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Отличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Уважаеми дами и господа,

През 2014 г. по случай 120 години от излизането на първия земеделски вестник „Орало“ се учреди Отличието „При-
нос в механизация на земеделието“, което се превърна в традиция, символ на проспериращо земеделие. През 2017 г. 
е четвъртото издание на конкурса  и Министерството на земеделието, храните и горите ще участва в провеждането му 
и оценяването на резултатите, за да бъдат отличени най-достойните.
Конкурсът има за цел да събира хората, активно участващи в развитието и модернизацията на  земеделието, хора, 

които успешно прилагат механизираните технологии в своите стопанства, производители на техника и вносители на 
чуждестранна иновативна техника.
Политиката на Министерството на земеделието, храните  и горите е развитие на ефективно и конкурентоспособно 

земеделие чрез техническа и технологична модернизация на сектора.
Пазарът в България е отворен за всички производители и търговци на земеделска и горска техника, отговаряща на 

европейските изисквания за висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Много широк е спектърът 
от техника, която се предлага на пазара със съответните технически характеристики и цена. Изборът на даден вид 
техника зависи от вида и обема на производството, почвените условия и финансовите възможности на земеделските  
производители. Министерството на земеделието, храните и горите чрез  съответните мерки от Програмата за развитие 
на селските райони подпомага преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата и 
насърчаване въвеждането на нови технически решения.
Пожелавам успех на дейността Ви за развитие на механизацията в областта на земеделието и горите!

 МИНИСТЪР:
 РУМЕН ПОРОЖАНОВ

::
РРРРРОООЖЖОЖОЖООЖОООООООООЖЖООООООООООООЖОЖООООООООООООЖЖООООООООООООЖООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО АНАНАНААННАНАНАААННАНАААНААААНАНАААНААНААААНААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААААА ОО

На 17 май, по време на Международното изложение 
Бата Агро, в Стара Загора се откри четвъртото издание на 
конкурса Отличие „Принос  в механизацията на земеде-
лието”. Тази година отново участието е по три направления 
„Български производител на земеделска техника”, „Инова-
ции” и „Механизация в земеделското производство”. 
Водещ на събитието бе доц. Димитър Кехайов, ръково-

дител на катедра „Механизация” в Аграрен университет, 

Пловдив. На събитието присъстваха представили на органи-
заторите на конкурса и на фирми, производители и изложи-
тели на земеделска техника, земеделски производители и 
журналисти. Бяха прочетени поздравления от министъра на 
земеделието г-н Румен Порожанов, както и от организатори-
те. Връчени бяха невзети награди за 2016 г. Интересът към 
конкурса и тази година е голям. 
Желаем успех на всички участници.                            /ЗТ/

ОТКРИХМЕ ОТЛИЧИЕ 2017 Г.
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К ъ м 
н а с т о -
я щ и я 
момент 
площи -
те заса-
дени с 
винени 
сортове 
в ъ з л и -
зат на 
60 418 

хектара, като 26 372 от тях 
са засадени със сортове 
за производство на бели 
вина, а 34 046 - със сор-
тове за производство на 

червени вина. От 
присъединяването 
ни към Европейския 
съюз през 2007 г. 
до момента са засадени 
около 10 000 хектара нови 
лозови насаждения, като 
преобладаващата част са 
създадени с финансова по-
мощ от ЕС по мярка „Прес-
труктуриране и конверсия 
на лозя” от Национална 
програма за подпомагане 
на лозаро-винарския сек-
тор 2008/2009 – 2013/2014 г. 
и Национална програма за 
подпомагане на лозаро-ви-

нарския сектор за 
периода 2014 - 2018 г. 
На повечето от ново-
създадените лозови 

насаждения са изградени 
и поливни системи за кап-
ково напояване също така 
финансирани по гореспо-
менатата мярка. Засаждат 
се, както вече утвърдени в 
България винени сортове 
Мавруд, Широка мелнишка 
лоза, Каберне Совиньон, 
Каберне Фран, Пино ноар, 
Сира, Мерло, Шардоне, Со-
виньон блан, Мускат отонел, 
Ризлинг, Траминер, така 

и пазарно ориентирани и 
нови за страната ни сорто-
ве като Вионие, Семийон, 
Гренаш, Дорнфелдер, Мал-
бек, Марселан, Пети Вердо 
и др.
Новосъздадените през 

2016 г. лозя с винени сорто-
ве лози са 790,7 хектара, а 
изкоренени са 267,0 хектара.
Тенденцията е да се за-

саждат лозови масиви в бли-
зост до обектите за винопро-
изводство със затворен 
производствен цикъл, като 
по този начин се контролира 

Красимир Коев

Първият фестивал на еко и биопроиз-
водителите ще събере в град Садово, Пло-
вдивско, почитатели на чистите екологични 
храни и напитки, последователи на биоди-
намичното земеделие и любители на суве-
нири от естествени материали. Събитието 
ще се проведе на 26, 27 и 28 май 2017 г. 
и ще съвпадне с традиционния Празник на 
фъстъка, който от години се провежда в об-
щина Садово, както и с Първия национа-
лен фолклорен фестивал „Георги Пендов”, 
посветен на известния кларинетист, родом 
от Садово. Фермери, занаятчии и произ-
водители от цялата страна ще представят 
своите натурални продукти, а лектори, спе-
циализирали в натуралното земеделие и 
пермакултурата, ще научат желаещите как 
да се грижат по природосъобразен и хар-
моничен начин за стопанството си.

ФЕСТИВАЛ НА ЕКО, 
БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ И АРТ ТВОРЦИ

Селскостопанска академия (ССА) е 
основно звено в нашето селско сто-
панство, към Министерството на зе-
меделието, храните и горите, в което 
се извършват всички иновации в зе-
меделието. Основната дейност на ин-
ститутите, още от обособяването им до 
днес, е създаване на нови сортове и 
породи животни. Освен това, в своята 
дейност те застъпват и технологии за 
тяхното отглеждане – кои са икономи-

чески ефективни, по какъв начин се прилагат различните 
препарати, торове, семена, каква механизация е подходя-
ща, всичко това е в правомощията на ССА. В последните 
20-30 години в Академията са създадени немалко сортове 
пшеница, тритикале, ечемик, различни бобови култури, лю-
церна, лози, овощни видове и др. Това е мястото, където 
тези иновации се създават, а и оттам започва тяхното об-
ратно връщане и внедряване в производството. В това се 
състои и връзката между производство, бизнес и наука 
– дават се технологии и всичко необходимо за тяхното осъ-

ИНОВАЦИИ 
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Проф. Иван Пачев, председател на ССА, 
пред в. „Земеделска техника”

БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

Продължава на стр. 6 Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 8

Проф. Живко Давчев

Уважаема главен редактор 
г-жо Бобева,

Благодаря за вестниците и информа-
цията по повод 26 години от излизането 
на в. „Земеделска техника”.
За мен е удоволствие, че изданието 

излиза редовно и е с интересно съдържа-
ние, а сега с електронната страница ще 
бъде много по-достъпно за по-голям брой 
читатели.
Вестниците, които получавам ги пре-

пращам на някои фирми и заинтересова-
ни лица, защото съдържат интересна информация. Надявам се 
този обмен да продължи.
На 08.05.2017 г. в нашия факултет се проведе лекция на 

тема: „Взети мерки и програми за адаптиране на земедел-
ското производство към съвременните изисквания на Ев-
ропейската аграрна политика”. Лектори бяха наши гости от 
България. На това събиране имаше възможност да се пред-
стави в. „Земеделска техника”, бяха показани негови броеве 
и изказани мнения и желания за сътрудничество.
Идеята за провеждането на Отличието „Принос в механиза-

цията на земеделието” и на земеделска техника, на която бях 

ВИНАРСТВОЛОЗАРСТВО

Продължава на стр. 8
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ПОСЛЕДНИ СЕЛЕКЦИОННИ ПОСТИЖЕНИЯ

ДЕСЕРТЕН, 
БЕЗСЕМЕНЕН 
СОРТ ЛОЗА 

„ТАНГРА”
Сорт „Тангра” е създаден 

чрез самоопрашване на хи-
бридна форма 3-32 (Болгар Х 
Алфонс Лавале) през 1987 г. 

СОРТ ПЛЕВЕН-
СКИ ФАВОРИТ
Сортът Плевен-

ски фаворит е получен от 
кръстосването на SV 12375 
x Мискет плевенски през 
1983 г. в Опитното поле на 
ИЛВ-Плевен. 

ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” ИЛВ – ПЛЕВЕН

Десертен, безсеменен 
сорт лоза „Тангра”

Устойчиви на болести винени 
сортове „Мискет Викинг” 

и „Кристален” 

от Иван Тодоров. Сортът е 
късен (узрява около 5 октом-
ври), типичен десертен без-

Десертен, сорт лоза 
„Плевенски фаворит”

Винен сорт лоза 
„Плевенска роса” 

Грозд - голям до много 
голям (19,50/14,20 cm) със 
средна маса 500-550 g.
Зърно - едро (19,50/13,20 

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

ФЕРМЕРИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ
- Г-н Христов, 

какви са предиз-
в и к а т е л с т в а т а 
пред Тракийския 
съюз на зър-
нопроизводители-
те и пред НАЗ?

- Тракийски-
ят съюз, както и 
всеки един съюз, 

член на Националната асоциация на 
зърнопроизводителите (НАЗ), си имат 
освен общи проблеми, които са от на-
ционален характер, така и регионални. 
Като че вече регионалността на про-
блемите може би в последните години 
започна да изчезвa. Нещата вече улег-
наха и се унифицираха. Сега основно-
то, което стои пред нас, не само пред 
производителите от Тракийския съюз, 

но и пред НАЗ, може да звучи малко 
пресилено, но това е как да оцеляваме. 
През програмния период до 2020 г., по 
отношение на прилагането на Програ-
мата за развитие на селските райони, 
а също така и на директните плащания, 
се оказа, че зърнопроизводството не 
е сред приоритетните сектори за дър-
жавата като зеленчупроизводството и 

Интервю с Радослав Христов, зам. председател на Тракийския съюз на зърнопроизводителите

Продължава на стр. 6
Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 8
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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

тел. 088/868 85 08

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

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 консултан-
та! 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.
    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

ТАЛОН

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

0889 23 10 12, 0885 33 13 55, ГР. ДОЛНА ОРЯХОВИЦА

ТИП МАШИНА МОДЕЛ ГОДИНА МОТОЧАСОВЕ МОЩНОСТ
ДВИГАТЕЛ/ 
ХЕДЕР

ЦЕНА

ТРАКТОР CLASS ARION 610 2011 2840 125 к.с 6-цил По запитване

ТРАКТОР CLASS AXION 820 2008 3100 230 к.с 6-цил По запитване

ТРАКТОР CLASS AXION 830 2014 1300 218 к.с 6-цил По запитване

ТРАКТОР CLASS AXION 850 2012 1400 260 к.с 6-цил По запитване

КОМБАЙН CLASS TUCANO 440 демо 2016 160/ 80 286 к.с не По запитване

КОМБАЙН CLASS TUCANO 450 2013 760/480 299 к.с V6,60 хедер По запитване

КОМБАЙН CLASS TUCANO 450 2016 100/60 299 к.с V6,80 хедер По запитване

КОМБАЙН CLASS TUCANO 470 2011 1700/1100 329 к.с V7,50 хедер По запитване

КОМБАЙН CLASS LEXION 570 2005 3800/2140 427 к.с C7,50 хедер По запитване

КОМБАЙН CLASS LEXION 650 2012 1900/1360 359 к.с C7,50 хедер По запитване

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

• 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.

• 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

Моточасове

John Deere 8270R 270 2011 4800

John Deere 6620 130 2006 3360
John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 8345R 345 2010 6495
John Deere 7215R 215 2011  813
John Deere 8260R 260 2013 1366
John Deere 8360R 360 2011 3256

John Deere 5090G   90 2012 1872
John Deere 5515   80 2008 3300
Case MX 310 310 2009 7952
Deutz Fahr L720 220 2008 4600

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с. Година на 
производство

Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998

МЕГАТРОН - 0888/686 419
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mm), продълговато, яй-
цевидно, жълтозелено до 
кехлибарено с червени-
кав оттенък. Кожицата е 
средно дебела, сравни-
телно крехка с обилен 
восъчен налеп. Консис-
тенцията на зърното е 
сочно-месеста, вкусът е 
неутрален, хармоничен, 
леко свеж. Масата на 100 
зърна е 650,0 g. Гроздето 
притежава висока транс-
портабилност. Плевен-
ски фаворит може да се 
причисли към групата на 
ранозреещите десертни 
сортове. При условията 
на Плевен гроздето узря-
ва през втората полови-
на на август. Лозите са с 
повишена устойчивост на 
ниски зимни температури, 
мана (1-2 бала) и оидиум 
(1-2 бала). При консума-
тивна зрялост гроздето 
съдържа 17.9% захари и 
6.5 g/dm3 титруеми кисе-
лини. 
Сорт ПЛЕВЕНСКА РОСА
Сорт Плевенска роса 

е получен по пътя на меж-
дувидовата хибридизация 
от кръстосването на сор-
товете Кайлъшки рубин х 
Дружба в Опитното поле 
на ИЛВ - Плевен. 

Грозд - средно голям 
(14.6/9.3 cm), полусбит. 
Средната маса на един 
грозд е 160.0 g.
Зърно - дребно до сред-

но едро (14.88/15.70 mm), 
почти сферично. Кожи-
цата е жълто-зелена до 
кехлибарена, дебела, жи-
лава. Консистенцията е 
сочна с хармоничен вкус 
и добре изразен миске-
тов аромат. Сорт Плевен-
ска роса спада към сред-
нозреещите сортове. При 
условията на град Плевен 
гроздето узрява през 
първата половина на ме-
сец септември. По меха-
ничен състав на грозда и 
зърното, сорт Плевенска 
роса е типично винен. 
При технологична зрялост 
гроздето съдържа 20-22% 
захари и титруеми кисе-
лини 6-8 g/dm3. Вината 
имат сламестобял цвят, 
често със златист отте-
нък, приятен цветист мис-
кетов аромат, вкусово са 
плътни, свежи и хармо-
нични. Сортът притежава 
повишена устойчивост на 
ниски зимни температури, 
мана (1-2 бала) и оидиум 
(1-2 бала).

По материали 
на ИЛВ - Плевен

семенен сорт. Гроздът е голям, 
със средно тегло около 400 гр. 
Зърното е голямо - 5.5 гр., 
червено-черно, с хрупкава 
консистенция. Вкусът е неу-
трален, хармоничен. Семена-
та са в рудиментно състояние 
и не се усещат неприятно при 
консумация на гроздето. Су-
хото тегло на рудиментите в 
100 зърна е 0.30 гр. Добивът 
грозде от хектар е около 18 
тона. Подходящи формиров-
ки за него са средностъблен 
Гюйо и Лира, а в по-топлите 
райони и Тендоне. Препоръ-
чани подложки за сорта са 
SO4, Шасла Х Берландиери 
41Б и Рупестрис дю Ло. Лози-
те имат потенциална възмож-
ност да дават по-висок добив 
при формировките Лира и 
Тендоне, при по-висок агро-
технически фон, включително 
с капково напояване. В консу-
мативна зрялост гроздето съ-
държа 18% захари и 4.85 гр./л 
титруеми киселини. Не се 
рони и притежава много до-
бра транспортабилност. Не 
милерандира и е с повишена 
студоустойчивост и със сред-
на чувствителност на болести. 
Гроздето е подходящо за кон-
сумация в прясно състояние 
и за производство на ком-
поти. То се съхранява много 

добре в хладилник и може да 
се предлага на пазара и през 
зимата.
УСТОЙЧИВИ НА БОЛЕСТИ 
ВИНЕНИ СОРТОВЕ „МИСКЕТ 
ВИКИНГ” И „КРИСТАЛЕН” 
През 2017 г. предстои при-

знаване, след успешно сорто-
изпитване в ИАСАС, на два, 
устойчиви на болести, бели 
винени сорта – „Мискет Ви-
кинг” и „Кристален”. Двата 
сорта са родовити и с буен 
растеж. Фитопатологична 
оценка на тези винени сорто-
ве е установила устойчивост 
на мана (Plasmopara viticola), 
брашнеста мана (Uncinula 
necator) и сиво гниене (Botrytis 
cinerea). При микровинифика-
ция в ИЛВ – Плевен, показаха 
много добри качества на вина-
та - бистри с жълтозелен цвят, 
изразен плодов аромат, при-
ятна свежест, плътни, с добра 
хармоничност между алкохол, 
захари и титруеми кисели-
ни. Създаването на тези два 
сорта е принос на колектива 
по селекция на лозата в ИЗС 
„Образцов чифлик“ за разви-
тие на екологично издържано 
лозарство и винопроизвод-
ство, като същите са подходя-
щи и за биологично производ-
ство на вина.

По материали 
на ИСЗ „Образцов чифлик”

ществяване. Винаги можем да пока-
жем кои са икономически ефективни-
те мероприятия, които задължително 
трябва да се приложат за получаване 
на съвременно производство, какви 
са необходимите нови сортове, ма-
шини, торове, препарати и какви са 
нужните специалисти.
На 8 май имахме среща с минис-

търа на земеделието г-н Порожанов. 
В разговора стигнахме до общото 
мнение, че селскостопанската наука 
трябва да се развива, че тя е двига-
телят на нашето селско стопанство. 
Министерството ще използва всяка 
една възможност да взема най-до-
брото от всички институти и опит-
ни станции в България и то да бъде 
внедрено в земеделието.
На срещата говорихме и за фи-

нансиране на науката съобразно не-
обходимостта на отделните й звена. 
С помощта на Министерството ще се 
опитаме да стигнем и до министъра 
на финансите за подобряване на фи-
нансирането в научната дейност. Ре-
формата в земеделието ще започнем 
от нас, тъй като ние сме в научната 

сфера и се предполага, че най-добре 
виждаме пропуските и добрите си 
страни и можем да ги представим 
в подходящ вид на Министерството. 
Ще започнем, разбира се, с прес-
труктуриране на Академията относно 
дейността и финансирането й. Зако-
нът за Селскостопанска академия 
мина на първо четене, но има забе-
лежки, които трябва да се изчистят. 
Надявам се наистина да имаме закон 
за земеделската наука.
В страната ни е необходимо да 

навлизат най-новите неща от светов-
ното земеделие, за да ги прилагаме. 
България като територия може би 
има едни от най-добрите и разноо-
бразни условия за развитие на земе-
делското производство и трябва да 
ги използваме. Без нови технологии 
и иновации в сортове, препарати, то-
рове и разбира се машини, не можем 
да развиваме ефективно земеделие. 
Затова още от учредяването на От-
личието „Принос в механизацията 
на земеделието” сме един от орга-
низаторите и го подкрепяме и при 
четвъртото му издание тази година.

доц. д-р инж. Милка Бобева

преди 6 месеца е много ползотворна. Бих 
искал да ги представя пред нашата общ-
ност, тъй като, както споменах, в Македо-
ния повечето специалисти нямат достъп до 
такъв тип информация. Заложените идеи на 
Отличието могат да се приложат във всич-
ки сфери, но ще бъдат най-интересни за 
нашите земеделски производители.
Благодаря за поканата да присъствам 

на откриването на Отличието за 2017 г. в 
Стара Загора, но поради факта, че Ново-
садското изложение в Македония съвпада 
с изложението Бата Агро, няма да мога да 
присъствам. Имам желание да дойда за 
деня на земеделската техника през декем-
ври, тъй като много ми допадна поводът, 
организацията и самото награждаване, как-
то и възможността за срещи и разговори с 
присъстващите от сектор „Земеделие”.
Пожелавам на Вас и на целия екип на 

в. „Земеделска техника“ добро здраве и 
вярвам, че срещите ни ще бъдат по-чести и 
сътрудничеството ни по-ползотворно.

Проф. Давчев
Университет 

„Св. св. Кирил и Методий“, Скопие

ИЗС „ОБРАЗЦОВ ЧИФЛИК” ИЛВ – ПЛЕВЕН

ИНОВАЦИИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ
Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 4 Продължава от стр. 4
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История

„СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА” ЛИ Е ИСТОРИЯТА НА ПАИСИЙ?
255 годишнина-

та от написване-
то на Паисиевата 
история е повод 
да осмислим това 
голямо дело и да 
му се поклоним. 
И е похвално, че 
ЮНЕСКО вписа 
за 250 годишнина-
та в културния си 
календар за 2012 

година.
Но славянобългарска ли е Паисиева-

та история? – Така сме я учили, така я 
знаем! Така върви във времето! Така сме 
я приели! „Славянобългарска история”

„Славянобългарска” или „Словенобъл-
гарска” – как Паисий е озаглавил своя 
труд? – Тоя въпрос застана пред мене 
след изследванията ми на делото на Св. 
Св. Кирил и Методий, които създават аз-
буката на говоримия български език, ези-
кът на българското слово в двата й вари-
анта – кирилски за гражданските нужди, 
който е и работен вариант, и глаголически 
за богослужението и сакралните христи-
янски произведения.
В по-късните времена определението 

словенски – езикът на живото, говоримо 
българско слово, се подменя със славян-
ски. Но как Паисий озаглавява историята 
си? – За да се уверя как Паисий е наре-
къл вдъхновения си труд взимам лупата 
и се взирам във фотоса, който синът ми 
Дичо Дичев – човек посветил се на из-
следването на първоизточниците на бъл-
гарската история и българския език, ми 
носи. Той е на заглавната страница на 
първия препис на Паисиевата история, 
направен от поп Стойко Владиславов, 
преди поп Стойко Владиславов да стане 
Софроний Врачански и преди „Пансла-
вянската идея” на щаба на руската им-
ператрица Екатерина II да хвърли своите 
политически мрежи за славянско обеди-
нение под егидата на Русия.

- Вземи лупата и чети! – ми каза си-
нът ми и ми подаде фотоса на заглавната 
страница на първия препис на Паисиева-
та история..
И чета!
„История славьно българскаа”
Не славянобългарска, не словенобъл-

гарска, а славно българска! – Признавам 
– изненадана съм! Не го очаквах. Макар 
че за всички е ясно, че Паисий пише 
славната история на българския народ! 
– История славнобългарска! И така е на-
рекъл книгата си.
Това обяснява началните думи на ис-

торията: „О, неразумний юроде! Поради 
что се срамиш да не се наречеш болга-
рин?”
Думи, които звучат така актуално днес!
Кой разчете славно българска като 

славяно българска – кой прие думата 
славно като съкратена форма на славяно 
е един въпрос, а защо поколенията уче-
ни слависти и преди всичко българисти 
не са се вторачили с лупа и с други очи 
в написаното от Паисий Хилендарски, а 
подвеждайки се по едно тълкувание, тър-

сят начини да го утвърдят и го утвържда-
ват – е друг... – Пример как една грешка 
и едно тълкувание се узаконява и мулти-
плицира, за да се подмени същността на 
един текст – нещо, с което се срещаме 
често и в българската, и в световната ис-
тория. Това че ровейки се за откриването 
на първоизточниците, на които Паисий 
вероятно се уповава за историята си, уче-
ните ни цитират славянски теории, съвсем 
не прави историята написана от Паисий 
славянобългарска. Тя е вдъхновен повик 
за осъзнаване на националната ни исто-
рическа стойност.
Паисий не отделя българите от сла-

вяните, но ги определя като най-слав-
ни, водещи, първи между всички сла-
вянски народи. Нашият славянизъм 
обаче е друг въпрос. Той е преди всичко 
политически продукт и има своята исто-
рия. С разчитането на генома се уста-
нови, че българите имат 15% славянски 
елемент, докато при германците е 20%. 
Още по-голям е славянският елемент в 
гръцката народност. Но Паисий не се 
занимава с произхода на българите, а 
акцентува на славната българска исто-
рия. Неговата история не е славянобъл-
гарска, а славнобългарска. В нея Паисий 
се основава на все още живи и съхра-
нени до XVIII век знания и спомени за 
историята на България, които по-късно, 
въпреки съществуващите исторически 
документи, потъват в забравата подме-
нени от създадената от Екатерина II Пан-
слависка руска политика. Тя е базира-
на на активната руска пропаганда и на 
езиковата ни близост с Русия – близост, 
чиято основа е по-различна от тая, коя-
то се лансира през последните 200 годи-
ни. Искам да подчертая, че относително 
малкият процент на българския славяни-
зъм не ни отделя и прoтивопоставя на 
славянските народи, защото с тях имаме 
обща история, която трябва да се осмис-
ли и цени. Но славянофилската теория 
за произхода на българите измества и 
подменя цялата българска история и 
влияе и на разчитането на заглавната 
страница на забележителния труд на 
Паисий Хилендарски. При тогавашните 
събития, обстоятелства и политика, това 
е естествено. В него има емоция, има 
илюзии, има и генезис, който тепърва 
трябва да се очисти от великоруските и 
славянофилски обработки на историята 
и да се сложи на реална научно-исто-
рическа основа, която не да разруши, а 
да извиси политическите ни отношения 
с Русия и със света. Но с подмяната на 
историята ни, на същността ни, на ези-
ка ни и на съзнанието ни трябва да се 
прекрати!
Затова е така важно да се разчетат 

вярно документите, а не да се тълкуват 
ограничено и превратно според виждани-
ята, интересите и презумпциите на тоя и 
оня в духа на времето и политиките, пре-
връщайки създателите на българската аз-
бука Св. Св. Кирил и Методий на „гърци” 
и „славяни”, делото им на „византийска 
политика и византийска мисия”, а исто-
рията на Паисий на „славянобългарска”.

Това че Паисиевата история не само 
оцелява, не само че става основа на Бъл-
гарското възраждане, но и претърпява 
много преписи и издания, които продъл-
жават да са обект на научно изследване, 
подчертава нейната стойност. Тя има из-
ключително значение за нас както с фа-
ктологията си, по чиито следи да търсим 
потвърждения и опровержения на българ-
ската ни същност и път, така и по своя 
дух, който е разтърсващ с истините, кои-
то носи, и със зова си да не се отказваме 
от себе си, защото нямаме основания 
да се срамуваме, че сме българи. – На-
против! Да осъзнаем, че да си българин 
е гордост.
Но нека вземем преписите на Паи-

сиевата история и да проследим как от 
славнобългарска, тя става славянобъл-
гарска. За това е необходимо да сверим 
заглавните страници на преписите и да ги 
анализираме.
При Софроний Врачански – първи-

ят препис от 1765 г., който се приема за 
най-точен, заглавието е изписано „Ис-
тория славьнобългарска”. Знакът, който 
при другите преписи се приема за „Е” е 
„ь” – ер малък. После в другите преписи 
на историята на Паисий Хилендарски тоя 
знак прераства в „е” като призвук, сло-
жен горе в текста, а след това се развива 
в „е-двойно” (ѣ, Ѣ, Ѣ, ѣ). – Ако историята на 
Паисий е озаглавена славянобългарска, 
би трябвало да се изпише с (I-a) – Я. Явно 
преписвачите са тълкували Паисиевото 
заглавие по посока на историческия дух 
на времето, което е нещо естествено. При 
самият Паисий не стои въпросът за тъл-
куването на думата по посока на „славян-
ски”, тъй като по това време определе-
нието „славяни” варира от „склавински” 
– езика на склавите (склави, славини, ве-
нети), до „словенски” (словени, говорещи 
на словесен в значение на говорим език 
в духа на Кирило-Методиевите традиции), 
и чак при Екатерина II се извежда като 
политическо етническо понятие, на което 
се гради панславизмът. Въпросът е, тъй 
като Паисий е нямал много източници, 
и тъй като в Света гора е контактувал 
с монасите от руските манастири, дали 
понятието „славянски” е било изведено 
в значението, което влагаме в него днес 
– такова изследване не съм правила. Но 
българският патос на произведението е 
толкова силно изведен, че логиката на-
сочва да се приеме заглавието на тру-
да като „История славно българска”, а 
и ударенията в думите, които поп Стойко 
Владиславов старателно преписва и са 
изразени с точки, ясно говорят за смисъ-
ла на заглавието.
Нека по повод на 255 годишнината 

на тоя забележителен труд съпоставим 
развитието на тълкуването на заглавие-
то, което Отец Паисий поставя на своя-
та „Историйца” в различните преписи на 
произведението – да се преклоним пред 
създателя на „История славнобългар-
ска”, и следвайки неговия повик и завет 
да престанем да подменяме фактите на 
историята си.

Кина Къдрева

255 ГОДИНИ  ОТ  СЪЗДАВАНЕТО  НА  ПАИСИЕВАТА  ИСТОРИЯ
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качеството от суровината до 
крайния продукт виното.
Новосъздадените лозови 

масиви се отглеждат с висока 
степен на механизация като 
се използва модерна техни-
ка, съобразена със система-
та на отглеждане на лозите и 
условията на терена. В някои 
големи лозарски стопанства 
за прибиране на реколтата се 
използват и гроздокомбайни 
с цел по-бързото й прибиране 
и намаляване на разходите за 
работна ръка.
Към настоящия момент са 

регистрирани 266 винарски 
предприятия и изби, които 
преработват годишно около 
200 000 тона грозде, от които 
се произвеждат над 140 000 000 
литра вино и мъст.
Ежегодно се изнасят при-

близително 60 000 000 литра 
вино (включително и плодови 
вина), като 10% са реекспорт. 
Най-голям е износът на вина 
към Русия, Китай и Велико-
британия.

Провеждането на този 
престижен форум – 40-ти 
Световен конгрес по ло-
зарство и винарство и 15-
та Генерална асамблея на 
Международната органи-
зация по лозата и виното в 
България е огромна реклама 
за българското вино, както и 
за България, като страна ви-
нопроизводител. Събитие от 
подобен мащаб е и изключи-
телна възможност за обмяна 
на опит и добра презентация 
на страната ни като добра 
винена дестинация. В рамки-
те на конгреса експерти от 
цял свят ще дойдат на място 
и ще представят постижени-
ята си, ще бъдат разисквани 
научно-технически теми и ще 
могат да осъществят полезна 
обмяна на опит и иновации. 
Конгресът ще се проведе в 
рамките на 5 дни и ще събе-
ре над 1 000 представители 
от всички 46 държави-членки 
на OIV.

Инж. Красимир Коев, 
изпл. директор ИАЛВ

животновъдството. Налага ни се да се 
борим със собствени сили и средства 
и да си помагаме взаимно. На прак-
тика зърнопроизводителите не могат 
да се възползват от някоя мярка като 
зърнопроизводители поради факта, че 
приоритетните сектори получават по-
вече точки при рамкирането на про-
ектите, по-облагодетелствани са, имат 
по-голямо подпомагане. Мисля, че то 
трябва да получава еднакво подпома-
гане и отношение както приоритетните 
сектори.
Едно от предизвикателствата, което 

стои пред Тракийския съюз и пред НАЗ, 
е създаване на сдружения по тертип на 
френски кооперативи. Необходимо е 
едно сдружаване на земеделските про-
изводители, което в България изглежда 
малко трудно. От една страна, заради 
чисто исторически план, а от друга – 
заради по-големите стопанства, които 
смятат, че могат да съществуват и са-
мостоятелно не желаят да се коопери-
рат с други колеги земеделци. Мисля, 
че те също ще достигнат до мнение-
то, че рано или късно обединяването 
в секторите трябва да стане факт, за 
да могат и те самите да получават 
по-добри цени за консумативите, които 
ползват и съответно при реализацията 
на продукцията си. Това е предизвика-
телството, което стои пред българския 
зърнопроизводител, не само в Тракия, 
но и в цяла България. Тези, които съ-
умеят първи да го направят, тъй като 

сдружаването ще започне на региона-
лен принцип, ще бъдат най-облагоде-
телствани и с едни гърди пред всички 
останали.

- Има ли нагласа в регионалните 
съюзи за обединение в общи земе-
делски сдружения?

- Нагласа имат, но все още не напъл-
но достатъчна, тъй като хората първо ис-
кат да се убедят в едно нещо, че работи, 
за да го направят. Трябва да намерят и 
много добър механизъм за урегулиране-
то на общите взаимотношения, по кои-
то да се работи. Необходимо е да се 
напипат правилата, по които да действа 
едно такова сдружаване между отделни 
земеделски производители в регионите. 
Аз мисля, че рано или късно ще наме-
рим верния път, така както навремето го 
намерихме и създадохме НАЗ.

 - Какво е състоянието на земеде-
лието в България според Вас?

- Програмите за развитие на сел-
ските райони помагат на някои сек-
тори до известна степен. От друга 
страна, те играят и много лоша шега 
поради факта, че се дава възможност 
за едно доста солидно подпомагане 
на отделни сектори, без да се създава 
брутен вътрешен продукт, което не е 
добре. Това държавата вероятно ще 
го оцени като грешка на един малко 
по-късен етап, когато приключи Про-
грамата. Ще се направят анализи и 
ще се установи какво се е случило. 
В прав текст ще го кажа – в момента 
в животновъдството, млекопреработ-

ката, зеленчукопроизводството, които 
са сред приоритетните сектори, се ин-
вестират доста пари, но аз не виж-
дам увеличение на брутния вътрешен 
продукт на тези сектори. Нас ни уп-
рекваха по предния програмен период 
от 2007-2013 г., че най-много пари са 
се вливали в зърнопроизводството, 
но искам да дам малко статистиче-
ски данни. 2007 г., когато влизахме в 
ЕС, България произвеждаше 3 мили-
она тона пшеница, за миналата година 
производството ни е 6 милиона. Значи 
за 6-7 години сме удвоили зърнопро-
изводството в България, а в другите 
сектори не забелязвам съществени 
развитие и ефективност. Тоест това, 
което се говореше, че тогава субсиди-
ите се използвали за ренти и за купу-
ване на земя, се оказва, че не е така.
Продължаваме да сме на същото 

ниво във всички останали сектори. Мно-
го от тях получават средства с т.нар. 
обвързана подкрепа – дават се пари 
за определена произведена продукция. 
Доста от асоциациите искат подпомага-
нето да не е обвързано с производство-
то, а да се раздава на калпак. Ако тряб-
ва да се изразя по-просто – ако има 
100 зеленчукопроизводители, сумата Х 
да се раздели на 100 и да се раздава 
всяка година, без да бъде обвързана с 
конкретно производство. Схемата се 
нарича „обвързана подкрепа”, а тогава 
с какво я обвързваме?

(Следва)
Доника Асенова

ФЕРМЕРИТЕ ДА СЕ ОБЕДИНЯТ
Продължава от стр. 4

Продължава от стр. 3

ЛОЗАРСТВО - ВИНАРСТВО

Садово е домакин на 
Фестивала, тъй като общи-
ната е важен селскосто-
пански център, известен 
с богатите си реколти от 
плодове и зеленчуци. Тук 
се произвеждат едни от 
най-качествените и вкус-
ни фъстъци в страната. В 
Садово се намира първото 
професионално земедел-
ско училище в България, 
в което е учил Александър 
Стамболийски. Открито е 
през 1883 г. и работи и до 
днес като селскостопанска 
гимназия. Тук е създаде-

на и първата земеделска 
опит на станция в страната, 
която в годините се разви-
ва като Институт по расти-
телни и генетични ресурси 
"Константин Малков". Днес 
той е един от водещите на-
учни центрове в областта 
на селското стопанство. 
В института се намира и 
най-голямата генетична 
банка за растителни култу-
ри на Балканите.
Организатор на Фести-

вала е Нели Дакова, а об-
щина Садово е домакин и 
спонсор на събитието.

Нели Дакова

ФЕСТИВАЛ НА ЕКО...
Продължава от стр. 3

5 ФАКТА ЗА НАШАТА АЗБУКА
На 24 май, празник на 

българската просвета и 
култура и на славянската 
писменост, ви предлагаме 
пет любопитни факта за 
нашата азбука.

* Знае се, че глаголи-
цата е създадена около 
средата на девети век, а 
към края му е измислена 

и кирилицата. Малко хора 
обаче знаят, че двете  аз-
буки продължават да си 
се използват паралелно 
за държавни и религиоз-
ни документи до 10-11 век. 
По-късно вече кирилицата 
измества напълно глаголи-
цата.
Продължава на стр. 10
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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

Реклама

гр.Русе
тел.: 0886 166 001

0887 333 002
0888 876 003

e-mail: office@agritrade-bg.com
www.agritrade-bg.com

RICOSMA - Италия PARLAYAN - Турция

e-mail: office@agritrade-bg.com
www.agritrade-bg.com

PARP LAYAY N Турция

Надеждният избор за пръскачка
от висок клас с високо качество на добра цена!

* В оригиналния си вари-
ант кирилицата, създадена 
от Св. Климент Охридски, 
има 44 букви. Днешната ни 
азбука има само 30. За срав-
нение – в латиницата днес 
има 26 букви, а в далечното 
минало е имало само 21.

* Името на всяка буква в 
азбуката ни през онези годи-
ни значело нещо, за да бъде 
запомняна по-лесно. Напри-
мер, А - „аз” (аз), Б – „буки” 
(букви), В – „веди” (знам), 

Г – „глаголи” (думи, говоря), 
Д – „добро” (добро) …

* Думата „азбука“ е дошла 
от първите две букви „аз” и 
„буки”. По същият начин се 
е образувала и английската 
дума alphabet (алфабет), коя-
то идва от гръцкото „алфа-
бетос”, съответно от буквите 
„алфа” и „бета”.

* Кирилицата се използва 
не само в славянските езици. 
Примери за това са напри-
мер алеут, казашки, киргиз-
ки, татарски и други.      /ЗТ/

5 ФАКТА ЗА НАШАТА АЗБУКА
Продължава от стр. 8
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ГРИЖА ЗА ЛОЗЯ 
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Ръчни електрически 
ножици

Контакти: тел.: 0885 402 187, office@rimex.bg, www.rimex.bg

Самоходен гроздокомбайн

Многофункционално шаси, 
предназначено за агрегатиране към трактор Машина за контурна резитба Демонстрация в с. Венец

Прикачен гроздокомбайн


