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25 години  в. „Земеделска техника“

1 2 2  Г О д И Н И

бЕз МАшИНИ  
НЯМА зЕМЕдЕЛИЕ!

ОТЛИчИЕ
принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2016 г.
София

25 години вестник „Земеделска техника” (1996)
Вестникът отразява прехода в селското 

стопанство. Това е времето на налучкване на 
бъдещото развитие на земеделието.  Земедел-
ска техника сочи проблемите в отрасъла, отго-
варя на запитвания, съветва, посочва решения. 
През този период водещи специалисти, научни 
звена в земеделието вземат активно и профе-
сионално участие в преустройството на земе-
делието, то да бъде в унисон с европейските 
изисквания.

пРЕдИ 20 ГОдИНИ
1996 г. – година на юбилеи 

Интересен е и вестникът по визия и съдържание от 1996 г.,  
едва на 5 години, но се вижда неговата зрялост, ангажира-
ност и значение за този бурен, променящ се период.

Периодичността му е запазена - излиза всеки втори пе-
тък. Редколегията е от гл. редактор ст. н. с. д-р инж. Милка 
Бобева,  ст. н. с. д-р инж. Георги Костадинов, ст. н. с. д-р 
инж. Разум Траянов и ст. н. с. д-р инж. Владимир Витков.

ИМАТЕ ПРОБЛЕМ - НИЕ СМЕ ВАШЕТО РЕШЕНИЕ!

0887 200 804; е-mail: margarita_popova@abv.bg

F

Вие имате:
бизнес идея, но се нуждаете  
от компетентна подкрепа  

за нейната реализация

Цялостно комплексно 
(правно, техническо и икономическо) 

обслужване на местни  
и чуждестранни инвеститори

 Вестник „Земеделска техника” излиза на  светлозелена 
хартия, както излиза в. „Стандарт”.  Радостно е, че коле-
гите от всекидневника не са против, защото Земеделска 
техника вече  е известен като сериозно, професионално 
издание. Традиционно страниците на един брой са 10, но 
има вече броеве с 12, а и с 16 страници. За първи път 
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ЗТ

- Каква е целта 
на изложението 
„бата Агро”? Кои 
ще са тазгодиш-
ните участници?

- Бата Агро 
се роди преди 5 
години, едва ли 
не по принуда. В 
България се ор-

ганизираха няколко други изложения. 
Те имаха един и същи генетичен про-
блем. Организират се от хора, които 
правят изложбен бизнес, а не се за-
минават със земеделска техника. Да 
не говорим, че някои изложения бяха 
организирани от хора, които дори ня-
мат нищо общо с изложбения бизнес. 
В светлината на този проблем, члено-
вете на Асоциацията на търговците на 
агротехника в България (БАТА АГРО) 
решихме да създадем едно изложение 
с акцент земеделска техника. Първо, 
да има определени правила за участие 
в него. Второ, в него да са засегнати 
сектори пряко или косвено, свърза-
ни със земеделието. Не на последно 
място стоеше и въпросът с цената за 
участие на другите изложения, на кои-
то цените бяха започнали да ескали-
рат драстично. В крайна сметка, това, 

което винаги е било двигател на такъв 
тип изложения за земеделска техника, 
са самоходните машини – трактори, 
комбайни. Затова тези, които тогава се 
занимавахме с вноса на такъв тип тех-
ника, се явихме нещо като влекач за 
всичко останало, за да стигнем до там, 
че днес вече имаме 2 изложения го-
дишно – Бата Агро пролетно и есенно. 
В тях участват по около 160-170 фир-
ми от бранша. Имаме претенциите, че 
това е наистина най-представителното 
изложение за земеделска техника в 
България. То вече получи през години-
те международно признание, както от 
нашите колеги от подобни асоциации, 
така и от фирмите, които представля-
ваме в България и чиито продукти се 
излагат на изложенията. Функцията на 
вносителите на техника не е само да 
продават машини, но и да демонстри-
рат опит и технологии в земеделието. 
Въпреки че земеделието е един много 
стар занаят, непрекъснато се появяват 
нови машини. Нашата цел е да можем 
да ги представяме на едно място в 
България, да запознаваме хората с тях, 
за да могат да преценят дали са прило-
жими за тяхното производство.

Броят на участниците в изложение-
то се увеличаваше през първите 2-3 

години. Потенциалните участници са 
едно крайно число, но фактът, че тра-
диционно присъстват 160 фирми, което 
прави около 99% от бранша, и те са 
тези, които наистина определят пазара 
на земеделска техника, е красноречив. 
Още с първото си издание, изложение-
то се наложи като най-голямото в Бъл-
гария. Заемат се около 40 000 м2 чиста 
площ. Смятам, че мястото е най-добро-
то възможно, тъй като Стара Загора е 
в сърцето на България. Градът се нами-
ра в един традиционно земеделски ре-
гион. Сравнително равно отдалечен е 
от най-далечните точки в страната. Със 
завършването на магистралата стана 
още по-достъпен. Мястото е добро и 
като инфраструктура, затова засега не 
мислим да го променяме.

- Всяка година ли се вземат реше-
ния за изданията на изложението? 
Каква е посещаемостта?

- Решенията за 2 изложения годишно 
беше взето преди 2 години от всички 
членове на Асоциацията. Решихме да 
направим 5 издания, за да видим дали 
ще има успех и дали има нужда от него 
както за изложителите, така и за по-
сетителите. От едно издание само не 
може да се прецени. Посетителите на 

бАТА АГРО – НАй-ГОЛЯМОТО ИзЛОжЕНИЕ  
зА зЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА

7 години

Интервю с Тодор Николов, председател на БАТА АгРО

Продължава на стр. 7
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Тел.: 0887/413 014

упОТРЕбЯВАНА ТЕХНИКА

Реклама

НОВИ СОРТОВЕ ИНдЕТЕРИНАНТНИ дОМАТИ

Тел.:03151/33 45; фaкс: 03151/23 87; 0889/519 721
e-mail: imbo@abv.bg

И М Б О  ООД
4150 гр. Раковски

Резервни части  
за МТЗ и ЮМЗ


Торове l препарати l семена

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и Гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

Копнеж F1
Високодобивен, 

детерминантен хибриден 

РЕМАРКЕТА
9 – 12 т. – ....................................................3 бр.;

ТРАКТОРИ:
БОЛГАР 80 – ...............................................2 бр.;
Т 150 – .........................................................1 бр.;
ЮМЗ 6 L – ..................................................4 бр.

Копнеж F1 Розово сърце

сорт домати за прясна кон-
сумация и за промишлена 
преработка в сокове и кон-

центрати. Плодовете са мно-
го едри, със средна маса 180-
280 g, кръгли, многокамерни, 
плътни, непукливи, с много 

добри вкусови качества, с 
оптимална твърдост и съх-
раняемост. Отличава се с 

Продължава на стр. 6
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Земеделски пазар

МАшИНИ ВТОРА упОТРЕбА

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

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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.
         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

2,60
7,80

15,60
23,40
31,20

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.

• директен внос на резервни части от Германия и Австрия 
за всички марки западни селскостопански машини и ин-
вентар. Тел.: 0899/850 620.

ТРАКТОРИ

пРОИзВОдИТЕЛ/
МОдЕЛ

К.С. ГОдИНА НА  
пРОИзВОдСТВО

МОТО- 
чАСОВЕ

John Deere 9300 360 1998 10800
John Deere 7215R 215 2011 2080
John Deere 8300 200 1999 14800
John Deere 8260R 260 2013 1050
Кировец K7444P 400 2005 1000
Case MX 285 285 2005 7700
Case Magnum 310 310 2009 8000
Massey Fergusson 
8737

380 2014 1620

Deutz-Fahr L720 220 2008 4600

Deutz-Fahr  M620 160 2010 2560
Challenger MT765C 320 2009 7300

КОМБАЙНИ
ПРОИЗВОДИТЕЛ/

МОДЕЛ
К.С. ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ

John  Deere 1170 170 1998 6800
John Deere 9880STS 465 2002 2000
John Deere 9780CTS 310 2001 3240
John Deere 9640i 300 2006 6440
John Deere S690 530 2008 3967
Deutz-Fahr 5695 HTS 360 2009 840

МЕГАТРОН - 0888/686 419

ТИп МАРКА МОдЕЛ ГОдИНА
ЦЕНА бЕз 

ддС

ТРАКТОР CLAAS ATOS 220 C 2015 60 000 лв.

ТРАКТОР CLAAS ELIOS 210 2015 56 800 лв.

ТРАКТОР CLAAS AXOS 340 2013 68 480 лв.

ТРАКТОР CLAAS AXOS 330 CL 2012 68 400 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 520 CIS 2008 64 000 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 540 CEBIS 2010 78 200 лв.

ТРАКТОР CLAAS ARION 610 C 2011 76 000 лв.

Товарач CLAAS SCORPION 6030 VP 2011 64 000 лв.

Балопреса CLAAS Variant 380RC 2012 51 500 лв.

рот.сенос. CLAAS liner 420 11 200 лв.

уНИВЕРСАЛ-НВГ – 0887/413014
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Информация

НОВИ  
СОРТОВЕ ...

високо съдържание на общи 
багрила и ликопен. Устой-
чив на вертицилийно и фу-
зарийно увяхване. Сортът 
се отглежда по приетата за 
страната технология за про-
изводство на средноранни 
детерминантни едроплодни 
сортове домати. Добивът ва-
рира от 5500 до 7000 kg/da.

Розово сърце
Високодобивен, детерми-

нантен хибриден сорт дома-
ти за прясна консумация и 
за промишлена преработ-
ка в сокове и концентрати. 
Плодовете са много едри, 
със средна маса 180-280 g,  
кръгли, многокамерни, плът-
ни, непукливи, с много до-
бри вкусови качества, с 
оптимална твърдост и съх-
раняемост. Отличава се с 
високо съдържание на общи 
багрила и ликопен. Устой-
чив на вертицилийно и фу-
зарийно увяхване. Сортът 
се отглежда по приетата за 
страната технология за про-
изводство на средноранни 
детерминантни едроплодни 
сортове домати. Среден до-
бив – 5500-7000 kg/da.

По материали  
на ИЗК „Марица”

ДВ брой: 53/12.07.2016 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 1  
от 2016 г. за прилагане на 
подмярка 19.4. „Текущи раз-
ходи и популяризиране на 
стратегия за Водено от общ-
ностите местно развитие“ на 
мярка 19. „Водено от общно-
стите местно развитие“ от 
Програмата за развитие на 
селските райони за периода 
2014 – 2020 г.
ДВ брой: 54/15.07.2016 г.

Закон за изменение и до-
пълнение на Закона за сдру-
жения за напояване
ДВ брой: 58/26.07.2016 г.

Наредба № 11 от 15 юли 
2016 г. за условията, при 
които карантинни вредители, 
растения, растителни проду-
кти и други обекти могат да 
се използват за научни из-
следвания и селекция

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 21  
от 2007 г. за търговия на по-
севен материал от зърнени 

култури на пазара на Евро-
пейския съюз
ДВ брой: 60/02.08.2016 г.

Наредба № 12 от 25 юли 
2016 г. за прилагане на 
подмярка 7.2. „Инвестиции в 
създаването, подобряването 
или разширяването на всич-
ки видове малка по мащаби 
инфраструктура“ от мярка 7 
„Основни услуги и обновява-
не на селата в селските ра-
йони“ от Програмата за раз-
витие на селските райони за 
периода 2014 – 2020 г.
ДВ брой: 61/05.08.2016 г.

Закон за изменение и 
допълнение на Закона за 
собствеността и ползването 
на земеделските земи

Правилник за изменение 
на Устройствения правилник 
на Дирекция на Природен 
парк „Витоша“

* * *
ДВ брой: 62/09.08.2016 г.

постановление № 198 от 
3 август 2016 г. за измене-
ние и допълнение на нор-

мативни актове на Минис-
терския съвет

§ 1. В Устройствения пра-
вилник на Министерството на 
земеделието и храните, при-
ет с Постановление № 188  
на Министерския съвет от 
2013 г. (обн., ДВ, бр. 77 от 
2013 г.; изм. и доп., бр. 91 от 
2013 г., бр. 103 от 2014 г., бр. 
29 и 68 от 2015 г. и бр. 12 и 41 
от 2016 г.), се правят следни-
те изменения и допълнения:

1. В чл. 30:
а) точка 1 се изменя така:
„1. Главна дирекция „Зе-

меделие и регионална по-
литика“ с две териториални 
звена: Център за изпитване 
и сертифициране – Пловдив, 
и Център за изпитване и 
сертифициране – Русе, със 
статут на дирекции;“

2. В чл. 31:
в) алинея 3 се изменя 

така:
„(3) Териториалните зве-

на Център за изпитване и 
сертифициране – Пловдив, и 

Център за изпитване и сер-
тифициране – Русе, осъщест-
вяват функции по:

1. удостоверяване на без-
опасността на употребявана 
техника по ЗРКЗГТ;

2. изпитване, сертифици-
ране и оценяване на съот-
ветствието на нова техника 
по ЗРКЗГТ;

3. изпитване и проверки 
във връзка с одобрение на 
типа на нови колесни трак-
тори;

4. изготвяне на текуща ин-
формация по обмен с Евро-
пейската комисия и с органи-
те за одобрение на типа на 
държавите – членки на ЕС;

5. изготвяне на предложе-
ния за издаване, изменение, 
отказ и отнемане на серти-
фикати за одобрение на типа;

6. поддържане на база 
данни с информация за из-
дадени, изменени, отказани, 
отнети и признати сертифи-
кати за одобрение на типа.“

/ЗТ/

бИзНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието
м. юли – август 2016 г.

Продължава от стр. 4

зЕМЕдЕЛСКИ НОВИНИ

09.08. 2016 г.
Няма и не съществува 

Регламент на Европейската 
комисия, който да забранява 
производството и продажба-
та на български зеленчуци, в 
това число и на розовия до-
мат „Биволско сърце“.

През май месец 2013 г. 
Европейската комисия пред-
лага за обсъждане проект 
на Регламент на Европей-
ския парламент и на Съвета 
относно производството и 
предлагането на пазара на 
растителен репродуктивен 
материал. Същият е отхвър-
лен с огромно мнозинство 
от Европейския парламент 
на 11 март 2014 г. Проектът 
е оттеглен от Европейска-
та комисия на 07 март 2015 
г. Дори и в този проект на 
регламент не се съдържат 
разпоредби, които да забра-
няват достъпа до пазара на 
български зеленчуци, които 
са от семена, непреминали 
процедура за сертифика-
ция. Текст в проекта от 2013 
г. изрично е посочвал, че 
не съществува забрана за 
размяна на семена между 
лица, които не спадат към 
професионална категория 
по отношение на извърш-

ване на дейности с посе-
вен и посадъчен материал. 
В допълнение този проект 
на регламент е предвиждал 
облекчения за  непрофесио-
налните оператори. Също 
така документът е давал до-
пълнителни облекчения на 
производителите на домат 
от сорта „Биволско сърце“. 

/МЗХ/
04.08.2016 г.
България и Турция обсъ-

диха възможности за съ-
трудничество в рамките на 
XII-то заседание на земедел-
ския управителен комитет 
между двете страни. Сре-
щата се състоя на 4 август 
в сградата на МЗХ, където 
заместник-министърът на 
земеделието и храните д-р 
Цветан Димитров и замест-
ник-държавният секретар на 
Министерството на храните, 
земеделието и животновъд-
ството на Република Турция 
д-р Дурали Кочак обмениха 
информация за съвместните 
действия в борбата с боле-
сти по животните, както и 
за засилване на търговията 
между двете държави.

По време на срещата 
беше обявено, че в началото 
на месец септември в София 
ще се състои международен 
форум, където ще бъдат об-
съдени мерките за ограниче-
ние и борба с болестта За-

разен нодуларен дерматит.
/МЗХ/

04. 08. 2016 г.
„Сектор „Пчеларство“ ще 

бъде подпомогнат с близо 4,3 
млн. лв. по държавната по-
мощ „De minimis”. Условията, 
по които ще се кандидатства 
ще са сходни с миналого-
дишните и ще бъдат гласува-
ни на Управителен съвет на 
Държавен фонд „Земеделие“. 
С одобрението на първата 
нотификация на Програма-
та за развитие на селските 
райони 2014-2020 г., за първи 
път ще се осигури директна 
подкрепа за  мобилното пче-
ларство по мярка „Агроеко-
логия и климат“ за осигуря-
ване на разнообразна паша 
на пчелите.

Производството на пче-
лен мед  за страната през 
2015 г. е било около 11 400 
тона, от които 9 400 тона са 
за износ.                /МЗХ/

02.08.2016 г.
Целта на новите прави-

ла на схемите за обвързано 
подпомагане в сектор „Зе-
меделие” е да бъде запазен 
ръстът в производството и 
на плодове и зеленчуци, и на 
отглежданите животни. Това 
стана ясно на пресконферен-
ция, на която министърът на 
земеделието и храните Де-
сислава Танева и нейният 

Продължава на стр. 8
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бАТА АГРО – НАй-ГОЛЯМОТО ИзЛОжЕНИЕ  
зА зЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА

25 ГОдИНИ ВЕСТНИК „зЕМЕдЕЛСКА ТЕХНИКА” (1996)

Земеделие

символът – трактор носен 
от вестник „Земеделска тех-
ника, се отпечатва цветен.  
Девет броя са с цветни ре-
клами на първа и последна 
страница.  Под главата има 
две карета - на Агромаши-
наимпекс  с текст „Техника 
за ефективно земеделие” и 
на в. „Земеделска техника” 
- „Най-добрият помощник на 
земеделския стопанин”. За 
пръв път има цял брой за 
фирма - на Агромашинаим-
пекс. Той е тематичен - за 
Есенния панаир в Пловдив. 
В него прави впечатление, 
че предлаганите машини са 
основно българско произ-
водство и много по-малко 
са тези от внос.

Отбелязва се второто 
издание на Борсата за се-
мена и посадъчен материал, 
изложението ”Селско сто-
панство и всичко за него в 
Добрич, Агра’96 и Есенния 
техническия панаир, Пло-
вдив. Публикувани са нови 
нормативни документи, като 

Постановление за режима 
на  износа и вноса,  Наред-
би  за Контрол на техника-
та за растителна защита и 
торене, Основни изисква-
ния при приемането на зър-
нокомбайни, заповеди на 
МЗХП и др.

Изтъкнати учени в облас-
тта на земеделието - ст. н. с.  
I ст. Панайот Панчев, ст. н. с.  
I ст. Георги Петров , ст. н. с.  
Владимир Витков, ст. н. с. 
Атанас Заеков и  др. пуб-
ликуват информации по про-
блеми на реформиращото 
се земеделие, почвообра-
ботка, сеитба, картофопро-
изводство, овощарство, 
зеленчукопроизводство, за 
изпитване на земеделска 
техника и други материали, 
които са актуални и сега. 

Има конкретна информа-
ция за цените на земедел-
ските продукти от САПИ, 
бюлетин за растителна за-
щита, цени на машини и др.

Най-голямата търговска 
фирма за земеделска тех-
ника  Агромашинаимпекс 

участва с информация и 
с реклами почти във все-
ки брой. Публикувани са 
реклами на фирми София 
пласт, Фермер 2000, Опти-
ком,  Златекс, Металагро,  
Професионалната гимназия 
БУЗЕМА,  Агроника,  Лука-
нов, Метарем, Перла, Ре-
монт-сервиз и за съжаление 
на вече несъществуващи 
много фирми, като  Ретра, 
Андромеда, Малки тракто-
ри, Агромикрон, Сила, Аг-
ротехкомплекс, СИМ, Мла-
да гвардия, Хидротехника, 
Гетия, Хан Аспарух, Техсел, 
Истър, Реном, КООП комби-
нат, Автомеханика, Ремонт 
инженерин, Агротехчаст, 
Бриз, Фам-тех, Бъдещност 
и др. 

Но едни от най-инте-
ресните събития през 1996 
година е отбелязването на  
няколко юбилейни годиш-
нини, които  и сега след 20 
години, отново са юбилейни 
и са гордост за механиза-
цията на земеделието.

През 1996 г. се чества 

100 години от рождението 
на проф. Борис Илиев - па-
триархът на механизацията 
в земеделието. През 1922 г. 
той  обединява  всички зе-
меделски машини и сечива в 
дисциплината ”Земеделска 
машинария” в Софийския 
университет. През 1935 г.,  
също към Университета, 
създава първата катедра 
„Земеделско машинозна-
ние”. Проф. Борис Илиев 
прави първите изследвания 
и написва първите учебници 
по механизация на земеде-
лието.

Други юбилеи са 75 годи-
ни  от първите изпитвания 
на земеделска техника и 40 
години от създаване на Ма-
шинно-изпитателни станции, 
сега Център за изпитване и 
сертифициране. 

Не са забравени предци-
те - публикувани  са мате-
риали за първите майстори 
на земеделски машини в 
България, за историята на 
механизацията.

/ЗТ/

нашето изложение са около 10 000, но 
и сериозните земеделци не са повече.

Ние сме много отворени към кон-
такти с всички браншови организации, 
не само с тези, които са пряко свър-
зани с нашия сектор. Комуникацията е 
важна, за да се вижда къде са пробле-
мите. Ако можем по някакъв начин да 
помогнем за тяхното решение, това е 
добре.

- Независимо, че сте конкуренти 
на пазара, се обединявате в обща цел, 
която защитавате.

- В България неправителствените 
организации вече имат дълга исто-
рия. Вярно е, че нашата асоциация е 
създадена преди 10 години. Трябваше 
є време, за да набере скорост и да 
затвърди полезността си. Спорен мен 
е добре хората в един бранш да си 
говорят. Конкуренцията си е конкурен-
ция, но трябва да се намерят общите 
интереси.

- Какво очаквате тази година на 
бата Агро – есен?

- Тази година нямаме конкретни оч-
аквания, различни от миналите години. 
Изложенията в България не са концеп-
туални. Всички знаем къде са концеп-
туалните – Болоня, Париж, Хановер. 
Там се представят тенденциите в земе-
делското машиностроене от големите 
производители. Нашите изложения 

имат търговски характер. Целта е да 
се прави повече търговия, клиентите за 
4 дни да получат максимален брой ин-
формация за това какво се случва на 
пазара и какво се представя на него. 
Когато има нещо ново за показване, 
да се показва. Очакванията са времето 
да е хубаво, да има посетители, които 
да видят какво сме направили. 

През първия ден, в деня на откри-
ването, в 2 часа следобяд в пресцен-
търа на изложението, ще се проведе 
семинар, съвместно с представителите 
на държавен фонд „Земеделие” и МЗХ. 
Ще участват и наши колеги от БАКЕП 
(Българска асоциация на консултанти-
те по европейски програми) - хората, 
които изготвят проекти по различни 
програми за развитие на селските 
райони. Те ще представят новостите, 
хората ще могат да зададат въпроси. 
Бъдещите бенефициенти ще могат да 
кажат къде имат проблеми. 

За съжаление, тази година бяха 
забавени много парите по проектите. 
Това беше прогнозирано от нас още 
през март, че отварянето на прозор-
ците за подаването на документи ще 
бъде използвано за политически цели. 
В земеделието не бива да има поли-
тика. Моето лично становище, като 
участник в работните групи е, че до 
голяма степен решенията, свързани с 
програмите за развитие на селските 

райони са кабинетни решения. Неза-
висимо от това, че работните групи 
бяха формирани с голямо участие на 
браншови организации, в крайна смет-
ка решенията са вземани от институ-
ции, а не от бъдещите бенефициенти. 
Аз се съмнявам, че решенията на тези 
чиновници винаги са правилни. Надя-
вам се и те да го осъзнават. Затова на 
тези семинари земеделските произво-
дители могат да кажат мнението си и 
да получат отговори.

- Тази година ще се включите ли в 
Отличието „принос в механизацията 
на земеделието”?

- Идеята за трето поредно издание 
на Отличието „Принос в механизацията 
на земеделието”  е добра. Тази ини-
циатива обединява българските земе-
делски производители и вносителите 
на иновативна техника на пазара с цел 
постигане на конкурентно и продуктив-
но земеделско производство. „Принос 
в механизацията на земеделието” е 
добра възможност за тях да предста-
вят своите постижения. Интересът към 
него още от първите му две издания е 
ясна идентификация, че конкурсът на-
мери своето място и се утвърди в агро-
сектора. Членове на Бата ще участват 
в категория „Иновации”, с което бизне-
сът заявява положителното си отноше-
ние към Отличието.

доц. д-р инж. Милка Бобева

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 2
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Земеделие

ТЕКущА дЕйНОСТ НА НАз
НАЗ поясни 

за обществеността, че про-
гнозираните рекордни доби-
ви от пшеница за 2016 г. не 
означават автоматично гене-
риране на печалби и това се 
дължи на два основни фак-
тора – покачването на себе-
стойността на продукцията  
(извършените неколкократно 
допълнителни мероприятия 
за опазване на посевите от 
развитие на гъбни заболя-
вания през пролетта, вслед-
ствие на високата норма на 
валежите) и ниските изкупни 
цени на продукцията. Пови-
шение в добивите се отчи-
та главно на места, където 
условията са били по-бла-
гоприятни и там, където зе-
меделските производители 
са се справили с борбата с 
гъбните болести. Има обаче 
и площи, при които има по-
нижение, спрямо миналого-
дишните добиви и точно тези 
стопанства са застрашени 
от фалити. 

Освен срива на изкуп-
ните цени, производителите 
се изправят и пред затруд-
нението да реализират про-
дукцията си, поради нама-
леното търговско търсене, 
продиктувано от нивата на 
запасите в световен мащаб.

Анализът на НАЗ показ-
ва, че ниските цени ще да-
дат негативно отражение 
върху наемната и продаж-
ната цена на земята, вслед-
ствие на незадоволителните 

резултати от производстве-
ната дейност.

Надеждите на произво-
дителите за богата реколта 
от пролетни култури също 
са попарени. Трайното за-
сушаване от последните два 
месеца се оказа пагубно за 
площите с неполивна царе-
вица. Прогнозите за същест-
вен спад в добивите има за 
районите на изток от Цен-
трална Северна България и 
Южна България, където про-
летниците са най-засегнати 
от липсата на дъжд.

Негативното въздействие 
на сушата върху реколтата 
повдига за пореден път въ-
проса за възстановяването 
и новоизграждането на хид-
ромелиорациите в отрасъла. 
Много години и разходи ще 
трябва да бъдат извършени, 
за да се възстанови умиш-
лено унищожената преди ня-
колко години напоителна ин-
фраструктура и докато това 
се случи, производителите 
ще търпят загуби.  

Необходимо е да се тър-
сят оптимални методи на 
водоползване за напояване 
по най-рационалния начин, 
както и да се насърчава съз-
даването и функционирането 
на такива съоръжения. НАЗ 
очаква, че отварянето на 
приема за инвестиции в на-
появане по линия на подмяр-
ка 4.1. тази есен, ще спомог-
не за стартирането на този 
процес. По този повод, НАЗ 

представи становище за об-
лекчаване на администра-
тивните процедури и достъп 
до сондажи и повърхностно 
водовземане, което да бъде 
заложено в програмите от 
мерки за новите Планове за 
управление на речните ба-
сейни 2016-2021.

* * *
Все още не са приключи-

ли дискусиите по промяната 
на Наредба №11. НАЗ насто-
ява за третокласната пътна 
мрежа да отпадне изцяло от 
изискването за разрешител-
но за движение на извънга-
баритните селскостопански 
машини. В наредбата следва 
да се предвиди възможност 
земеделската техника да 
се придвижва по участъци 
от пътища, за които липс-
ват алтернативни маршрути. 
Отделно от електронното 
подаване на заявление за 
разрешително за движение 
на извънгабаритна техника, 
трябва да се даде възмож-
ност  за подаване на доку-
ментите и на гише.

* * *
НАЗ ще участва в ра-

ботната група, на която ще 
се обсъждат промените в 
Наредбата за прилагане на 
подмярката. Основна част от 
промените ще се изразяват 
в допълването на разпоред-
би, касаещи инвестициите в 
напояване. Асоциацията ще 
настоява кандидатствалите 
при първия прием проекти, 

които не са събрали достатъ-
чен брой точки за финанси-
ране, да бъдат прехвърлени 
и да участват в предстоящия 
прием, т.е. да не се налага 
кандидатите да подават на-
ново документи.

* * *
НАЗ излъчи свои предста-

вители, които ще участват в 
обсъжданията за развитието 
на противоградовата систе-
ма на страната. МЗХ съз-
даде две отделни тематични 
работни групи, които ще се 
концентрират върху детайли-
те по: нормативното офор-
мяне на  застрахователния 
пул и финансовите параме-
три. За своето участие НАЗ 
ще бъде подпомогната от 
независим експерт, на който 
е възложила изготвянето на 
подробен анализ и проучва-
не на чуждестранни приме-
ри за ефективна защита от 
градушки.

* * *
НАЗ стартира работа по 

организацията на най-го-
лемия земеделски форум 
в страната – Националния 
Агро Семинар. С него ще 
се отбележи 10-ата годиш-
нина от учредяването на 
Асоциацията. Предстои да 
бъде определен форматът, 
участниците и темите, върху 
които ще се фокусира таз-
годишното издание. повече 
информация очаквайте на 
www.grain.bg 

По материали на НАЗ

екип представиха новостите в полити-
ката по прилагане на схемите за обвър-
зана подкрепа от 2017 до 2020 година.

Въвежда се модулирана ставка на 
подкрепата в животновъдството и в 
растениевъдството. При животновъд-
ството с по-висока ставка ще се под-
помага до определен брой животни във 
ферма, а при растениевъдството ще се 
прилагат по-висока ставка на площ до 
30 хектара. За първи път се въвежда 
подпомагане на планинското животно-
въдство за ферми с от 5 до 9 животни, 
които се намират на над 750 метра над-
морска височина.                   /МЗХ/

29.07.2016 г.
Директорът на Центъра за насърча-

ване на сътрудничеството в областта 
на селското стопанство между Китай 
и страните от Централна и Източна 
Европа (ЦНСССКЦИЕ) Васил Гелев 
и председателят на Българо-китайска 
асоциация за бизнес развитие Ангел 

Христозов подписаха Меморандум за 
сътрудничество.

Заместник-министърът на земеде-
лието и храните Васил Грудев, който  
присъства на подписването на докумен-
та, заяви, че  се очаква увеличение на  
чуждестранните инвестиции и стартира-
нето на бизнес в страните от ЦИЕ.

Съгласно Меморандума, Българо-ки-
тайската асоциация за бизнес развитие 
ще промотира страните от Централна 
и Източна Европа като дестинация за 
бизнес и инвестиции за китайски фир-
ми. Ще се организират съвместни кръг-
ли маси или бизнес семинари, както 
и други възможности за партньорство.

/МЗХ/
28.08.2016 г.
Отчитаме 16% ръст на добивите от 

праскови в сравнение с миналата годи-
на, което се дължи и на увеличените ре-
колтирани площи. С предложените про-
мени в схемите за обвързана подкрепа, 
производителите на праскови остават 

в групата с най-високо подпомогнати-
те плодове от трайните насаждения. 
В община Сливен се намират над 51% 
от насажденията с праскови в цялата 
страна.                                /МЗХ/

27.07.2016 г.
Министерство на земеделието и хра-

ните представи на срещи с представи-
тели на секторите „Животновъдство“ и 
„Растениевъдство“ подготвяните проме-
ни в начина на подпомагане по директ-
ните плащания по схемите за обвързана-
та подкрепа за животновъдство, плодове 
и зеленчуци за периода 2017-2020 г.

Важен акцент се поставя върху уяз-
вимите стопанства. За първи път се 
насочват средства към малките млечни 
говедовъдни ферми в планинските райо-
ни, които до момента не са подпомага-
ни. Увеличава се подкрепата за живот-
ните в планинските овцеферми.

С 2,5 млн. лв. се увеличава финансо-
вият ресурс по схемата за оранжерий-
ни зеленчуци спрямо 2015 г.       /МЗХ/

зЕМЕдЕЛСКИ НОВИНИ
Продължава от стр. 6
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Производство на 
обеззаразители, 
елеватор, вибро-
транспортьор с 
капаци и сита, 
зърнотоварачи, шнекове за разтоварване/
натоварване на насипни товари. Резервни 
части за комбайни и ССМ.

Адрес: гр. Русе, кв. ДЗС E-mail: agrotehnika_97@abv.bg
Тел.: +359 82 83 41 33, факс: +359 82 83 39 54 Website: www.agrotehnika97.a.bg

GSM: +359 878 801 142; +359 878 801 141

РИТЪМ инженеринг
моб: 0889439920 офис: гр.Добрич 
www.ritam-engineering.com,  
e-mail:ritamingeneering@abv.bg 

УНИКАЛНИ МОДЕЛИ НА БЕЗСИТОВИ АЕРОДИНАМИЧНИ 
СЕПАРАТОРИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ЗЪРНО.

l	Няма сложни възли и агрегати.
l	Ниска енергоемкост.
l	Бърз преход от култура на култура. Машината може да почиства 

независимо от влажността на зърното.
l	Почистване на всички видове семена.
l	Отделяне на семена с повишени посевни и добивни качества.
l	Високо точна калибровка на семената по фракции.

СЕпАРАТОРИТЕ зАЕМАТ ЛИдЕРСКИ пОзИЦИИ  
СРЕд зЪРНОпОчИСТВАщИТЕ НАшИНИ.

u дискови брани
u култиватори
u окопни култиватори
u продълбочители

гр. Русе 7005;  бул. “Липник” 123 

тел.: 082/842 203; 844 786;, тел./факс: 082/842 159, GSM 0878/890 099, e-mail: agroremproject@yahoo.com, www.agroremproject.com

u раздробители 
на стебла

u валяци
u плугове
u разрохквачи

ЕТ "бЕЛЛА"- гр. Левски, ул. "Ясна поляна" 6
Tел. 0887/797 683; 0895/616 979

www.et-bella.com

пРОИзВЕждА 

Прикачен  
селскостопански  
инвентар  
и резервни части

Култиватор за слята обработка

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 На територията на България са открити над 15 000  

тракийски гробници, като повечето от тях все още са не-
изследвани.

По материали на ЗТ

Реклама
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НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

И М Б О  ООД
4150 гр. Раковски

Агрегатът е пред-
назначен за производ-
ство на комбинирани 
фуражни смески.

Състои се от фура-
жомелка, транспорти-
ращ хоризонтален шнек 
с бункер за прибавяне 
на примеси, резервоар 
за течни добавки, ци-
клон, бункер - смесител и пулт за управление. 
í производителност - до 1600 kg/h
í Инсталирана мощност  - 13,95 KW
í Маса - 780 kg

5200 павликени, ул. “Илия златев”, № 40, п. к. 77, 
Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11;  

Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел

Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

пРИСпОСОбЛЕНИЯ зА СЛЪНчОГЛЕд пС
  пС 12  пС 8
í Работна широчина, m 8,400 5,600 
í брой редове 12 8 
í широчина на междуредието, сm 70 70 
í Работна скорост, km/h до 8 до 8
í производителност, dka/h до 67 до 45
í Габаритни размери, mm 
 - широчина  8640 5840
 - дължина 2775 2775
 - височина 1100 1100
í Маса, kg 2300 1650

пРОИзВЕждА КОЛЕСАР  
зА ТРАНСпОРТИРАНЕ НА пС

пРИСпОСОбЛЕНИЕ зА пРИбИРАНЕ НА 
ЦАРЕВИЦА С РАздРОбИТЕЛ пЦР - 6у

í производителност -  
до 32 dka/h

í Едновременно приби-
ране - 6 реда

í широчина на  
междуредието - 70 cm

í Работна широчина - 4200 mm
í Маса - 2290 kg 
í Агрегатиране - всички видове комбайни
í по желание на клиента дружеството 
 произвежда 4- и 8-редови приспособления

АГРЕГАТ зА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФуРАжИ

ИзВЪРшВА уСЛуГИ – РЯзАНЕ И ОГЪВАНЕ  
НА ЛАМАРИНА С МАшИНИ TRUMPF
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ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

 Изграждане и поддръжка на електронни автомобилни  
    везни от 6 до 24 метра и от 30 до 80 тона

 Високо качество и надеждност

 Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

Централен офис: гр.София,1421, ул.Орфей 19
Тел.: 0886 70 70 22, факс: 02 865 42 94

e-mail: com_com@mail.bg
www.comcombg.com

Не се колебайте да се свържете с нас!

Специална цена за БАТА АГРО на 18х3м.-60т.

Производствени бази: гр.Първомай, гр.Димитровград, гр.Бургас, с.Петърч
Сервизи: гр.София, гр.Враца, гр.Горна Оряховица, гр.Димитровград

„КОМ.КОМ“ ООД



12
бр. 17-2016

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 22.08. 2016 г.

Компютърен дизайн:
тел./факс: (02) 875 85 49

Печат: „Класик Дизайн” ЕООД, 02/9447455

Елтрак

ВСЕ ПО-ЛЕСНИ
ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Просто Caterpillar.

Имате бизнес в селското
стопанство и се нуждаете от
надежден помощник в
ежедневната си дейност?
Такъв, на който винаги да 
можете да разчитате. Такъв, 
който всеки от екипа ви да 
управлява с лекота. Няма фактор,
за който в Caterpillar  да не е 
помислено. Дори и за това, че все
повече жени участват наравно с 
мъжете в тежката селскостопанска
работа. Оперирането с новите 
модели е лесно като детска игра. 
Подарете си спокойствието на
доказаната марка! Вие и тези
около вас го заслужавате!

телескопични товарачи
челни товарачи
багер-товарачи
мини челни товарачи
генератори

За повече информация се обадете
на своя търговски представител.

НЕ Е НУЖНА
МЪЖКА СИЛА,
ЗА ДА
РАБОТИШ
С CAT


