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Отличие

Награждаването ще се проведе в сградата на НТС - София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, 
ет. 2, зала 3 „инж. Стоимен Сарафов“, 9 декември 2016 г., начало 13.00 часа

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 
2016 г.
София

ДА СПОДЕЛИМ ПРАЗНИКА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА!
ОЧАК В АМЕ  ВИ !

2626  години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 2  ГОДИНИ1 2 2  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВРЪЧВАНЕ  НАГРАДИ        9  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 6  9  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 6  г .г .
ОТЛИЧИЕ 

„Принос в механизацията на земеделието“

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

За мен е чест да поздравя всички Вас, които участвате  в конкурса „Принос в механизацията на земеделието“. 
Тази награда се превърна в традиция, защото откроява заслужилите  земеделци, които използват в ежедневната 
си работа качествена земеделска техника.
Селскостопанските машини са важен производствен инвентар и без високотехнологичен парк не може да се 

развива модерно земеделие  с 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, с които земеделските производители да 
бъдат конкурентоспособни на пазара.
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 продължава през 
новия програмен период 2014 - 2020 г. 
Министерство на земеделието и храните за трета година участва активно и оценява резултатите от провеждането 

на конкурса, като отличава най-достойните.
Пожелавам Ви успех и да  продължавате да развивате европейското механизирано земеделско производство!

МИНИСТЪР

ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :
Асмарал

М
е
с
с
у Съюз на ПЗМК

НВГ 
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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 участват 
в местната икономика и в развитието на регионите. Раз-
полага с академичен състав, квалифициран в основни 
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-

Продължава на стр. 5

От далечната 1945 година 
до днес Русенският универси-
тет се изгражда и развива като 

модерна образователна институция, 
превърнала най-добрите академични 
традиции в иновативни практики на 
обучение и изследвания, равняващи се 
по европейските и световни стандарти 
и отреждащи достойно място на Уни-
верситета в националното и европей-
ското пространство за образование и 

изследвания.
Университетът се открива с наредба-закон и Указ 

№ 8614 (1945 г.) на регентите Венелин Ганев, Цвятко Бобо-
шевски и Тодор Павлов като Държавно висше техническо 
училище в гр. Русе. През 1954 г. с указ № 270 на Прези-
диума на Народното събрание на НР България Факултетът 
по механизация и електрификация на селското стопанство 
при Селскостопанска академия „Георги Димитров” се обо-
собява в Институт по механизация и електрификация на 
селското стопанство в гр. Русе (ИМЕСС).

Продължава на стр. 5

От създаването си през 1945 г. 
до днес Аграрният универси-
тет – Пловдив разпространява 

знания, съхранява и обогатява традици-
ите в българското земеделие. Утвържда-
ва се като национален център на аграр-
ната наука и аграрното образование в 
България. Възпитаници на Аграрния уни-
верситет – Пловдив са над 30 000 агро-
номи, инженери, еколози, икономисти, 
от които над 3000 чуждестранни граж-

дани от 76 страни.
Днес Аграрният университет провежда обучение на евро-

пейско ниво за образователно-квалификационните степени 
“Бакалавър” и “Магистър” и за образователната и научна 
степен “Доктор” за български и чуждестранни граждани.
Мисията на Аграрния университет – Пловдив е: Да под-

готвя висококвалифицирани специалисти в областта на мо-
дерното земеделие, икономиката, туризма; Да осигурява 
качествено обучение, ориентирано към студента и гаран-
тиращо конкурентоспособност на българския, европейския 

Продължава на стр. 8

Първият български 
земеделски вестник 

„Орало” е създаден преди 122 години 
(1894 г.) с мото „Мотиката и оралото 
хранят целий светь”. След него един-
ственият български вестник за агро-
техника и механизация е „Земеделска 
техника” - приемник и продължител 
на неговите идеи и съждения, който е 
създаден през 1991 г.
На 1-ви декември 2016 г. с брой 24 

вестник „Земеделска техника” започна своята 26-годишни-
на и всеки отпечатан пореден брой е уникален. 
Мотото на изданието е „Вашата връзка с прогреса в 

земеделието” и то се спазва през всичките години – вест-
никът е посветен на отразяването на най-перспективното 
и новото в земеделското производство. Видни учени пи-
шат за изданието на различни теми, свързани с растени-
евъдство, животновъдство, нови български машини и др. 
Така читателите получават навременна, точна и разноо-
бразна информация за изложения, демонстрации, конгре-
си, научни форуми и др. 

/ЗТ/ Продължава на стр. 8

Научно-техническият 
съюз по машиностроене 
е национално, доброволно, 

неправителствено, политически необ-
вързано самоуправляващо се творческо 
професионално сдружение на научни ра-
ботници, инженери, специалисти и упра-
вленски кадри в областта на машино-
строенето и неговата инфраструктура, 
учредено съгласно разпоредбите на Зако-
на за юридическите лица с нестопанска 
цел (ЗЮЛНЦ).

Научно-техническият съюз по машиностроене е продължи-
тел на делото на основателите на първото техническо друже-
ство в гр. Русе през 1885 г., на Българското инженерно-архите-
ктурно дружество, на Дружеството на техниците и механиците 
от флотата, на Съюза на възпитаниците на Морското машинно 
училище, на Общото дружество на техниците със средно об-
разование, на Съюза на практиците машинни техници, Орга-
низацията на свободно практикуващите инженери и архитекти.
В Научно техническият съюз по машиностроене членуват 

над 600 научни работници, преподаватели и специалисти от 
сферата на машиностроенето и инфраструктурата за него.

 

Мисията на вестник „Земеделска техника”, от началото 
до сега, е да обедини образование, наука и бизнес в сфе-
рата на земеделието в България в една обща цел – пости-
гане на съвременно ефективно земеделие. 
През 2014 г. по случай 120 години от излизане на в. 

„Орало”, Селскостопанска академия, Контролно-техниче-
ската инспекция, Русенския университет „Ангел Кънчев”, 
Аграрния университет, Пловдив и в. „Земеделска техника” 
се обединихме около идеята „Без машини няма земеделие” 
и се организира и се проведе за първи път конкурсът - От-
личие „Принос в в механизацията на земеделието.” 
Конкурсът беше с 3 направления – Български произво-

дител на земеделска техника, Иновации и Механизация в 
земеделското производство.  Началото на Отличието бе 
обявено по време на изложението  Бата Агро (26.08.2014 г.). 
От българските машиностроителни предприятия участваха 

Продължава на стр. 5

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” 2014 - 2016 г. 
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Реклама

КОНТАКТИ:
Гр. Перник кв. Мошино, 
индустриална зона

Web: www.inproteh.com

Евгени Червенков – управител
Тел.: 0878 101 381

Email: evgeni_chervenkov@abv.bg

Радослав Червенков – 
организатор производство

Тел.: 0878 101 387 
Email: rad.chervenkov@gmail.com

Проектиране и 
производство 
на нови 
машини по 
задание на 
клиента:
 Продълбо-
чители

 Плугове
 Други

Ремонт на селскостопанска техника:
Смяна на износени и повредени час-
ти с нови и при необходимост  кон-
струиране на структурни подобрения 
за усилване на проблемните точки

Производство на консумативи за земеделска 
техника от износоустойчива стомана 
ХАРДОКС:

Лемежи, 
клинове, 
пълзици, 
ножове, 
стълбци 
и други детайли 
от работната 
зона 
на машините

През 1816 г. на 12 март в Ло-
зенград на Гина и Михаил Чалъко-
ви се ражда поредното 11-то дете. 
Наричат го Атанас. 
Расте здраво, но буйно и не-

мирно дете. Затова го дават да се 
учи при най-строгия гръцки учител 
в града. После в Цариград е уче-
ник при абаджия от Калофер. Там 
дружи с Неофит Бозвели, който 
много му повлиява в стремежа 
към просвета и духовност. Това е 
причина да отиде в Атон, където 
чете Паисиевата „История славно-
българска”. Замонашва се и прие-
ма името Антим. От немирник тук 
става скромен, разсъдлив и сдържан младеж. 
Следват години на учение в Коручешме, където общува с 

Г. С. Раковски и Сава Доброплодни в богословското училище. 
Завършва духовната семинария в Одеса, за 3 месеца научава 
руски език и е приет за студент в Московската духовна акаде-
мия. Завършва я, става архимандрит и е назначен за ректор 
на училището в Халки. След две години вече е митрополит във 
Видин. 
Изключително ерудиран и голям родолюбец, започва упо-

рита борба за независима българска църква. В резултат през 
1870 г. на 28 февруари Великата порта издава султански фер-
ман за учредяване на самостоятелна българска духовна власт 
– Българска екзархия. Учреден е Свети синод на българската 
православна църква и за първи български екзарх. Високата 
порта избира видинския митрополит Антим I. Седалището на 
екзархията е в Цариград. 
Сложен е край на грубата намеса на цариградската пат-

200 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО 
НА АНТИМ I –ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ

Продължава на стр. 8
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ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” 
Продължава от стр. 3
3 фирми с 4 машини, от вносителите на агротехника  8 фир-
ми кандидатстваха с 20 машини, а по трето направление 
-  общо  67 земеделски производители, като 57 бяха със 
стопанства до 200 дка, 8 – средни стопанства (до 1500 дка) 
и 2 големи (над 1500 дка). 
Връчването на наградите бе на 1 декември – рожде-

ния ден на в. „Земеделска техника”, с водещ от Селско-
стопанска академия. Бяха раздадени 3 награди по първо 
направление, 13  за иновации в категориите „Енергетични 
машини”, „Самоходни машини” и „Работни машини” и по 
трето направление общо 9 награди за 3-те типа стопан-
ства. На събитието участваха над 100 човека и то по дух 
и съдържание се превърна в Празник на механизацията в 
земеделието. За първи път отново се срещнаха работещите 
в този толкова важен и динамичен подотрасъл. Спонтанно 
се предложи конкурсът да се провежда всяка година.
През 2015 г. към организаторите на конкурса се включи 

и Научно-техническият съюз по машиностроене. От направе-
ния анализ на проведения конкурс се отчете, че механиза-
цията в земеделието изисква много разнообразна техника, 
която  трудно се включва в определените 3 категории. Кул-
турите, съответно технологиите, а особено размерът на сто-
панството налагат използването на разнообразна техника, 
както по мощност, така и по предназначение.  Например, в 
конкурса 2014 г. фирмите участваха с най-новите и най-мощ-
ните си машини, които са предназначени за работа на голе-
ми площи. Във всички престижни конкурси има голям брой 
и различни по критерии класации и награди. Ето защо се 
реши да се кандидатства с иновативни  машини, намиращи 
се в България, по трите категории с подкатегории – предназ-
начени за малки, средни и големи  стопанства. 
В конкурса през 2015 г. от българските машиностроител-

ни предприятия участваха 6 фирми с 6 машини, от вносите-
лите на агротехника  - 11 фирми  с 21 машини, а по трето 
направление -  общо  21 земеделски производители.  Връч-
ването на наградите бе отново на 1-ви декември, водещ бе 
представител на вестник „Земеделска техника”. На участни-
ците български земеделски машиностроители се раздадоха 
медали и дипломи от НТС по машиностроене, а плакети и 
дипломи -  от организаторите на конкурса. Бяха наградени 

21 машини в направление „Иновации” в категориите „Енер-
гетични машини”, „Самоходни машини” и „Работни машини”, 
за  малки, средни и големи стопанства. По направление 3 
„Механизация в земеделското производство” бяха отличени 
10 земеделски производители за 3-те типа стопанства. 
Присъстващите бяха удовлетворени, че чрез Отличието 

земеделските производители се запознават целенасочено 
с най-доброто, най-перспективното, което се появява на 
българския пазар и спомага земеделието ни да бъде на 
световно равнище. Работещите в отрасъла вече възприе-
маха отличието като традиционно, с голяма значимост съ-
битие и се обединиха около становището, че е необходимо 
за развитие на отрасъла „Земеделие”.
Тази година в началото на декември 2016 г. отново сме 

заедно. Завършва третото издание на конкурса „Принос в 
механизация на земеделието”. Забелязва се увеличаване на 
участниците – сега в него се включиха 10 български изде-
лия, 34 вносни и 23 земеделски производители. Откриването 
на конкурса стана през май на изложението в Русе. През 
целия период  вестник „Земеделска техника” отразяваше 
най-новата и перспективна агротехника, проблемите и перс-
пективите за ефективно земеделие. Затова благодарим на 
всички участници и организатори за съпричастността към 
идеята „Без машини няма земеделие”, но с допълнение „С 
добри машини се прави добро земеделие”. 
При организиране на конкурса имахме  затруднения 

с намиране на спонсори. Но колегите, свързани с меха-
низацията, доказаха, че могат да са съпричастни,  да се 
обединим около осъществяване на идеята и да постигнем 
желаното дори при липса на средства на организаторите и 
при регламент безплатно участие в конкурса. Благодарим 
за подкрепата на колегите от Съюза на производителите на 
зърнени и маслодайни култури, Пазарджик, на земеделските 
производители – фирма ”Асмарал”- Теодор Иванов - Карно-
бат, фирма „Мессу” – Николай Киров - Бургас, фирма „НВГ 
– Стефка Венкова” - Русе, Далко моторс, Варекс, Златекс. 
И отново сме тук за връчване на дипломите. Отрасълът 

показа, че е жив, че е силен, когато съмишленици се обе-
динят около идеята „Без машини няма земеделие”.

 Добре дошли на Празника на механизацията!
доц. д-р инж. Милка Бобева

Отличие

Русенският университет е многофункционален и пред-
лага широк спектър от специалности в своите осем фа-
култета и два филиала, обучаващи около 10 000 студенти, 
докторанти и специализанти в образователно-квалифи-
кационните и научни степени „бакалавър”, „магистър” и 
„доктор”. 

Водещ факултет на Университета и до днес е Аграр-
но-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 
научното направление в тази област.

проф. д-р Велизара Пенчева, ректор
на Русенски университет „А. Кънчев”

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Продължава от стр. 3

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
Продължава от стр. 3
ството на земеделието (от началото на XX век). 
През годините е изграден научен потенциал и са постигна-

ти върхови постижения в областта на селекцията, създадени, 
патентовани и внедрени са голям брой технологии, машини, 
сортове и хибриди не само в страната, но и в много държави. 
ССА съхранява и поддържа основните  растителни и животин-
ски ресурси на страната. Новите акценти са върху  трансфера 
на знания и иновации, укрепване на връзките между участни-
ците в производството и научноизследователската дейност за 
развитие на селските райони. 
Основните приоритети за научноизследователска работа 

са подчинени на целта за  развитие на конкурентно и устой-
чиво селско стопанство, което „постига повече с по-малко“ в 
хармония с околната среда.  
Днес в новите условия, ССА се стреми да изгради пол-

зотворни връзки и добро партньорство  с браншови органи-
зации, фермерски представителства, индивидуални произво-

дители и други публични служби за високопроизводително, 
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 високопроизво-
дителни земеделски машини, но в същото време с отго-
ворност към запазване на околната среда, почви, въздух, 
енергия,  с висока ефективност, с добри екологични пока-
затели по отношение на  емисиите на парникови газове, 
гаранция за устойчиво и икономически ефективно земе-
делие.
Поздравяваме всички участници, земеделски про-

изводители, производители и вносители на земеделска 
техника, всички партньори, които работят всеотдайно за 
развитието, модернизацията  и екологичното развитие на 
земеделието в страната. 

проф. д-р Тотка Трифонова, председател на ССА
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УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Направление 2 – „Иновации”

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND 

T6 TIER 4B

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР KIOTI

Категория: Работни машини
КРАН ВЪРТЯЩ 
КЪМ ТРАКТОР

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND 

T7.315 HEAVY DUTY

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР VALTRA 234

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР ЗА ЛОЗАРО-ОВОЩАРСКИ 

ДЕЙНОСТИ LANDINI СЕРИЯ 2

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР FENDT 1050 VARIO

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР 

JCB FASTRAC 8330

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JOHN DEERE 

9620 RX

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА СЕМЕПОЧИСТВАНЕ 

И ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ

Категория: Работни машини
„СЕМПЛАВАКС” МАШИНА 
ЗА СЕМЕПОЧИСТВАНЕ И 
ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ 

НА СЕМЕНА

Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ ЕДНОСНО 
ЗА ЛАВАНДУЛА

Ай Ен Ви 2014 Вема БМД БМД

Категория: Работни машини
СЕЛСКОСТОПАНСКО САМОСВАЛНО 

РЕМАРКЕ ЗЪРНОВОЗ

БМД

Категория: Работни машини
АДАПТЕР ЗА 
ЦАРЕВИЦА АЦ

Метарем

Направление 2 – „Иновации”

Интерагри

Петко и Иван Драганови

Ритъм инженеринг
Варекс

Метарем РУ „Ангел Кънчев”

Интерагри

Интерагри Оптиком Оптиком

Златекс Златекс Мегатрон

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY 

FERGUSON MF 4708

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND 

T5 TIER 4B

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА 
БИОРАЗГРАДИМА ЛЕНТА С 

ВГРАДЕНИ СЕМЕНА В ПОЧВАТА

Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ СЪС СМЕНЯЕМА ПЛАТФОРМА 

ЗА ПОДВИЖНО ПЧЕЛАРСТВО

Категория: Работни машини
ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД 

XCM-6

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ПОЛАГАНЕ НА СЕМЕНА 

В БИОРАЗГРАДИМА ЛЕНТА 
НА ЗАДАДЕНО РАЗСТОЯНИЕ

Русенски университет 
„Ангел Кънчев”
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УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР 

REFORM-H7 RX

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН NEW 

HOLLAND CX 6080

Иновекс Интерагри

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Самоходни прибиращи машини

КОМБАЙН NEW 
HOLLAND CX 8.90

Категория: Самоходни прибиращи машини
СИЛАЖОКОМБАЙН 
JOHN DEERE 8300

Интерагри Мегатрон

Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН 

JOHN DEERE T670I

Категория: Самоходни прибиращи машини
САМОХОДНА ПРИБИРАЩА МАШИНА 
В КОМБИНАЦИЯ С КОМБИНИРАН 

ГОРСКИ МУЛЧЕР-ТИЛЪР RAPTOR 300

Мегатрон Иновекс

Категория: Работни машини
ПРЪСКАЧКА CHALLENGER 

ROGATOR 655D

Варекс

Категория: Работни машини
ПЛУГ 

VOYAGER GB

Интерагри

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА 
NORMANDIE GB

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА 

KINZE 3600

Интерагри Интерагри

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА ЗА ЛОЗАРСТВО 

AGROJET DRIFT STOPPER

Интерагри

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА 

GALUCHO 6DM

Варекс

Категория: Работни машини
МУЛЧЕР 

MULTIFORST

Категория: Работни машини
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 
JCB 541-70 T4F AGRI PRO

Варекс Оптиком

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА СЪС СЕЕЩА СЕКЦИЯ 

MONOSEM MONOSHOX NG PLUS ME

Оптиком

Категория: Работни машини
АЕРАТОР JOSKIN

Агритоп

Категория: Работни машини
ЦИСТЕРНА ЗА ТЕЧЕН 

ТОР JOSKIN

Категория: Работни машини
ТЕЛЕХЕНДЛЕР 

WEIDEMANN T6027

Агритоп Агритоп

Категория: Работни машини
РОТОВАТОР 

AHWI RFL 700

Иновекс

Категория: Работни машини
ШРЕДЕР 

BERTI EKR/S

Иновекс
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Основна дейност на НТС по машиностроене е провежда-
нето на международни научни конгреси и конференции. Много 
от тях са утвърдени като едни от най-авторитетните научни 
форуми в Европа - Международния научен конгрес „Машини. 
Технологии. Материали”, Международния научен конгрес „Ма-
шини за селското стопанство”, Международната научна кон-
ференция „ТрансМотАуто” и много други. През 2016 година са 
проведени 12 такива форума, като в тях са взели участие над 
1000 учени от над 60 страни от всички континенти. На науч-
ните форуми присъстваха учени от световноизвестни универ-
ситети като Токайския университет, Университета на Мадрид, 
Технически университет на Мюнхен, Университета на Калкута, 
Московски университет „Ломоносов”, Университета на Йоха-
несбург и много други.
За популярността на НТС по машиностроене достатъчно е 

да посочим факта, че присъстваха учени от такива „екзотични” 
страни като Нова Зеландия, Индонезия, Шри Ланка, Непал, 
Южна Африка, Колумбия, Мексико, Тайван, Саудитска Арабия, 
Куба и много други. НТСМ и провежданите от него научни фо-
руми се ползват с голям авторитет и популярност сред учените 
от България и чужбина и се утвърждава като един от най-зна-
чимите организатори на научни прояви не само в България, 
но и в Европа.
Изключително мащабна е издателската дейност на съ-

юза. Само през 2016 година са издадени 29 тома научни 
трудове. Издават се и 7 международни научни списания на 
английски език. Всички научни издания са индексирани в 
Националната библиотека и имат по два ISSN номера - един 

за книжния формат на изданието, другия за електронния. 
Книжните формати се депозират в Националната библио-
тека, Централната научно-техническа библиотека и Нацио-
налната библиотека за наука и технологии на Германия. 
Електронните формати са със свободен достъп в Интернет. 
Всичките научни списания се намират на собствена Интер-
нет-страница - stumejournals.com. Сборниците „Научни из-
вестия” се намират на съответните Интернет страници на 
международните конгреси и конференции.
Свободният интернет достъп до всички издания на НТСМ 

дава широки възможности за популяризиране на дейността 
на съюза, за запознаване на научната общност в света с ре-
зултатите от дейността на учените, публикували своите научни 
доклади на страниците на списанията или участвали в между-
народните конгреси и конференции. 
През последните години НТСМ извърши значителна по 

обем работа по разработването и изпълнението на проекти по 
оперативни програми. През този период съюза беше бенефи-
циент по 5 проекта на обща стойност над 400 хил. лв. По-инте-
ресни проекти са: „Създаване на проектантско конструкторско 
бюро за компютърно проектиране и бързо прототипиране”; 
„Офис за технологичен трансфер”; „Проучване и прилагане 
опита на СИМП - Полша”. 
В бъдеще НТС по машиностроене ще продължава да се 

развива като търсен и надежден партньор на науката, обра-
зованието и индустрията не само в България, но и в много 
страни по света.

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

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Продължава от стр. 3

и международния пазар на труда; Да провежда научни из-
следвания, ориентирани към бързо внедряване в практи-
ката; Да изгражда личности с ясна гражданска позиция, 
способни да формират политиката и стратегията в аграрния 
сектор; Да съхранява любовта на българина към земята и 
нейните богатства, жаждата за знание и традициите на ви-
сшето аграрно образование и наука; Аграрният университет 
да заслужи обществено признание като водещ в аграрния 
бизнес, наука и образование.
Аграрният университет е акредитиран през 2013 г. от На-

ционалната агенция за оценяване и акредитация с оценка 9,29 

по десетобалната система. Акредитацията е валидна до 
2019 г.
Обучението на всички български и чуждестранни сту-

денти се осъществява в четири факултета: Факултет по аг-
рономство, Факултет по лозаро-градинарство, Факултет по 
растителна защита и агроекология и Факултет по икономика. 
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.

проф. д-р Христина Янчева, 
ректор на Аграрен университет - Пловдив

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Продължава от стр. 3

Отличие

Фирма „Делта агри” рабо-
ти на територията на България 
и Румъния. Радва се на успех 
сред средните и дребните 
фермери, като постоянно раз-
ширява гамата от предлагани 
продукти. Предлага различни 
видове резервоари, които се 
използват в аграрния сектор 
в Западна Европа.
Резервоарите за дизело-

во гориво и за течни торове, 
които „Делта агри” предлага, 
са елемент от съвременно-
то селско стопанство. Те са 
пластмасови, а не метални, 

защото на първо място са 
много по-леки и мобилни  и 
могат да се транспортират до 
полето по време на жътва, а 
след нея да се приберат об-
ратно в стопанския двор. На-
пример, 10-тонен резервоар 
празен тежи 600 кг. На второ 
място, те не ръждясват, не си 
променят цвета и не е необ-
ходимо да бъдат закрепени 
към земята. Не се получава 
конденз, като при металните. 
В Европа най-широко раз-
пространени са в Холандия, 
където правителството пре-

ди 6 години е финансира-
ло подмяната на метални с 
пластмасови резервоари. 
Фирма „Делта агри” про-

дава резервоари на полския 
производител Swimer. Това е 
компания с голям опит - про-
извежда и продава около 
3000 висококачествени резер-
воара за година. При тях има 
много добро съотношение ка-
чество и цена, както и най-го-
лям диапазон на вместимост  
в Европа. Продуктите на фир-
ма Swimer се продават в цяла 
Европа. Те имат добре изгра-

дена дилърска мрежа. Освен 
резервоарите Swimer разра-
ботва, произвежда и продава 
електронни броячи, контроле-
ри и системи за управление 
на горивото (карти, чипове и 
др.). Тези резервоари не се 
предлагат само за фермери. 
Имат приложение за всички, 
които използват дизелово 
гориво в своята ежедневна 
работа - фирми от селското 
стопанство, транспортни и 
строителни фирми.

Иван Попов,
Делта агри 

РЕЗЕРВОАРИ ЗА АГРАРНИЯ СЕКТОР

риаршия в духовния живот на българите. 
Край на гръцката духовна зависимост. 
Сложено е ново начало за подем на 
българското възраждане. Сега българ-
ската екзархия води борба за духовно 
обединение на българите от Македония 
и Тракия. 
Смел и непоколебим борец за сво-

бодата на народа си е Антим I, заклей-

мява кланетата по време на Априлското 
въстание. Пише писмо до руския цар 
Александър II с молба да се помогне 
на България. Царят пише резолюция на 
писмото „Да се освободи България”. 
Заради това писмо екзарх Антим I е 

заточен в Мала Азия, откъдето е осво-
боден след Руско-Турската война и се 
връща във Видин. 
През 1879 г. той е председател на 

учредителното Народно събрание, което 
избира Александър Батенберг за княз на 
България. 
Екзарх Антим I умира през 1888 г. на 

72 годишна възраст.
PS: Уважаеми читателю български, 

запомни делата, за които прочете в тази 
съвсем непълна биографична справка за 
този велик българин.

Петя Костадинова

200 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА АНТИМ I – ЕКЗАРХ БЪЛГАРСКИ
Продължава от стр. 4
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Отличие

 Павлин Киров – с. Войново, общ. Кайнарджа, 
полевъдство

 Тодор Тодоров – с. Хаджи Димитрово, общ. Тунджа, 
полевъдство

 Емил Златев – с. Вързулица, общ. Полски Тръмбеш, 
полевъдство

 Цветомир  Трифонов – гр. Бяла Черква, полевъдство
 Пламен Димитров – с. Воденичане, общ. Стралджа,  
полевъдство

 Николай Киров – гр. Сунгурларе, обл. Бургаска, 
полевъдство

 Андрей Магучанов - гр. Летница, обл. Ловеч, полевъдство
 Райко Даскалов – с. Гавраилово, общ. Сливен, 
овощарство

 Валери Алексов,  – с. Ощава, общ. Кресна, 
зеленчукопроизводство

 Александър Христов - гр. Кресна,  овощарство
 Илия Илиев – с. Богданци, общ. Главиница, овощарство
 Снежана Стоянова – гр. Долни Чифлик, пчеларство
 Марияна Йонкова – с. Габарево, общ. Павел баня, 
овощарство

 Петя Димитрова – с. Лясково, общ. Ст. Загора, 
овощарство

 Мирослав Петков – с. Гривица, общ. Плевен, лозарство
 Георги Петров – с. Търнене, общ. Плевен, пчеларство
 Генади Йорданов – с. Ралево, общ. Плевен, смесено 
производство

 Иван Янков - с. Игралище, общ. Струмяни, смесено 
производство

 Николай Кръстев – с. Велковци, общ. Габрово, смесено 
производство

 Димитър Димитров – с. Поляна, общ. Ситово, смесено 
производство

 Ахмед Асан Ахмед – с. Дагоново, общ. Белица, смесено 
производство

 Цено Ценов – с. Бресте, общ. Червен бряг, смесено 
производство

 Димитър Марков – с. Бръшляница, общ. Плевен, смесено 
производство

Направление 3 - „Механизация 
в земеделското производство”

Направление 2 – „Иновации”

Категория: Работни машини
САМОТОВАРЕЩО СЕ 
РЕМАРКЕ SIP SENATOR

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА AGRIFAC 
CONDOR MOUNTAIN MASTER PLUS

Иновекс Иновекс

Иновекс Римекс Технолоджийс

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА 

FARMIX D

Категория: Работни машини
БЕЗРЕДОВ ХЕДЕР ЗА СЛЪНЧОГЛЕД 

CAPELLO HELIANTHUS
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Реклама

Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага всички модели трактори и комбайни на 

фирма NEW HOLLAND и съответстваща прикачна 
техника на водещи световни фирми.
Гаранционен и извънгаранционен 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

Предлага изградени цялостни решения - 
доставка на оборудване, изграждане на ком-
пютърни мрежи, внедряване на системата, 
обучение на потребителите, сервиз, издател-
ска дейност и доставка на консумативи.
Цялостно комплексно обслужване на 

фирми - от регистрацията до офис обзавеж-
дане, поддръжка и доставка на офис консу-
мативи.
Разполага с екип от опитни и енергични 

специалисти, които са готови да намерят ин-
дивидуално решение на Вашия проблем.

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

www: nolis-bg.com
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гр. Русе, бул. Липник 106; Тел:0885 541 832 , 0888 968 091
e-mail:deltaagri.rs@gmail.com

web: www.delta-agri.com

ДЕЛТА АГРИ ООД

ЕКСКЛУЗИВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ ЗА ИЗТОЧНА 
ЕВРОПА НА АГРОЗАКС (ГЕРМАНИЯ) 
И SWIMER (ПОЛША) ЗА БЪЛГАРИЯ

 АГРОЗАКС - сдружение на фермерите от немската провин-
ция Саксония, официален партньор на фирма Claas в тър-
говията на земеделска техника, втора употреба.

SWIMER - резервоари (цистерни) за съхранение на всяка-
къв вид горива, течни торове, Ad blue

Търговия със земеделска техника - 
нова и втора употреба.

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

Реклама
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