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Вашата връзка с
прогреса в земеделието!

www. nolis-bg.com
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„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА
www: zemedelskatehnika.com

С ПОДКРЕПАТА НА:

Асмарал

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР
T5 UTILITY

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА СЕИТБА
НА ОКОПНИ КУЛТУРИ KINZE 4900

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА
AGROJET CLASS KILLER

 Предназначение – за работа в животновъдни ферми и растениевъдство
 Мощност – 75 – 114 к.с. (за серия
от 5 модела)
 Дебит на хидравлика – 64 л/мин
 Товароносимост, заден навес – 4400 кг

 Работна ширина – 12, 16 и 24 реда
(мeждуредие – 30”, 76.2 см)
 Точност – 99,9% при скорост до 15
км/ч
 Копиране на терена –  21 градуса
 Пневматичен изсяващ апарат

 Предназначение – пръскане без препарати на лозя и овощни насаждения
 Обем – 1000, 1500 и 2000 л
 Налягане – 1000 bar
 Оригиналност – пръскане само
с вода, без препарат

Категория: Работни машини
НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН ПЛУГ
GREGOIRE BESSON R8

Категория: Работни машини
МЕХАНИЧНА СЕЯЛКА
ЗА ЕСЕННИЦИ FARMIX AD4

Категория: Работни машини
ПНЕВМАТИЧНА СЕЯЛКА
FARMIX SD6

 Брой работни органи – 4 до 7 корпуса
 Основна носеща греда – 160/160 мм
 Диаметър на обръщателен цилиндър –  130 мм
 Рама от закалена стомана за максимална надеждност

 Брой редове – 31
 Работна ширина – 400 см
 Обем на бункерите за семена и тор
– 465 л/425 л
 Междуредово разстояние – 13 см
 Тегло – 1340 кг






Категория: Работни машини
ТАНДЕМНО РЕМАРКЕ
С 2 ОСИ FARMIX FT14

Брой редове – 6
Мощност – 75-110 к.с.
Транспортна ширина – 410 см
Обем на бункерите за семена и тор
– 6 х 42 л/2 х 228 л
 Тегло – 1150 кг

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
 Професионална гимназия по земеделие „Стефан Цанов”, Кнежа
– полевъдство

 Професионална гимназия по селско стопанство „Никола Пушкаров”,
Попово – смесено производство

П О К А Н А
ВРЪЧВАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ
„Принос в механизацията на земеделието” – 2017 г.

Максимален полезен товар – 14 т
Обем – 18,4 м3
Вид разтоварване – тристранно
Размери на товара – 500 х 230 х 160
(2 х 80) см
 Гуми – 500/50-17






Заповядайте на 7 декември от 13 часа в сградата на НТС, София
ул. „Г. С. Раковски” №108, ет.2, зала 3 „Инж. Стоимен Сарафов”
Да споделим заедно Празника на механизацията!

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Повече подробности:
www.zemedelskatehnika.com и на тел: 0885 01 35 10; 02/875 85 49

Преработка

бр. 22-2017
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МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ
ЗА ПРЕРАБОТКА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

От 8 до 11 ноември в Интер Експо Център ще се проведат международните изложения Месомания, Светът
на млякото, Булпек, Салон
на виното, Интерфуд и дринк
и Сихре.
МЕСОМАНИЯ в продължение на 24 години предоставя множество възможности
за бизнес развитие. Изложението се радва на мащабност
и нарастващ интерес от страна на традиционни и нови
български и чуждестранни

производители, дистрибутори
и търговци, които ежегодно
споделят прогресивен опит,
анализират тенденциите в
бранша, участват в конкурси,
работни срещи семинари и
други делови събития.
СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО е
единственото професионално изложение в България за
млекопреботвателната промишленост. Изложението е
професионална платформа за
участие в наситена с делови
събития програма, обмяна на
опит с български и чуждестранни колеги, директен контакт с нови партньори и крайни клиенти. Ежегодно събира
под един покрив българските
млекопреработватели, търговци и вносители на мляко и
млечни продукти, специализирано оборудване и техника.
БУЛПЕК предоставя работещи решeния за бизнеса за
целия цикъл на производство
на хляб, хлебни и сладкарски
изделия. Дългогодишната история на изложбата е доказателство за нейната полезност
за експертите от областта на
хлебопроизводството и сладкарството да разширят своите бизнес перспективи.

САЛОН НА ВИНОТО допринася за разширяване и
утвърждаване на пазарните
позиции на българските вина
в страната и чужбина. Събитието е и предпочитано място за дегустации на елитни
и качествени вина и спиртни
напитки от най-висок клас,
повишаване на винената култура на потребителите, както
и популяризиране на виното сред неговите ценители.
Български и чуждестранни
винопроизводители, енолози,
сомелиери и търговци се събират в рамките на четирите
изложбени дни, за да осъществят директни контакти с
дистрибутори, ресторантьори
и крайни клиенти.
ИНТЕРФУД И ДРИНК
през годините се превърна в
синоним на успешни бизнес
възможности в хранителния
бранш в България. Добре познато в Югоизточна Европа,
изложението се радва на нарастващ интерес от страна
на български и чуждестранни фирми, бизнес делегации,
търговски мисии и колективни
чуждестранни участия.
За осма поредна година
БИО ЗОНА събира специа-

листи, производители и търговци на сертифицирани био
продукти, като предоставя
възможност за разширяване
на пазара на био индустрията, споделяне на нови продукти и производствени технологии.
В рамките на специализирана ЗОНА “ДИЕТА & ФИТНЕС” за седми път ще се
представят предимствата на
традиционни и нови продукти
за здравословно хранене и
спортен режим.
СИХРЕ предлага цялостен
панорамен поглед над хорека
сектора и неговото развитие
и е ключова платформа за
работа с професионалистите в областта на хотелското
и ресторантско оборудване.
Вече 15 години изложението
предоставя разнообразие от
продукти и услуги, които ежегодно привличат български
и чуждестранни посетители
– собственици и мениджъри
на хотелски вериги, кетъринг
компании, ресторанти, архитекти, дизайнери, проектанти,
инвеститори, чиито интереси
са насочени към сферата на
туризма и услугите.
ЗТ

ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР СТАВА ПРИТЕГАТЕЛЕН
И ЗА МЛЕЧНАТА ИНДУСТРИЯ
Асоциация на млекопреработвателите в България е съорганизатор в тазгодишното издание на изложението Интерфуд и дринк, което се
провежда от 8 до 11 ноември в Интер
Експо Център, София.
СВЕТЪТ НА МЛЯКОТО се утвърди
в годините като водещия бизнес форум
на млекопреработвателната индустрия
в България и е сред най-авторитетните събития в бранша, който ежегодно
дава възможности на български и чуждестранни компании да установят ползотворни контакти, да обменят опит и
полезни практики с експерти, да участват в организираните делови събития.
Предвижда се Светът на млякото ‘2017
отново да привлече производители и
търговци на млечни продукти, машини,
апарати и специализирано оборудване,
инструменти и тестове за контрол и анализ на качеството (НАССР), микробиологично оборудване, съвременни решения
за съхранение и транспорт на мляко и
млечни изделия и др.
Акцентът на тазгодишното издание
на Светът на млякото ще бъде производството и традициите на български млечни
продукти. Ще се наблегне на кампанията,
в която участват и фирмите на АМБ „Купувам българското”, която БНТ 2 органи-

зира през 2014 г. и продължава успешно.
Българските консуматори трябва да знаят, че нашите млечни продукти, произведени по уникалните български технологии и традиции, съдържат уникалната за
света закваска лактобацилус булгарикус,
която ги прави здравословни.
България е известна в света с розовото масло и българското кисело мляко.
Друг акцент ще бъде защитата на българските млечни продукти, произведени
по БДС като географско означение в
Европейската комисия. След промяна на
Закона за защита на географските наименования фирмите, членове на АМБ,
за да запазят традиционната технология
и уникалните качества на българските
млечни продукти, нямат друга алтернатива, освен да ги защитят в ЕК като географско означение.
Изложбата ще обърне внимание и на
приемът на проекти за модернизация и
разширение по подмярка 4.2 на ПРСР
2014-2020, тъй като мярката ще бъде отворена скоро и приемът на проекти ще
продължи три месеца, през които фирмите от млекопреработвателния бранш
ще имат възможност да кандидатстват
за финансиране.
Очаква се на изложението Светът на
млякото да бъдат проведени множество

срещи, конференции, търговски партньорства и други международни мероприятия, в които да участват фирмите от
АМБ.
Консуматорите ще могат да дегустират български млечни продукти и да се
ориентират в избора си. Дефилето на
българските млечни продукти в салон
„Светът на млякото“ очаква своите посетители.
По материали на вестник „Мляко+”
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Наука
СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

MAШИНИ ЗА ПЕЛЕТИ
Енергията
в
земеделското
производство, и
не само там, винаги е била актуална тема. През
последните 2 десетилетия се влагат много усилия
за
използване
на алтернативна
Проф. Живко Давчев енергия под различни начини. Много институти и заводи използват знанията си за изработка
на различни машини за продукти, като
пелети, брикети, получени от отпадни
материали в земеделското производство, които да се използват за алтернативна енергия. В света съществуват
различни видове машини за изработка на пелети с различен капацитет и
технически характеристики, които имат
все по-голямо значение.
Производството на пелети и брикети обхваща следните фази от основната суровина до добиването на
крайния продукт: Организация за съ-

биране на дървесна суровина от гори
и земеделска дейност; Транспорт до
мястото на преработване; Преработка
на дървената маса (нарязване); Пелетиране (мелене, сушене, загряване) и
получаване на продукти брикети и пелети; Опаковане и складиране.
Суровината в Македония, по условни данни, най-много идва от горите след
сеч – като отпадна дървесина от иглолистни и широколистни дървета, но и
от увредени стъбла от природни влияния, така че годишно тя е около 500 000
кубика. В земеделското производство
със започването на резитбата през есенния сезон в лозаро-овощарството на
площ от около 50 000 хектара се добиват общо около 300 000 кубика отрязан
материал, който е с добро качество и с
високи калории, също подходящ за производство на пелети и брикети.
Първата фаза представлява транс-

Фиг.1 Примерна схема на технологичен
процес за производство на пелети

Фиг. 2 Видове дробилки на суровина при
производство на пелети

порт, извършващ се с камиони или
трактори, което зависи от типа и
най-вече от отдалечеността на суровината. Такава суровина (биомаса) може
да се транспортира през цялата година
и зависи от достъпността, но влагата
е от значение, тъй като тя влияе на
процеса нарязване. За технологичния
процес е важно влагата да не надвишава 15% и транспортът обикновено
се планира, така че суровината да се
подсуши естествено, а преработките се
извършват на закрито, където се прави
първото досушаване.
На световните пазари има разнообразно оборудване от машини за целия
Продължава на стр. 6

Фиг. 3 Сита за преси за пелети

Отблясък от събитието

ДЕН НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА – 25 ОКТОМВРИ 2017 Г.
25 октомври, професионалният празник на
работещите в областта на земеделската наука, бе отбелязан в Селскостопанска академия.
Тържественото честване беше под наслов „Даровете на природата”.
„Заедно с екипа, който ръководя и с подкрепата на ръководството на Министерството
на земеделието, храните и горите ще работим за единна и
силна Академия”, каза проф. д-р Васил Николов и поздрави
учените и специалистите от системата на Академията.
Поздравление към колектива на ССА, от името на министъра на земеделието, храните и горите поднесе г-н Георги
Стоянов, главен секретар на ведомството.
На събитието присъстваха заместник председателите на
Комисията по земеделието и храните към Народното събрание проф. Светла Бъчварова и Бюрхан Абазов, чл.-кор
Костадин Ганев – зам.-председател на Българската академия
на науките, проф. д-р Христина Янчева - ректор на Аграрния
университет - Пловдив, проф. двм Иван Въшин - ректор на
Тракийския университет, г-н Младен Младенов – изпълнителен директор на Службата за съвети в земеделието, г-жа
Светла Василева – председател на ФНСЗ към КНСБ и др.
На тържествена церемония в аулата на ССА бяха връчени
дипломите на новоизбраните 14 професори и 9 доценти от
звената на научната институция. Бяха връчени и специални
плакети за създателите на нови научни продукти – сортове

и иновации, признати през 2017 г., както и на отличили се
учени: на Института по полски култури – Чирпан за признаване на четири нови сорта твърда пшеница; на Института по
растителни генетични ресурси „Константин Малков“ – Садово
за признаване на три нови сорта сусам; на Институт по земеделие – Карнобат за признаване на нов сорт ечемик; на
Институт по фуражните култури – Плевен за признаване на
два нови сорта пасищен райграс, на Земеделски институт –
Шумен за признаване на нов сорт стевия; на доц. д-р Пламен
Христов, от Института за животновъдни науки – Костинброд,
във връзка с издадени две свидетелства за полезни модели
от Патентно ведомство; на проф. Теодора Петрова от Института за животновъдни науки - Костинброд за най-млад професор в системата на Селскостопанска академия.
Гостите
и
участниците от
научните звена
се
насладиха
на богато аранжирана изложба с постиженията на 25-те
институти и 18те опитни станции към ССА.
ЗТ
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
ТИП МАШИНА
Четка за почистване

МАРКА
WESTERMANN

МОДЕЛ
OPTIMAL 2300

ГОДИНА ОПИСАНИЕ
НОВА
230 см, с кош за отпадъци, хидр. задвижване

Дискова брана

JEAN DE BRU

PRODISK 400

Дискова брана

AMAZONE

CATROS + 3001

2013

Дискове с независимо окачване 670/6мм,
валяк
с гумен валяк

Торачка

AMAZONE

ZA-M 1501 Profis Hydro

2012

Компютър Amatron 3

Торачка

AMAZONE

ZA-TS Super Profis Hydro

2015

ISOBUS комуникация

Пръскачка

AMAZONE

UX 3200 24 m Special

2008

Компютър Аmatron 3

Пръскачка

AMAZONE

UF 1801 -Super S 24м

2008

Компютър Amatron+

Шредер

Tierre

TCL Dynamic 2 метра

нов

с изнасящо рамо

НОВА

Дискова брана

BRIX

TWINPACK 3 метра

нова

за преден навес

Обръщателен плуг

Jean De Bru

Taurus 4 корпуса

нов

цели и лентови дъски

0889 23 10 12,

УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

КОМБАЙНИ

ТРАКТОРИ
Производител/
модел
John Deere 8270R
John Deere 8345R
John Deere 8310R
John Deere 6920S
John Deere 6920S
John Deere 6930
Case MX 310
Case MX 335
Deutz Fahr L720
Valtra T191

0885 33 13 55,

К.с.
270
345
310
160
160
163
310
330
220
185

Година на
производство
2011
2010
2013
2005
2004
2010
2009
2003
2008
2009

Моточасове
4800
2300
3003
5448
9106
8313
7952
5097
4600
4045

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
• Тел: 0884527806; 0876724742 имейл:doni_dinev@abv.bg
Продава:
Култиватор-компактор Agro Tom (Полша) - Работна ширина - 2,5 м;
Предна подравнителна дъска, с регулиране по височина и защитена от повреди с пружинна нон стоп защита; Преден шинен валяк с
диаметър 370 мм; Три реда усилена вибростойка с работен орган
- тип лястовичка с широчина 175 мм, позволяващи постигане на работна дълбочина от 12 см; Заден шинен варяк с диаметър 370 мм;
Задна подравнителна дъска, с регулиране по височина и защитена
от повреди с пружинна, нон стоп защита; Финишен валяк от тип
Crosskill, с диаметър 370 мм.
Трактор - 80-100 к.с. ПРОМО ЦЕНА 8000 лв/без ДДС.
Модул за увеличаване на мощността Steinbauer Power - високоефективен електронен модул. Oптимизира системата за впръскване
на гориво на автомобила. Това позволява на двигателя да осигури
по-голяма мощност и въртящ момент, без да се засяга надеждността на автомобила. Лесен за инсталиране (обикновен плъгин)
и може да бъде приложен към почти всички марки и модели на
турбо-дизелови и турбо-бензинови двигатели. Има модули за леки
автомобили, 4WD, лекотоварни автомобили и камиони, трактори и
комбайни (зърно- и силажо-комбайни), самоходни пръскачки, индустриално оборудване и морски двигатели и да се постигне до
20% повече мощност и до 20% повече въртящ момент, като същевременно запазва безопасни нива на вредните емисии и температурите на изгорелите газове. В някои случаи при селскостопански
машини се постигат дори 25% увеличение.
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане
 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.

Производител/
модел
John Deere S690
John Deere 9680i
John Deere 2256
Case IH 2388E

К.с.
530
310
220
280

Година на
производство
2008
2006
2001
2008

Моточасове
3998
5043
2000
3170

МЕГАТРОН – 0888/586 419
Kaт. №
309

ТАЛОН

Абонамент за вестник "Земеделска техника"

Моля, отбележете желаната позиция
1,60 лв. за 1 мес.
3,20 лв. за 2 мес.
4,80 лв. за 3 мес.
10 лв. за 6 мес.
20 лв. за 12 мес. - 2018 г.
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

МАЛКИ ОБЯВИ
• Продавам: С3У–3,6; Пневмосем – 6 редова; ОВ – 25; Плуг – 4х25.
Тел.: 0885/744 034.
• Генератори и стартери Stiador – магазин и сервиз за генератори и
стартери, за всякакъв вид земеделска техника (европейска и японска), употребявани, рециклирани и нови. Директен внос, перфектни
цени! Тел.: 044/662 944; 0888/857 676.
• Не чакайте инспектора по труда - поканете консултанта! Превантивността спестява пари и неприятности.
Инж. Райчо Вълчев - експерт по безопасност и трудово право.
Тел.: 0899/771 315.
• Продавам: Бутала, ризи, сегменти, лагери, колянови валове,
клапани, разпръсквачи и много други части за леки, лекотоварни, товарни автомобили, багери, мотокари, 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 инвентар.
Тел.:0899/850 620.
• Продавам трактори „Кировец“ (К701) – 2 броя, отлично техническо състояние, готови за употреба, регистрирани; Дискови брани
– 2 броя; Плуг навесен - 2 броя. Цени по договаряне. За контакт
тел.: 0888/540485.
• Продавам: Резервни части: За силажокомбайн Е 281-форсиран;
За зърнокомбайн „Нива“ СК-5; За трактор „Болгар“ Т-54 В. Тел.:
0887/391 203.
• Продавам 2 броя хедери за слънчоглед 6-редови, Металагро, за комбайн CLAAS TUCANO, в много добро състояние; Сеялка
SGRICOLA, малко употребявана. Цени по договаряне. За контакт
тел: 0888/540485.

6

Информация

бр. 22-2017

ИСТОРИЯ – СНАБДЯВАНЕ
СОФИЯ С МЛЯКО

ОТ 21-ВИ НОЕМВРИ ЕВРОПА ЩЕ
РАБОТИ САМО НА БИОЕНЕРГИЯ

През 1934 г. София има 287 976 жители.
Те са консумирали 34-55 тона мляко, 30-32
тона краве, 2-5 тона биволско, 18 тона овче и
само 12-15 литра козе мляко.
Ежедневно в София е влизала армия от
1200 млекари. От тях 1050 са били производители, 145 прекупвачи и 5 представители на
кооперации. Млякото е доставяно в 689 двуколки, 268 магарета, 8 каруци четириколки и
1 камион. Един доставчик пренася млякото с
влак, а 263 го носят с кобилици. Тези доставчици тръгват от къща на къща още през
нощта. Пътуват по лоши, кални пътища, зимно
време през студ и виелици, като истински трудови герои, но сутринта гражданите на София
са събуждани с техния вик „Млекаро-о-о!“
От всичкото мляко в столицата, около
30-40%, е доставяно в млекарници, болници,
казарми и училища. На едро продават едва
124 души. В София млякото се продава в 330
постоянни млекарници през цялата година и
в 80 сезонни млекарници – сладкарници и
бозаджийници. Само 280 от тях имат млековарни.
Почти половин век у нас само занаятчиите млекари подобряват качеството на киселото мляко и предават своя занаят.
По материали на в. „Мляко+”

Очаква се през 2017 г. възобновяемите енергийни източници да
осигурят на Европа енергия за 66
дни, като от тях - 41 дни само на биоенергия. Тя достигна върховно ниво
в Европа, въпреки напрежението,
което предизвика САЩ с оттеглянето си от Парижкото споразумение.
Новата информационна кампания
"Денят на биоенергията" има за цел
да повиши осведомеността относно
централната роля на биоенергията
при прехода към възобновяеми източници на енергия.
За да помогне за по-доброто
разбиране на ролята на биоенергията, Европейската асоциация по
биомаса (AEBIOM) стартира кампания, която ще бъде проведена в 20
европейски страни. Разпространяването на прогнозата за енергийното търсене в Европа през 2017
г. показва ясно: все още се разчита в голяма степен на изкопаеми и ядрени горива за първите
299 дни. Следват възобновяемите енергийни източници с 66 дни

чиста енергия, като от тях биоенергията е 41 дни, започвайки от
21 ноември до края на годината.
Това е символичната дата, която AEBIOM избра да отпразнува
"Денят на биоенергията", а след
въвеждането на Директивата за
възобновяемата енергия през 2008
г. тази дата никога не е била толкова ранна.
Според AEBIOM, секторът на
биоенергетиката трябва да се стреми до 2030 г. да премести датата
на “Деня на биоенергията“ до октомври, постигайки цел от 35% за
ВЕИ, като биоенергията продължи
да играе централна роля. Произвеждана понастоящем от много
разнообразни суровини като дървесни пелети и стърготини, слама,
растително масло, тор, агроиндустриални и органични отпадъци,
биоенергията има много начини
да постигне тази цел - включително чрез неконвенционални материали и иновативни технологии.
ЗТ

MAШИНИ ЗА ПЕЛЕТИ
Продължава от стр. 4
работен процес, който е най-рентабилен в производството
на продуктите брикети и пелети. Има и в различни размери,
стационарни и мобилни за всеки вид производство, което
улеснява избора на потребителя и планирането на работата. В таблицата са дадени примерните модели X1 и X2.
Таблица 1
Модел Х1

Модел Х2

Мощност, киловати

70

11

Маса, кг

980

375

Производителност

1,5 т/ч

350 кг/ч

Диаметър на барабана, мм

48/62/48

24/32/17

Диаметър на пелетите, мм

0,5-5

0,5-5

Моделът X1 включва мелница, сушилня за стърготини,
преса за пелети, сушилня за готови пелети, с капацитет от
1,5 тона на час. Общата инвестиция за този модел възлиза
на около 500 000 евро, а годишно трябва да се произведат
минимум 3000 тона, които да се продадат на време, за да се
получи общ приход от 270 000, за да се изплати и да остане
чист доход от 152 184 евро. В анализа са взети предвид
всички работни операции, както и разходите за брутните
заплати на 6 работници за период от 12 месеца.
Що се отнася до модел X2, неговата покупна цена възлиза на 6000 евро и е с капацитет от около 300 килограма на
час, в зависимост от подаването на суровината и организацията на работа. Моделът е мобилен и е с възможност да
работи на ток или да бъде задвижван с карданен вал.
Тази линия годишно трябва да произведе около 30 тона
пелети, а ситната маса служи за изработка на брикети. В
страните членки на ЕС, където тон пелети струва 90 евро,
общият приход от модела би бил 2700, около 50% от тази
сума отива за покриване на производствените разходи, т.е.
около 1300 евро, а остатъкът от 1300 евро ще бъде печалба.
Не трябва да се забравя и фактът, че в суровината, без
значение от произхода й, често има различно количество

влага, а този фактор има най-голямо влияние върху себестойността на крайния продукт. Съществуват определени
стандарти, според които за да се произведе един тон брикети или пелети, ако влагата е около 15%, са нужни около 2 кубика суровина, без значение произхода й. Колкото
влагата е по-голяма, толкова по-големи са транспортните
разходи и е нужно по-голямо количество суровина, за да се
произведе един тон брикети или пелети, съответно и производствената цена на продукта ще се повиши.
Таблица 2 Необходимо количество суровина за производство на 1 тон пелети
Количество отпадъци в м3 спрямо % на влага
До 20%

До 35%

До 45%

Над 50%

Широколистно

Вид дърво

4 м3

6,5

7

8

Иглолистно

6м

3

7,5

8

9,5

Смесено 50/50

5м

3

9,5

10

11

Процентът влага оказва голямо влияние на първата машина от цялата поточна линия - на дробилката на дърво,
която превръща суровината в стърготини. Това са машини,
които съществуват в различни варианти, но които постигат
качествена работа, ако в суровината има по-малък процент
влага. Съхненето се извършва по естествен път, но ако се
използва сушилна, то това е допълнителен разход. Дробилката дава отлични резултати и ниски производствени разходи, ако влагата е от 15 до 20%. Нейният капацитет се движи
от 100 килограма, а някои достигат и до 5000 килограма за
час, в зависимост от ножовете на барабана.
От този кратък анализ е ясно, че към алтернативната
енергия и сега и за в бъдеще ще има интерес, но нейното
приложение ще се определя от въпроса за какъв период ще се изплати направената инвестиция. Това зависи от
много фактори, които най-добре би било да се вземат предвид при анализите.
Проф. д-р Живко Давчев,
Университет „Св. Кирил и Методий”, Скопие
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АП О С ТО Л И Н А Б ЪЛ Г А РСК ОТ О З ЕМ ЕД ЕЛ И Е
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ
Продължение от бр. 17
Поради нараснала необходимост от
инженерни кадри за машиностроителните заводи и за механизация на кооперативното селско стопанство в България,
с Постановление на Министерския съвет от 26.09.1954 г. факултетът по механизация на селското стопанство се
обособява като самостоятелно висше
училище с името: „Институт по механизация и електрификация на селското
стопанство” (ИМЕСС) и се премества в
град Русе.
За ректор на ИМЕСС е назначен
Кръстьо Петков, а за заместник ректор
- доц. Емил Данков. Тъй като Кръстьо
Петков е с образование по география,
цялата дейност по организиране на
учебния процес, изработване на учебни
планове и програми, строителството на
централния корпус и обзавеждането на
лабораторни корпуси, се ръководи от
доц. Емил Данков. От 1 юли 1958 г. той
е избран за ректор и ръководи ИМЕСС
до 30 юни 1960 г. като едновременно е
преподавател по „Ремонт на трактори и
селскостопански машини”.
По време на едногодишното съществуване на факултета по механизация в София (1964-1965 г.), катедрата
по механизация на селското стопанство
се ръководи от проф. инж. Борис Илиев
и асистенти: инж. Иван Николов Георгиев - Селскостопански машини; инж.
Богомил Тотев Антонов – Трактори; инж.
Нако Иванов Наков - Ремонт на машините; инж. Митьо Калев - Експлоатация на
машинно-тракторния парк.
Тези преподаватели се преместват
в ИМЕСС Русе, но от есента на 1954 г.
катедрата
„Селскостопански
машини” започва работа само с проф. инж.
Борис Илиев и редовен асистент инж.
Стефан Иванов Станев. През 1955 г. се
назначава и инж. Райчин Янкулов Пръмов. Към тази катедра са включени и
дисциплините „Земеделие” - Панайот
Станев и „Животновъдство” - Стефан
Парпулов. Инж. Иван Николов Георгиев
също се премества в ИМЕСС, но веднага заминава на редовна аспирантура
в Московския институт по механизация
на селското стопанство. През 1957 г. се
завръща като кандидат на техническите
науки и поема ръководството на катедра
„Селскостопански машини”.
***
Проф. д.т.н. Иван Николов Георгиев
е роден 1925 г. в село Болярово, Бургаско в семейство на бежанци от Източна
Тракия. Висше образование като машинен инженер завършва през 1951 година
в Държавната политехника в София. След
като работи три години в производствено предприятие, е избран за асистент
по „Селскостопански машини” във факултета по механизация на селското стопанство при Селскостопанска академия

в София. Завършва
редовна
аспирантура в Москва през
1957 г. и се завръща
във ВИМЕСС като
преподавател и ръководител на катедра "Селскостопански машини".
През 1961 г.
к.т.н. Иван ГеоргиПроф. Иван Георгиев ев се хабилитира
като доцент и е избран за заместник
ректор на ИМЕСС, при ректор проф.
Атанас Ганев. По-късно се хабилитира
като професор и защитава докторска
дисертация. Известно време е директор
на Института по селскостопанско машиностроене в Русе. Бил е и председател на Специализирания научен съвет по
механизация на селското стопанство.
Присъдена му е почетната научна
степен „Доктор хонорис кауза” на Дрезденския технически университет, а през
1992 г. и на Русенския университет „Ангел Кънчев”.
Проф. д.т.н. Иван Георгиев е централна фигура във ИМЕСС и в България по проблемите на механизацията на селското
стопанство в продължение на 33 години.
Около него израстват голям брой специалисти, аспиранти и кадри за катедрата.
Умира на 04.11.2000 година на 75 години.
* * *
До 1960 г. като асистенти в катедра
„Селскостопански машини” са назначени: инж. Николай Косев и инж. Славчо
Славов - завършили ИМЕСС; инж. Цани
Пенчев, инж. Стефан Шишков и инж.
Иван Парашкевов - завършили в Руската
федерация; к.с.с.н. Надежда Гаврилова завършила Агрономическия факултет на
Селскостопанска академия в София.
През есента на 1955 г. в ИМЕСС
Русе се откриват две специалности:
„Селскостопанско машиностроене” и
„Ремонт и експлоатация на автомобили,
трактори и селскостопански машини”.
За първи курс се приемат за първата
специалност 12 студенти, а за втората 110, разпределени в 4 групи. От 1959 г.
се откриват още две специалности:
„Двигатели с вътрешно горене” и „Технология на машиностроенето и металите”
и броят на студентите нараства на 945
човека. Студентите приети през 1955 г.,
освен в катедрата „Селскостопански машини” се обучават и в следните катедри
с ръководители и преподаватели: Висша
математика – доц. Божидар Божилов;
Дескриптивна геометрия - Райко Райков;
Техническа механика - проф. Марко Тодоров; Съпротивление на материалите доц. Борислав Банков; Физика - проф.
Стоян Петров; Електротехника и Електрозадвижване - инж. Невяна Борцова; Икономика и организация на селското стопанство - доц. Атанас Ганев; Икономика

на селското стопанство - Димитър Синапов; Диалектически и исторически материализъм - Цанко Цанков; Политическа
икономика - Димитър Янчев; Двигатели
с вътрешно горене - к.т.н. Цвятко Лилов;
Трактори и автомобили - инж. Асен Йотов; Химия, горива и смазочни материали - инж. Неделчо Дренчев; Технология
и обработка на
металите - доц. к.т.н.
Вълчо Мичев; Металорежещи машини
и инструменти - инж. Богомил Антонов;
Металознание и термообработка - инж.
Нако Наков; Заваряване и рязане на металите - инж. Рафаел Бераха; Машинни
елементи и ТММ - инж. Минчо Хаджиминев. Той преподава Машинни елементи и
Охрана на труда; Теория на механизмите и машините - доц. инж. Иван Неделчев; Хидравлика и хидравлични машини
- инж. Петър Златарев; Машинно чертане - инж. Минчо Цочев; Ремонт и експлоатация на машинно-тракторния парк
- доц. инж. Емил Данков. Той преподава
Ремонт на трактори и селскостопански
машини, а по Експлоатация на машинотракторния парк - инж. Сабетай Леви.
Учебните програми са разработени
за петгодишен курс на обучение - десет
семестъра занятия и единайсети семестър – изготвяне и защита на дипломна
работа. Полагани са общо 42 изпита,
като оценките са приложени като официален документ към дипломата.
Дипломиралите се на 27 декември
1960 година млади машинни инженери
са разпределени от Държавна комисия
за работа в държавни и кооперативни
предприятия и учреждения, според направените заявки. Значителен брой са
назначени в ИМЕСС като асистенти, тъй
като през следващите години се откриват нови специалности и се приемат
повече студенти. Тези асистенти защитават дисертации, хабилитират се като
доценти и професори, избирани са за
ръководители на катедри, декани на факултети, заместник ректори и ректори.
Другите инженери са изпратени в машинно-тракторни станции, кооперативни
стопанства, ремонтни заводи, машинностроителни заводи и изследователски
институти. Те стават конструктори, технолози, заместник-директори и директори и имат значителен принос за превръщането на българското земеделие от
изостанало и примитивно, в модерно, с
висока степен на механизация.
ИМЕСС Русе претърпява редица
промени в наименованието си: 1966 г. "Висш институт по машиностроене, механизация и електрификация на селското
стопанство, 1981 г. - Висше техническо
училище "Ангел Кънчев", 1995 г. - Русенски университет "Ангел Кънчев". Откриват се нови факултети и специалности и
се превръща в университет със световна
известност.
Доц. д-р инж. Тодор Хаджиев
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ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ
ОТ КОМПОЗИЦИОННИ И НАНО-МАТЕРИАЛИ
Пушкаров”
се
проведе семинар
на тема „Нови
износоустойчиви покрития от
композиционни
и нано-материали“ в изпълнение на проект на
тема „Изследване
и създаване на
Тодор Пеняшки
Георги Костадинов нови износоустойНа 2 ноември в Инсти- чиви покрития с използване
тут по почвознание, аг- на композиционни и нано
ротехнологии и зашита материали“, финансиран от
на растенията „Никола Фонд „Научни изследвания”.

КЪДЕ ТИ БЕШЕ
УМЪТ?
Професията на печатарите
освен, че изисква от тях голяма дисциплина и сръчност, тя ги
образова, прави ги търпеливи,
съсредоточени и добри. С такива хора работих дълги години в
карнобатската печатница. Много впечатляващо бе за мен, че
всички идваха и си отиваха от
работа винаги ведри, а намираха минути и за шега. Било срещу
дрямка! Спомням си много разведряващи закачки.
Ето една от тях!
Понеже всички живееха близо до печатницата, по
обедна почивка си отиваха у дома. Един ден Веска
не се върна навреме. Всички се притесниха. Какво
ли е станало?! А, ето я, идва, но върви едвам-едвам.
Отговорникът я пита какво й е.
- Ох, не знам, бай Кольо, още като тръгнах от тук
усетих една тежест, едно чудо, ето и сега просто се
влача…Май няма да ме бъде – пъшка Веска, обляна
в пот.
- Не говори така, Веске. Я съблечи това палто.
То, че е студено, студено е, ама ти май много си се
навлякла, може и от това да ти е саклет.
Бай Кольо й помага да свали палтото и веднага
вади от джобовете му няколко големи оловни блокчета, които служат за луфт между текста. Поглежда многозначително към разтревожения екип, който
разбира дяволията му и пита:
- Хей момиче, как не разбра веднага като тръгваше, че палтото ти е ненормално тежко. Къде ти
беше умът.
И Веска също разбрала шегата отвърна весело:
- Къде да е умът ми, бай Кольо. Ами у Милуш….
Все в него ми е умът….
- Е, хубаво. Значи няма страшно. Успокой се! Да
знаеш, че довечера ще те бъде.
Печатницата закънтява от смях, който дори силно
тракащата Американка не може да заглуши. Веска
облича престилката си, взема компаса и сяда пред
регала. Работата продължава.
Такива бяха Тодор и Кольо Ангелови, Димка
Пенева, Фанка Манева, Мара Илиева, Веска Милушева, Мирчо, Донка, Пенка, всички, които правехме
вестник „Златни класове”.
Петя Костадиновa

Елементите на машините и съоръженията работят
при различни и много често
тежки режими, особено земеделската техника. Те целогодишно се използват под
открито небе и под влиянието на различни агресивни
среди и са от най-уязвимите
по отношение на корозията
и износването на работните органи. Една възможност
за намаляване на това износване е повърхностното
уякчаване и нанасянето на
износоустойчиви покрития.

Основният материал, от
който е изготвено изделието, изпълнява конструктивните си функции – поема
механичните натоварвания,
а покритието обезпечава
специалните
повърхностни свойства. Понастоящем
светът отделя изключително голямо внимание на технологиите и методите за нанасяне на износоустойчиви
покрития, които интензивно
се развиват и разширяват.
Многообразието и сложността на процесите и ус-

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ
Нови нормативни актове за земеделието
м. ОКТОМВРИ 2017 г.

ДВ, брой 82/13.10.2017 г.
Наредба № 6 от 29 септември 2017 г. за прилагане на
подмярка 4.1.2. „Инвестиции в
земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие
на малки стопанства“ от мярка 4
„Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие
на селските райони за периода
2014 – 2020 г.
ДВ, брой 84/20.10.2017 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2013

г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент
(ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29
септември 2008 година за създаване на система на Общността
за предотвратяване, възпиране
и премахване на незаконния,
недеклариран и нерегулиран
риболов, за изменение на регламенти (ЕИО) № 2847/93, (ЕО)
№ 1936/2001 и (ЕО) № 601/2004
и за отмяна на регламенти (ЕО)
№ 1093/94 и (ЕО) № 1447/1999

1190 ГОДИНИ ОТ РАЖДАНЕТО НА
КОНСТАНТИН ФИЛОСОФ – СВ. КИРИЛ
Към въпросите за българския език,
азбука и писменост
Продължение от бр. 18
Третият въпрос е как и защо глаголицата, която
като свещенопис е осветена в 855 г., се подменя с
кирилицата. Какви са причините да бъде подменена, защо се нарича кирилица? И пропускаме документираните факти, че след яростния диспут на
Константин Философ с триезичници във Флоренция, когато в защита на правото българският език
да е църковнослужебен казва забележителните
думи, че всеки народ има право да слуша Божието слово на своя език, след което (интересно от какво) заболява
и виждайки края си се замонашва и приема духовното име Кирил.
При замонашването му римският папа Адриан освещава цялото
дело на Константин Философ. С тоя акт и първосъздадената и основна азбука на българския език става свещена като глаголицата. И
когато 50 дни след приемането на името Кирил Константин Философ
умира на 14.II. 869 г., учениците му в негова чест наричат първоазбуката
кирилица и никога не правят разлика между двете еднозначни графични форми на азбуката на българския език. И тъй като кирилицата е с
по-универсални знаци и по-лека за изписване, с голямото книжовно
дело, което учениците на Св. Св. Кирил и Методий приемат с връщането си в България и в памет на създателя на азбуката на българския
език Св. Кирил, започват да пишат на кирилица. Тя е еднозначна с
глаголицата и кирилицата се налага в българската ни книжовност.
Кина Къдрева
Следва
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ИЗНОСОУСТОЙЧИВИ ПОКРИТИЯ
ОТ КОМПОЗИЦИОННИ И НАНО-МАТЕРИАЛИ
ловията на работа и триене
са довели до създаването
на многобройни методи и
средства за нанасяне на
покрития, които да повишат износоустойчивостта на
триещите се двойки и детайли. Методите за нанасяне на
такива покрития са различни. В най-общ план те могат
да се разделят на химически, термически, електрофизични и вакуумни. Електроискровото напластяване
(EH) е един от най-леките,
прости и универсални методи от раздела на електрофизичните, за нанасяне на
износоустойчиви покрития.

Получените покрития имат
здрава дифузионна връзка
с материала на основата,
висока плътност, равномерност и добра повторяемост.
Методът позволява нанасяне на покрития от и върху
всякакви
токопроводящи
материали, но най-често се
използват
твърдосплавни
композиционни материали.
Променяйки режимите за
напластяване и материалите на напластяващите електроди може да се получават
покрития с дебелина от 3
до 700 μm с предварително
зададени състав, структура
и свойства. Трайността на

напластените изделия се
увеличава 1,5 – 3 и повече
пъти.
Методът може да намери
приложение за напластяване и възстановяване и на
сложно и скъпо оборудване, което ще позволи да се
продължат неговите живот
и използване. Той е необходим за всяко промишлено
и ремонтно предприятие за
повишаване на трайността
на всякакви инструменти и
детайли, работещи при триене с високи скорости, циклични, ударни и механични
натоварвания – триещи се
детайли от различни възли

и елементи, стопорни и храпови механизми, подвижни щифтове, палци и оси,
гърбици, триещи предавки,
зъбни съединители, оси на
карданни предавки, режещи
и раздробяващи инструменти и мн. др., а преносимите
вибрационни установки за
нанасяне на покрития – за
напластяване на място и
възстановяване на износени повърхности на голямо
габаритни възли и детайли.
Доц. д-р инж.
Тодор Пеняшки,
Проф. д-р инж.
Георги Костадинов,
ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Предаване на Радио Пловдив “ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай Чапански. Всяка вечер от вторник до петък
тел. 088/868 85 08

www.agro.bg
Единственият селскостопански интернет портал, в който ще
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко
останало за селското стопанство.

Програма “Христо Ботев”
Всяка неделя от 6 до 7 часа
Предаване за земеделието “Изгрев”
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Реклама

„ИЗВОР П” ООД ПРЕДЛАГА РАЗНООБРАЗНА ПРОДУКТОВА ГАМА
„Извор – П“ ООД е фирма, която е на пазара повече
от 15 години и спечели своето място на картата на металообработващите дружества

в България. Благодарение
на високотехнологичното си
оборудване и квалифициран персонал се налага и
на международния пазар. С

течение на годините създава
стабилни търговски отношения с дружества в държави
както от Европейския съюз,
така и извън него. Едни от

основните клиенти на „Извор П“ са държавни и частни фирми от държави като
Германия, Франция, Холандия, Швеция.

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
 Доставка на компютърна, комуникационна и друга
електронна техника
 Разработване и изграждане на кабелни и безжични
компютърни, телефонни и охранителни мрежи
 Системна настройка на сървъри и друго мрежово оборудване
 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и компютри

 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на компютърна
и електронна техника
 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на
компютърни системи и мрежи
 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 Доставка на консумативи

Цялостно комплексно обслужване на фирми -

от регистрацията до офис обзавеждане,
поддръжка и доставка на офис консумативи.






   







 !"#"#
$"%& '







 



 
   

   
    
      
   ! !
  " #   
# $ % &  
  '(!)*  
+ 
 ,  - 
       
    
 .




  
 
     
 

 
  
  
 

 

  
 
 
     

Извор – П

бр. 22-2017

11

„ИЗВОР П” ООД ПРЕДЛАГА РАЗНООБРАЗНА ПРОДУКТОВА ГАМА
Производствените цехове на дружеството са високотехнологично оборудвани,
което осигурява напълно
затворен цикъл на производство на различни видове
метални детайли, възли и
изделия. Компанията разполага със собствена камера за пясъкоструй, камери
за въздушно и безвъздушно
боядисване. В допълнение
на това, и като резултат от
спечеления през 2016 г. от
„Извор-П“ ООД проект за

подобряване производствения капацитет по иновативна
програма „Иновации и конкурентноспособност”,
дружеството придобива и нови
машини с CNC управление
за плазмено рязане, тръбоогъващи машини, абкант-преси и фрези.
Сред основните дейности
на фирмата е и изработка
на всякакъв вид заварени
метални конструкции. Производственият капацитет на
дружеството обхваща широ-

ка гама от изделия и детайли
– от тези с размер под 100
грама до такива, надвишаващи 7 тона. Едно от важните пера в производството,
свързано със задоволяване на все по-нарастващите
нужди на българския селскостопански и животновъден пазар, са изделия като
хранилки и поилки за едър
и дребен добитък, станоци
и съоръжения, свързани със
селскостопанската техника.
Като гаранция за ка-

чество и задоволяване изискванията на клиента „Извор-П“ е сертифициран по
международните стандарти
ISO 9001:2008, ISO3834-2, EN
1090-2 .
„Извор – П” ООД е фирма, която притежава необходимите оборудване, опит,
потенциал и капацитет, за
да отговори на специфичните изисквания на настоящите и бъдещи клиенти.
По материали
на „Извор – П”

И З В О Р – П О О Д
г р . Панаг юр и щ е

ПРОИЗВОДИТЕЛ
на станоци
и хранилки
за едър
и дребен добитък

ЗА КОНТАКТИ:
Tel.: +359 899 17 89 71
e-mail: office@izvorp.bg
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София, бул. Рожен 41 А
Тел.: 02/ 437 32 86
sales@mgbulgaria.bg

20 години No-TILL сеялки на българския пазар от

MASCHIO GASPARDO

БЕЗ ПОДДРЪЖКА НА
ВТУЛКИТЕ НА ПАРАЛЕЛОГРАМА

ВИСОК РАБОТЕН ДИАПАЗОН
60 л. капацитет на бункера

НАТИСК ПОСРЕДСТВОМ
AIR - SPRING

ПОДМЯНАТА НА
ИЗСЯВАЩИЯ ДИСК
Е БЪРЗА И ЛЕСНА

ТОЧНОСТ
предотвратяване
на дублирането с
фина настройка

ФИНО РЕГУЛИРАНЕ НА
ДЪЛБОЧИНАТА

БЕЗ ПОДДРЪЖКА
задвижващият кардан
е защитен от прах и с
дълъг експлотационен
период
ПЕРФЕКТНО
ЗАТВАРЯНЕ НА БРАЗДАТА
фина настройка на
притъпкващите колела
ПЕРФЕКТЕН КОНТАКТ МЕЖДУ
СЕМЕНАТА И ПОЧВАТА
ЛЕСНО И БЪРЗО НАСТРОЙВАНЕ
ръчна настройка на налягането
върху почвата със 7 позиции

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ВЕСТНИК
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