме промоционална програма за 
семена, опаковани в XXL торби. Тези 
хибриди са в 80-хилядни торби, вместо 
традиционните за нашата фирма 50 
000 семена в една торба и се предла-
гат на пазара при много добри усло-
вия за българските земеделци, които 
им дават възможност да реализират 
по-добри печалби.

Доника Асенова

KWS С НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
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АЙ ДЖИ НЕТ ЕООДАЙ ДЖИ НЕТ ЕООД
Мрежи и конструкции против градушка,Мрежи и конструкции против градушка,

произведени в Италияпроизведени в Италия

тел.: 0887/740 127; 0899/865 934
e-mail: office@agrinet-bg.com; www.agrinet-bg.com

Занимаваме се с търго-
вия на мрежи за най-различни 
предназначения. Най-прода-
ните артикули са мрежите 
против градушки. Специали-
зирани сме в изграждане на 
конструкции за овощни гра-
дини. Извършваме цялостно-
то изграждане на конструк-
цията с всички необходими 
материали. Клиентът полу-
чава една инвестиция в за-
вършен вид и овощната му 
градина е защитена от гра-
душка, силно слънце, вятър 
и други рискове, което му 
дава начален тласък за пече-
ливш бизнес.

ЗА ПО-СИГУРНО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Интервю с Ивайло Гелов, управител на Ай Джи Нет

- Намираме Ви на Агра 
2016. Какви са Вашите впе-
чатления от изложението 
досега?

-  Днес е втори ден на 
Агра 2016. Има доста хора, 
повечето са земеделци, кои-
то отглеждат малки площи. 
Тази година изложението е 
по-посещавано от предиш-
ни години, може би заради 
това, че е комбинирано с 
Винария. Иначе, резултатите 
от изложението ще ги видим 
през годината, сега не мога 
да кажа.

- Вашата фирма планира 
ли нещо ново за тази годи-

на? Как смятате да продъл-
жи да се развива тя?

- Новото при нас е, че 
тази година се специализи-
рахме в изграждането на 
конструкции, закупихме и 
необходимата за това техни-
ка. Вече успешно можем да 
предложим на нашите клиен-
ти един цялостно завършен 
проект – не само продажба 
на мрежите, а и конструкция. 
Също разширихме продукто-
вата си гама с още един тип 
мрежи, които са екструди-
рани мрежи. Те са на една 

датска фирма, имат различни 
предназначения – например 
мрежи за производство на 
сирене, кашкавал, вина, ал-
кохол и други.
Стремим се да сме макси-

мално коректни към нашите 
клиенти, да удовлетворяваме 
техните изисквания и специ-
фични желания, защото все-
ки клиент има индивидуални 
изисквания. Полагаме усилия 
да вникнем в тях и да им съ-
действаме доколкото е въз-
можно.

Доника Асенова

ЧУДЕСАТА НА ЗВЕЗДНОТО НЕБЕ
 Mъглявина-

та Лагуна е отбе-
лязана като M 8 в 
каталога на Месие 
и също така като 
NGC6523  от новия 
генерален каталог. 
Тя е един гигантски 
междузвезден об-
лак в съзвездието 
Стрелец. Тя е еми-
сионна мъглявина с 
основно излъчване 
на честотата на йо-
низирания водород. 
 Тази мъглявина е от-

крита от Джовани Ходиерна 
около 1654 г. и е една от две-
те мъглявини видими с невъ-
оръжено око от страната на 

северното полукълбо (другата 
мъглявина е Орион). Погледна-
та с бинокъл, тя се вижда като 
отделно овално петно с отчет-
ливо ядро. На преден план е 
отворения клъстер NGC6530. 

 Мъглявината Лагуна се 
предполага, че е между 4 000 
и 6 000 светлинни години от 
Земята и е район на активно 
звездообразуване.
 Снимана е с 200 мм 

Нютонов огледален телескоп, 
модифициран Canon T3, Во-
дород алфа филтър, 40 експо-
зиции от 3 минути, всяка на 
ISO1600. 

Инж. Боян Пашев

МП Концепт ЕООД
1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8

тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32
0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни и 
чуждестранни инвеститори

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете от 

компетентна подкрепа 
за нейната реализация

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - 
НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ !
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ЗЕМЕДЕЛИЕТО КАТО ПРИЗВАНИЕ
Продължава от стр. 4
Работя в отдела „Сервиз и 
резервни части“ в семейна-
та ни фирма "Универсал – 
НВГ", гр. Долна Оряховица, 
създадена през 1990 г. Заед-
но работим 5 човека от фа-
милията. През тези 26 годи-
ни Универсал – НВГ премина  
през различни изпитания, но 
успя да задържи позициите 
си и да разшири дейността 
си в много различни направ-
ления, създавайки име на 
коректен, отдаден на рабо-
тата си иновативен търгов-
ски партньор.  

- Разкажете повече за 
дейността на фирмата.

- Ние сме дистрибутори 
на доказали се на светов-
ния пазар компании като 
CLAAS, производител на 
трактори и комбайни, при-
качен инвентар на бранда 
Amazone, мулчери и шреде-
ри на италианските компа-
нии Tierre и Ferri и др. Бързо 
и успешно на българския па-
зар се наложиха и финланд-
ските култиватори Potila. От 
2008 г. успешно работим  с 
немския производител на 
дюзи за пръскачки Lechler. 
Повече от 10 години предла-
гаме Навигационни системи 
и Системи за автоматично 
управление на немската 
компанията Muller Elektronik. 
Tази година на изложение-
то БАТА-АГРО направихме 
премиера и в едно ново из-
ключително важно за фер-
мерите търговско направле-
ние – Софтуерна технология 
за управление и контрол на 
агробизнеса - 365FarmNet 
и Технология за сателите-
но сканиране на посеви-
те - Geosys. 365FarmNet е 
немски софтуер, който ще 
помогне на фермерите в 
организацията  и управле-
нието на тяхната работа, в 
анализа на техните земе-
делски площи, за очертава-
нето им в реални граници 
и много други необходими 
приложения и полезни ана-
лизи за един земеделец. 

Другият предлаган от нас 
софтуер е Geosys. Той са-
телитно сканира посевите 
и дава информация на кли-
ента какво е наличието на 
азот, фосфор, в какъв етап 
от развитието си са отдел-
ните полета, кои полета из-
остават във вегетацията си 
и може много точно да оп-
редели коя зона от парцела 
има по-силен и коя по-слаб 
потенциал на развитие. По 
този начин, фермерът може 
ясно да прецени какво то-
рене да извършва,  какви 
торове да използва, както и 
къде и колко точно тор тряб-
ва да внесе, за да не прена-
сити почвата, както правят 
често у нас. С напредването 
на технологиите е непрости-
мо полагането на азот на-
всякъде, по 30 кг/дка, неза-
висимо от необходимостта. 
Софтуерът дава много ва-
жна информация и може да 
спести излишни разходи, 
като в същото време да 
се получат много по-добри 
производствени резултати. 
Това е началото на бъдещи-
те иновативни технологии и 
прилагането им успешно на-
влиза в нашето земеделие. 
Фирма "Универсал-НВГ" 

е земеделски производител, 
който обработва повече от 
40 000 дка земя, предимно 
пшеница, слънчоглед, ече-
мик, царевица и рапица. По-
следните години намалихме 
площите с рапица, както е и 
при повечето фирми. Всички 
обработки, които извършва-
ме, са с техника, която Уни-
версал – НВГ  като търговец 
предлага на българския па-
зар. Затова, когато започва-
ме работа с нов търговски 
партньор, ние задължително 
в реални условия тестваме 
предлаганата техника на 
полето, като по този начин 
можем да споделим с на-
шите клиенти опита си и да 
им предложим възможно 
най-доброто решение. Чрез 
земеделието, ние можем да 
вникнем по-дълбоко в про-

блемите на фермерите в 
България. 
Успоредно с предлагане 

на нова техника, Универсал 
– НВГ предлага на българ-
ските земеделци демонстра-
ционни машини и машини 
втора употреба, които дос-
тавяме от CLAAS, Германия.
От опит знаем, че осно-

вен проблем при земедел-
ското производство е ка-
чественото поддържане на 
закупената техника. Това е 
причината да считаме, че 
най-важно при продажбите 
е oсигурeният сервиз. Уни-
версал – НВГ има собствен 
лицензиран сервиз.  Той 
стои на първо място при за-
купуване на нова и употре-
бявана техника. Затова фир-
мата постоянно увеличава 
персонала си в този отдел, 
като отделя изключително 
внимание на обучението и 
квалификацията на нашите 
сервизни техници. Напри-
мер,  в началото започнахме 
с  4 – 5 сервизни работници, 
сега те са 13, като през зим-
ния период работят още 3 – 
4 човека, които през лятото 
обработват нашите земедел-
ски площи. Така чрез реален 
достъп до машините, се за-
познават с възможностите 
им и могат компетентно, ба-
зирайки се на опита си,  да 
консултират клиентите ни, 
както при закупуването, така 
и при ремонта на машините.
Като дистрибутори на 

световния бранд нашите  
сервизни екипи преминават 
ежегодно платено обучение 
в компанията CLAAS  в Гер-
мания. По този начин те се 
запознават както с новости-
те в производството, така и 
в извършването на ремонт-
ните дейности и могат да 
предложат на клиентите ни 
бърз и качествен сервиз.

- Как се чувства една 
млада жена в този тежък 
сектор, възприет като мъж-
ки свят?

- Аз участвам в семей-
ния  бизнес от 16-годишна. 

В началото започнах да ра-
ботя в товаро-разтоварната 
дейност, същевременно бях 
и на кантара на фирмата, а 
след това започнах работа в 
магазина за резервни части. 
Оттогава съм в този сектор 
– ремонта на земеделската 
техника. Ангажирана съм ос-
новно с продажба на нашите 
артикули и резервни части 
за предлаганата от  фирма-
та техника – земеделските 
машини с марка Claas, при-
качен инвентар Amazone, ре-
зервни части за пръскачките 
на италианските ни партньо-
ри, ремонт и сервиз на нем-
ските навигационни системи 
на Мuller Elektronik – т. е. 
резервни части и сервиз на 
всичко, което предлагаме. 
Винаги съм подчертава-

ла, че съм израснала тук 
в Универсал – НВГ. За мен 
друга работа не съществува. 
Всеки ден работя с отдаде-
ност и сърце и искам вина-
ги всичко да е перфектно. 
В началото нашите  клиен-
ти бяха малко объркани и 
недоверчиви, но с времето 
ме приеха и оцениха въз-
можностите ми и сега сме в 
отлични взаимоотношения, 
като в повечето случаи, ко-
гато имат проблем, търсят 
мен. Стремя се да реаги-
рам по най-добрия начин, 
без значение дали е събота 
или  неделя, в нашата рабо-
та няма ограничено работно 
време, винаги даваме отго-
вор за търсената техника 
или резервна част. В наша-
та семейна фирма клиентът 
е на първо място и най-ва-
жното е в работата си  да 
сме коректни, да реагираме 
бързо и професионално. 
Разговаряме на забеле-

жителна дата - 8-ми март. 
По случай празника пожела-
вам на всички жени да бъдат 
слънчеви, като този ден, да 
бъдат щастливи и да доказ-
ват, че ние можем да рабо-
тим навсякъде, където ни е 
сърцето.

Доц. д-р инж. М. Бобева

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

тел. 088/868 85 08
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Новата серия на VALTRA е 
най-мощният четирицилиндров трак-
тор в света. Неговият AGCO Power 
– Tier 4 Final двигател предоставя до 
185 к. с. мощност и 730 Nm въртящ 
момент. Valtra е пионер в производ-
ството на високомощностни четири-
цилиндрови трактори.
Новата кабина предлага отлична ви-

димост във всички посоки (с до 6,5 м2 
остъклена площ) и е изключително обез-
шумена (< 70 db). Тя може да бъде до-
пълнително оборудвана с предна чис-
тачка, която покрива площ на 2700, с 
подгряване на предни и задни стъкла, с 
TwinTrac система за обръщане на упра-
влението на трактора обратно. Клиен-
тите, които работят с челен товарач, 
могат да поръчат остъклен покрив на 
кабината, който предлага пряка види-
мост към инвентара, когато товарачът 
е в най-горна позиция.
Серията N се предлага във вариант 

с една или с две врати. Нова опция 
е кабината SkyView за горска работа, 
която предлага подобрена видимост 
към задната част и нагоре, благодаре-
ние на големия поликарбонатен прозо-
рец с чистачка. Други спецификации 
включват горските тесни калници и 
160-литров стоманен резервоар за го-
риво. Стандартният размер на резер-

„ЗЛАТНАТА“ СЕРИЯ НА VALTRA N4
воара е 250 л, а като опция е 300 л, 
а обемът за AdBlue е 45 л.
Вариантите на трансмисии на 

новата N серия са по-всеобхватни 
от всякога: HiTech, Active, Versu и 
Direct. Първите три са 5-степен-
ни, докато трансмисия Direct 
е безстепенна. Другите Active, 
Versu и Direct се характеризи-
рат с хидравлика load-sensing 
и клиентите могат да изби-
рат от помпи с дебит 115, 160 
или 200 л/мин. Трансмисията 
HiTech е с помпа с дебит 73 
или 90 л/мин. Хидравликата 
на моделите HiTech и Active се 
контролират механично, а тези 
на Versu и Direct електронно. 
В двигателите AGCO Power се 

внедрява само SCR технология със 
системно подобряване на съществу-
ващите SCR решения. Резултатът е 
най-ефективен спрямо разхода на го-
риво и адекватен двигател на пазара. 
N104, N114 и N124 модели се захран-
ват от четирицилиндрови 4,4-литрови 
AGCO Power двигатели, докато моде-
лите N134, N154 и N174 имат 4.9-литро-
ви двигатели. Системата SCR се гри-
жи за намаляване на вредните емисии 
от изгорелите газове без нуждата от 
филтър за твърди частици или сис-

тема за рециркулация на газа. 
Използваната система SCR на-
малява допълнително разхода 
на гориво и удължава живота 
на двигателя.

Sigma Power технологията на 
Valtra предоставя още 10 к. с. 
допълнителна мощност, когато 
силоотводният вал е под товар. 
При модел N174 Sigma+ система-
та добавя допълнителни 20 к. с. 
Всички модели могат да бъ-

дат оборудвани и с допълнител-
на Power Boost мощност, която 

 

добавя допълнителна мощност при 
транспорт. 
Моделите N114 и N154 представят 

традиционните Valtra Eco Power модели, 
в които водачът може да избира между 
eco и нормален режим. В eco режим обо-
ротите на двигателя са по-ниски с 10 до 
20% и максималният въртящ момент се 
постига при по-ниски обороти. Разходът 
на гориво се намалява с до 10% в срав-
нение с нормалния режим на работа. 
Четвъртото поколение трактори серия 

N има радиус на завиване само 4.5 м и 
ширина на колеята от 2665 мм, превръ-
щайки го в изключително маневрен за 
работа с челен товарач, но едновремен-
но с това изключително стабилен на пътя. 
Клирънсът е 55 см, подходящ за горска 
работа, за работа с гребло за сняг, за 
жътвена и полска работа. Сервизните ин-
тервали са на 600 моточаса. 
Предложението на българския 

вносител на Valtra – компания Зла-
текс, е да вземете най-добрата за 
Вас техника за земеделието, живот-
новъдните ферми, овощарството, ло-
зарството и за фирмите, работещи на 
услуги. 

По материали на Златекс

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

ДВ брой: 13/16.02.2016 г.
Постановление № 30 от 11 

февруари 2016 г. За одобрява-
не на допълнителни разходи 
за 2016 г. По бюджета на дър-
жавен фонд "Земеделие" за 
финансиране на разходи за 
данък върху добавената стой-
ност по завършени проекти 
на общини по програмата за 
развитие на селските райони 
през 2007 - 2013 г.

 Решение № 77 от 11 фев-
руари 2016 г. За приемане на 
план за управление на приро-
ден парк "Персина"

 ДВ брой: 14/19.02.2016 г.
Указ № 19 от 12.02.2016 Г. 

За обнародване на Закона за 
изменение и допълнение на 
закона за ветеринарномеди-
цинската дейност
Закон за изменение и 

допълнение на закона за ве-
теринарномедицинската дей-
ност (ДВ, бр. 87 От 2005 г.)
Дв брой: 20/15.03.2016 г.
 Меморандум за разби-

рателство между правител-
ството на Република Бъл-
гария и правителството на 
Република Кипър в сферата 
на селското стопанство и 
развитието на селските ра-
йони

Петя Ноева
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ПЪРВИ САМОСТОЯТЕЛНИ СТЪПКИ
Продължава от стр. 2
то днес земеделците, механи-
заторите, собствениците на 
земеделска техника, инженери-
те, техниците, машинострои-
телите и търговците имат 
нужда повече откогато и да 
било. В условията на пазарна-
та икономика информацията и 
рекламата са двете условия, 
без които никой не може да 
спечели. Ние ще се постара-
ем да запазим същността на 
вестника като рекламно-ин-
формационен и постепенно да 
го превърнем в своеобразна 
борса за земеделска техника и 
най-близък съветник на чита-
телите. Въпреки инфлацията 
цената на абонамента остава 
непроменена. Обръщаме се с 
молба към Вас да ни разбере-
те и подкрепите. Тази подкре-
па може да бъде многостранна 
– като популяризирате вест-
ника и спомагате за увели-
чаването на неговия тираж, 
като ни сътрудничите със 
свои материали, като давате 
реклами, обяви и съобщения и 
други. Ние се обръщаме с мол-
ба и към производителите на 
земеделска техника – подкре-
пете ни! Това можете да сто-
рите като спонсори и като 
рекламодатели. Включете се 
в борсовата система на вест-
ника и ще увеличите своето 
производство, своя оборот и 
печалба, защото Вашите кли-
енти четат „Земеделска тех-
ника”. Нека да бъдем заедно!”

 Главата на вестника е 
променена, включен е зеле-
ният цвят, отделено е каре 
за лого. Решено е периодич-
ността да бъде 2 седмици, а 
броят на страниците - 8. Да 

се запази тематичната насо-
ченост – рекламно-информа-
ционен вестник. 
Още в първия брой има 

информация за втората спе-
циализирана изложба Агра’93 
(от 22 март до 26 март). В 
него са поместени машини с 
техните цени на фирмите Ар-
готехремонт – 61, Попово, Аг-
ромашинаимпекс. Присъстват 
също машините на фирмите 
Раломекс - Завет, Оптиком 
– Стара Загора, Вуки - Пло-
вдив, с които и сега вестникът 
си сътрудничи. В последствие 
през годината се появяват 
първите реклами на фирмите 
Метарем, Павликени, Фермер 
2000 и др. През 1993 година 
общо излизат 19 броя. 
През 1994 г. в първи брой 

инж. Бончо Рашков, народен 
представител, разглежда въ-
просите за земеделските ко-
операции, че те са плод на 
обективна потребност, а не 
проява на идеократизъм. В 
този брой е новогодишният 
календар, станал традиция. 
Брой четвърти е посветен на 
празника на лозарите и на 
Винария’94. В броя участва ед-
ноличната фирма „Луканов”, с 
която сме и сега колеги и при-
ятели. Редколегията се състои 
от  ст. н. с. инж. Милка Бобе-
ва и ст. н. с. д-р инж. Георги 
Костадинов.
Отделено е значимото и на 

Агра’94. Има специален брой 
(7) за военно-ремонтни заводи 
ТЕРЕМ с техните машини за 
селското стопанство. Особено 
интересен е брой 8, посветен 
на състоянието и прогнозата 
за развитието на пазара на 
трактори и земеделски ма-

шини. Броят е по заявка на 
търговската фирма Агрома-
шинаимпекс и включва много 
информация за българските 
производители на земеделска 
техника в този период. През 
1994 година действащи са 
били 48 предприятия и два ма-
шинно-изпитателни центрове. 
За съжаление от тях само 3 и 
сега стоят твърдо на пазара, 
други 3 са в криза, а остана-
лите са закрити.
От брой 13-ти към редко-

легията се включва и ст. н. с. 
инж. Разум Траянов, след него 
идва ст. н. с. д-р инж. Влади-
мир Витков, всички свързани 
професионално със земедел-
ската техника. От брой 14-ти 
се възприе членовете на ред-
колегията да се изписват с  
техните научни звания – това 
беше предложението на коле-
гата инж. Иван Попов, човек 
отдаден на механизацията в 
земеделието и наш идеен при-
ятел и съмишленик. 
Първият напълно цветен 

брой на Земеделска техника 
е 20-ти от 1994 г. и е с инфор-
мация за Агромашинаимпекс, 
най-голямата българска тър-
говска фирма, която разбра 
значението на вестника за 
земеделието, като единстве-
но специализирано издание 
в отрасъла и  застана през 
тези първи години зад него 
и го подпомогна финансово 
и професионално. През тази 
година вестник „Земеделска 
техника” организира допит-
ване до читателите, като на-
градите бяха предоставени от 
фирма „Агромашинаимпекс”. 
Въпросите бяха свързани с 
типа, организацията, направ-

ленията на производство на 
земеделските стопанства, 
каква се използва и каква 
техника е необходима. Полу-
чената информация беше мно-
го интересна и разкриваше 
състоянието и развитието на 
земеделието у нас през този 
динамичен период.
Само тази година вест-

никът излиза с 26 броя, като  
последният е новогодишен. За 
първи път бе публикуван цве-
тен календар с картина "Же-
тварки" на художника Димитър 
Гюдженов. Поместен е списъ-
кът с наградените участници в 
допитването.
През 1995 година в брой 

5-и се отбелязва стотният 
брой от излизането на вест-
ник „Земеделска техника”. 
Брой 17-ти е посветен на из-
ложението Добрич'95. В него 
са публикувани реклами от 
Рапид КБ, Перла, Автомеха-
ника, Евекс и други, с някои 
от които работим и сега. В 
брой 18-ти за първи път се по-
явява логото на „Земеделска 
техника” – трактор, носен от 
вестника, което и сега е от 
дясната страна на всеки брой 
с допълнение „Вашата връзка 
с прогреса в земеделието”. 
Годината завършва с тради-
ционния цветен календар и с 
реклами с новогодишни поже-
лания на различни фирми. 
Най-хубавото бе, че през 

този период - на първи са-
мостоятелни стъпки, вестни-
кът запази специализираната 
си насоченост – информира-
не, подпомагане за съвре-
менно механизирано земе-
делие в унисон с промените 
в страната.                   /ЗТ/

Площта на горските терито-
рии в страната към 31.12.2014 г. 
възлиза на 4 202 015 хектара (ха). 
Държавните горски територии 
са с площ 3 090 732 ха (73,6%), 
недържавните горски терито-
рии са на площ от 1 050 942 ха 
(25,0%) и земеделски територии, 
придобили характер на гора по 
смисъла на чл. 2, ал. 1 от Закона 
за горите, са на площ от 60 341 
ха (1,4%).
За миналата година зале-

сените горски площи са общо 
26 382 декара, от които 15 918 дка 
в държавни горски територии, 
10 345 дка - общински гори и 119 
дка – частни гори.

  /ЗТ/

СЕДМИЦА НА ГОРАТА ОТ 4 ДО 10 АПРИЛ
На 21 март тази година за 44-ти път се 

отбеляза Световният ден на гората, с кой-
то започнаха мероприятия, свързани с ней-
ното опазване.
Всяка година през първата седмица 

на април се провежда Седмицата на го-
рата. Тя се отбелязва от 1925 г. насам. 
Тази година е от 4 до 10 април и е с 
мото „Подобри гората”, което е израз на 
ангажимента за развитие на сектора и 
призив към гражданите да се включат ак-
тивно в процеса.
Провеждат се редица тържества по слу-

чай празничната седмица. Те традиционно 
започват с поднасяне на венци и цветя пред 
мемориала на ЛТУ в памет на лесовъдите, 
отдали живота си за българската гора. Съ-
битията приключват на 9 април, когато ще 
бъдат наградени победителите в национал-

ния конкурс за лого на Седмица на гората.
Лесовъдната колегия, вси чки спе-

циалисти, учени и работници в горския 
сектор в България ежедневно полагат 
необходимите грижи за подобряване на 
състоянието на горите и горските ресур-
си на България.

1930 г. Клисурското ревирно лесничейство 1930 г. Клисурското ревирно лесничейство 
(съществувало в района на с. Бързия, сега (съществувало в района на с. Бързия, сега 
УОГС "Петрохан") е организирало Празник на УОГС "Петрохан") е организирало Празник на 

залесяването.залесяването.
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ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
Едно ядене сти-

га на много змии да из-
карат седмици, а поня-
кога и месеци без храна. 
За да преглътнат някои 
по-едри жертви, змии-
те могат да откачат 
челюстта си и така да 
отворят уста на 180 
градуса. Питонът, на-
пример, може да погълне 
цяла газела.

 Синият кит е 
най-голямото животно 
на всички времена – по-
едър е дори и от дино-
заврите. На дължина 
достига до 30 метра, а 
теглото му е около 130 
тона. Само сърцето му 
е голямо колкото лека 
кола! На дължина новоро-
дените на синия кит са 
около 7 метра – колкото 
е най-големият сухозе-
мен бозайник – слона.

По материали 
на ЗТ
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 шахтови, флуиди-
зационни и др. су-
шилни за зърнени 
култури, фуражи, 
насипни продукти; 
 камерни и тунел-
ни сушилни за пло-
дове и зеленчуци, 
билки и гъби, тесте-

ни изделия и много други;
 котли - водогрейни и парни, 
в т.ч. за автоматизирано изга-
ряне на отпадъчна биомаса;
 слънчеви инсталации;
 влагомери за различни ма-
териали;
 линии за пелети и брикети.

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

София, ул. ”Искърско шосе” 11
Тел./факс 02/ 979 17 02; GSM 0888 93 67 62;  

0899 97 31 15; www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска 
в експлоатация:
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ” – гр. РУСЕ
И НЕГОВИЯТ ФАКУЛТЕТ “АГРАРНО-ИНДУСТРИАЛЕН”

Ви предлагат възможност да се обучавате в следните специалности, насочени в областта 
на: земеделието, техниката, технологиите, менажиране и сервизиране, климатизацията и 
газификацията на сгради, както и екологията и опазването на околната среда:

 ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ;
 АГРАРНО ИНЖЕНЕРСТВО;
 РАСТЕНИЕВЪДСТВО;
 ЕКОЛОГИЯ И ТЕХНИКА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА;
 КЛИМАТИЗАЦИЯ, ХИДРАВЛИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ;
 МЕНИДЖМЪНТ И СЕРВИЗ 
 НА ТЕХНИКАТА;
 ПРОМИШЛЕН ДИЗАЙН.

Подробна информация относно 
приема може да намерите в сайта на 
университета www.Uni-ruse.Bg или 
на телефон 082 888 236  - Факултетна 
канцелария на АИФ
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