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Ошличие

„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

С  ПОДКРЕПА Т А  НА :
Асмарал

Награждаването ще се проведе в сградата на НТС - София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, 
ет. 2, зала 3 „инж. Стоимен Сарафов“, 7 декември 2017 г., начало 13.00 часа

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 
2017 г.
София

ДА СПОДЕЛИМ ПРАЗНИКА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА!
ОЧАК В АМЕ  ВИ !

2727  години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 3  ГОДИНИ1 2 3  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВРЪЧВАНЕ  НАГРАДИ        7  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 7  7  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 7  г .г .
ОТЛИЧИЕ 

„Принос в механизацията на земеделието“

Мессу 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

Уважаеми дами и господа,

За мен е чест да Ви поздравя с връчването на отличието „Принос в механизацията на земеделието". 
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. През настоящата година се организира и проведе четвъртото 
издание на конкурса и тази награда се превърна в традиция, празник на нови идеи и концепции за развитие 
на ефективно и конкурентноспособно земеделие чрез техническа и технологична модернизация на сектора.
Министерството на земеделието, храните и горите участва в провеждането му и оценяването на резултати-

те, за да бъдат отличени най-достойните.
Пазарът в България е отворен за всички производители и търговци на земеделска и горска техника, отго-

варяща на европейските изисквания за висока степен на безопасност и опазване на околната среда. Минис-
терството 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 насър-
чаване въвеждането на нови технически решения.
Пожелавам успех на дейността Ви за развитие на механизацията в областта на земеделието и горите!

 МИНИСТЪР:
 РУМЕН ПОРОЖАНОВАНОВООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООО
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Отличие

ОРГАНИЗАТОРИ
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

РАЛОМЕКС НА АГРИТЕХНИКА

Селскостопанската акаде-
мия – съвременното, устойчиво 
развитие на земеделието може 
да се осъществи само чрез тех-

нологично обновление, модерна инфра-
структура и ускорено развитие и въ-
веждане на иновациите в земеделската 
практика. Изграждането на конкурент-
носпособно производство при запазва-
не на естествените ресурси е възможно 
само с използване на постиженията на 
науката. Научните приоритети за разви-
тие произтичат от глобалните световни 
и национални проблеми в съвременния 
свят. Те са насочени към подсигурява-
не икономическата ефективност от зе-

Екипът на вестник „Земеделска 
техника” честити рождения ден на 
проф. Христина Янчева (7 декември) 
като є пожелава много здраве, успехи, 
сили и творческо вдъхновение!

Продължава на стр. 6 Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 7Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 6

Продължава на стр. 5

От далеч-
ната 1945 
година до 

днес Русенският 
университет се из-
гражда и развива 
като модерна об-
разователна инсти-
туция, превърнала 
най-добрите акаде-
мични традиции в 
иновативни прак-

тики на обучение и изследвания, рав-
няващи се по европейските и световни 
стандарти и отреждащи достойно място 
на Университета в националното и евро-
пейското пространство за образование и 
изследвания.
Университетът се открива с наредба – 

закон и Указ № 8614 (1945 г.) на регентите 

Още от 
с ъ з дава -
нето си 

през 1945 г. 
до днес Аграрният 
университет – Пло-
вдив разпростра-
нява знания, съх-
ранява и обогатява 
традициите в бъл-
гарското земеделие. 
Утвърждава се като 

национален център на аграрната наука и 
аграрното образование в България. Възпи-

Фирмата ни посещава Агритехника 
от около 10 години, а тази година за 
първи път сме изложител. Условията 
и организацията бяха на много добро 
ниво, както и разполагането на ма-
шините, изграждането на щандове и 
услугите за изложители и посетители. 
Участието ни на най-голямото изложе-
ние за земеделска техника в света бе 
шанс и възможност за компанията ни 
да представи своята продукция и да 
се докаже в областта на земеделска-
та техника. На Агритехника  участваха 

над 2 800 изложители от цял свят, от които 60% бяха фир-
ми извън Германия. Самото изложение бе разположено на 
закрита площ от 400 000 квадратни метра.
На Агритехника в Хановер „Раломекс” АД участва 

Екипът на 
вестник „Земе-
делска техни-
ка” поздравява 
„Раломекс” АД, 
че доказа на 
света, че има 
добри българ-
ски земеделски 
машини.

Рашид Узунов

Първият бъл-
гарски земедел-
ски вестник „Ора-
ло” е създаден 
преди 123 години 
(1894 г.) с мото 
„Мотиката и ора-
лото хранят целий 
светь”. След него 

единственият български вестник за 
агротехника и механизация е „Земе-
делска техника” (1991 г.) - приемник 
и продължител на неговите идеи. На 
1-ви декември 2017 г. с брой 24 вест-

Н а у ч н о - т е х -
ническият съюз 
по машинострое-
не е национално, 
доброволно, не-
правителствено , 
политически необ-
вързано самоупра-

вляващо се творческо професионално 
сдружение на научни работници, ин-
женери, специалисти и управленски 
кадри в областта на машиностроенето 
и неговата инфраструктура, учредено 
съгласно разпоредбите на Закона за 
юридическите лица с нестопанска цел 
(ЗЮЛНЦ).
Научно-техническият съюз по маши-

Мисия: Да обедини образование, 
и наука в обща цел – Иновативно 
ефективно земеделие.
През 2014 г. по случай 120 години 

от излизане на в. „Орало”, Селскосто-
панска академия, Контролно-техниче-
ската инспекция (МЗХГ), Русенският 
университет „Ангел Кънчев”, Аграрни-
ят университет, Пловдив и в. „Земе-
делска техника” се обединиха около 
идеята „Без машини няма земеделие” 
и се организира и се проведе за пър-

ОТЛИЧИЕ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 

НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
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Отличие

УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”
Категория: Работни машини
ОКОПЕН КУЛТИВАТОР

Категория: Работни машини
ВИСОКООБЕМНО 

САМОСВАЛНО РЕМАРКЕ – 
ЗЪРНОВОЗ

Категория: Работни машини
РЕМАРКЕ – ФУРГОН ТИП 

„МАГАЗИН”

Герпро  ЕООД БМД АД БМД АД ИПАЗР „Н. Пушкаров”

Категория: Работни машини
РАЗСАДОПОСАДЪЧНА 
МАШИНА ЗА ОВОШКИ

Ритъм инженеринг ООД

Категория: Работни машини
АВТОКРАН ВЪРТЯЩ

Ритъм инженеринг ООД Мегатрон ЕАД Мегатрон ЕАД

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА БРАНЕ 

НА МАСЛОДАЙНА РОЗА

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР MASSEY 

FERGUSON MF8740

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР JOHN DEERE 8400R

Направление 2 „Иновации”

ОТЛИЧИЕ „ЗЕЛЕН ОСКАР” 
ЗА ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ

Мая Ташева

Основно определящ и приоритетно 
развиващ се сектор на икономиката в 
Република България  е селското стопан-
ство.
ПГСС, гр. Нова Загора е единстве-

ното професионално училище на те-
риторията на област Сливен, което 
близо 60 години подготвя кадри за 
различните сфери на този отрасъл. 
Откликвайки адекватно на нуждите от 
добре подготвени средни специалисти в 
селското стопанство, училището тради-
ционно извършва прием и обучение по 
професиите „Техник на селскостопан-
ска техника“ и „Монтьор на селскосто-
панска техника“, от специалност „Меха-
низация на селското стопанство“.
По време на обучението учениците 

придобиват нужните професионални 
компетенции за диагностика, техниче-
ско обслужване, ремонт и експлоатация 
както на земеделска техника, така и на 
различни видове автомобили. Изграж-

ЖИВА Е 
МЕХАНИЗАЦИЯТА 

Продължава на стр. 8

МЕЖДУНАРОДНО 
ПРИЗНАНИЕ НА МЛАД УЧЕН

Интервю с д-р Иван Белоев, 
РУ „Ангел Кънчев”

- Д-р Белоев, представете се на на-
шите читатели.

 - Роден съм през 1990 година в гр. 
Русе. Избрах да уча в Русенския уни-
верситет в специалност „Технология 
и управление на транспорта”, защото 
от малък имам интерес към автомо-

билите. След 
това продъл-
жих в същата 
специалност 
магистърска-
та си степен. 
Като студент 
участвах в 
с т у д е н т с к и 
научни сесии 
с доклади и 
се включих 
в няколко 
проекта по 
фонд „Науч-

ни изследвания”. Това ме насочи и 
към научната кариера и още по време 
на следването си започнах работа по 
своята дисертация, която е в областта 
на енергийната ефективност и еколо-
гията. Темата на дисертацията ми е 
„Разработване и изследване на модул-
на система за комбинирано енергоо-
сигуряване и мониторинг на вредните 
емисии на автомобилния транспорт“, 

д-р Ерхард Бусек, Австрияд-р Ерхард Бусек, Австрия
д-р Иван Белоев, Българияд-р Иван Белоев, България

Продължава на стр. 8

Интервю с Мая Ташева, зам. мени-
джър продажби, Свилоцел

- Чия разра-
ботка са почве-
ните подобрители 
ПН-98 и ПП-76? 

- Отскоро 
Свилоцел пред-
лага на пазара 
почвени подо-
брители за неу-
трализиране на ки-
сели почви - ПН-98 
и ПП-76, чиято 
основна съставка 

е калциев карбонат, получен като вто-
ричен продукт от основното производ-
ство. Разработката на продуктите цели 
оползотворяване чрез изсушаване и 

Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 9
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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

Kaт. № 
309

Абонамент за вестник "Земеделска техника" - 2018 г.
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.
                   20 лв. за 12 мес.
     безплатен абонамент за 1 месец, за да преценя.

Име........................................................................................

Адрес.....................................................................................
Талона и пощенски запис за избраната сума изпратете на адрес:
София 1612, жк."Лагера", ул. "Съвет на Европа" 6, ап.8, "Земеделска 
техника", с разписка на името на Милка Бобева Пашева

ТАЛОН

MONOSEM допълва гамата си от компютри за сеитба с пред-
ложения от базов модел до ISOBUS модел, какъвто е и новият 
TOUCH Pro терминал. Тези електронни решения бяха показани 
за първи път на изложението Агритехника в Хановер т.г. на щан-
да на MONOSEM - C54 в палата 11.  

CS 30 КОМПЮТЪР ЗА СЕИТБА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ И ISOBUS TOUCH PRO ТЕРМИНАЛ

Продължава на стр. 10

ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА 
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО” 2014 - 2017 г.

ви път конкурсът - Отличие 
„Принос в механизацията 
на земеделието.” 
Конкурсът беше с 3 на-

правления – Български про-
изводител на земеделска 
техника, Иновации - внос-
на техника  и Механизация 
в земеделското производ-
ство. От българските ма-
шиностроителни предпри-
ятия участваха 3 фирми с 
4 машини, от вносителите 
на агротехника  8 фирми с 
20 машини, а по трето на-
правление -  общо  67 зе-
меделски производители. 
Бяха раздадени 3 награди 
по първо направление, 13  
по второ и 9 по трето на-
правление. Събитието се 
превърна в Празник на ме-
ханизацията в земеделие-
то. Прие се конкурсът да 
се провежда всяка година.
През 2015 г. към органи-

заторите се включи и На-
учно-техническият съюз по 
машиностроене. Механи-
зацията в земеделието из-
исква много разнообразна 
техника, както по мощност, 
така и по предназначе-
ние, и зависи от подотра-
съла, културата и размера 
на стопанствата.  Реши се 
по трите категории да има 
подкатегории. В конкурса 
през 2015 г. от българските 
машиностроителни пред-
приятия участваха 6 фирми 
с 6 машини, от вносителите 
на агротехника  - 11 фирми  
с 21 машини, а по трето на-
правление -  общо  21 зе-
меделски производители. 
На български земеделски 
машиностроители се раз-

дадоха медали и дипломи 
от НТС по машиностроене, 
а плакети и дипломи -  от 
организаторите на конкур-
са. Бяха наградени 21 ма-
шини в направление „Ино-
вации”, а по направление 
„Механизация в земедел-
ското производство” бяха 
отличени 10 земеделски 
производители. Отличието 
се превърна в традицион-
но, с голяма значимост и 
спомагащо земеделието ни 
да бъде на световно рав-
нище.
През 2016 г. участниците 

се увеличиха. В конкурса 
се включиха 10 български 
изделия, 34 вносни машини 
и 23 земеделски производи-
тели, обединени от мотото 
„С добри машини се прави 
добро земеделие”. Награ-
дени бяха 6 български ма-
шинопроизводители, а за 
Иновации 32 машини и 11 
земеделски производители.
Тази година за четвър-

ти  пореден път  участие 
в Отличието са заявили 4 
български фирми с 6 маши-
ни, 7 фирми с 19 машини за 
Иновации, а земеделските 
производители са 10. 
Днес отново сме тук за 

връчване на дипломите. 
Благодарим на всички, кои-
то участват в конкурса  и 
на тези, които ни подкрепят 
в това благородно дело. 
Отрасълът показа, че е 

жив и силен, когато съмиш-
леници се обединят около 
идеята: „Без машини няма 
земеделие“.

 Добре дошли на Праз-
ника на механизацията!
Организационен комитет

Продължава от стр. 3

ЗТ

РАЛОМЕКС НА АГРИТЕХНИКА
с 2 машини. Едната бе 
4-корпусен обръщателен 
плуг ПРО.4.30-40, един от 
най-типичните представи-
тели на серията обръща-
телни плугове на Раломекс. 
Той е и най-продаваният 
плуг в България и се при-
качва към най-разпростра-
нения трактор в страната с 
мощност в диапазона 120-
135 конски сили. 
По плуга сме направили 

множество подобрения – 
чиряслов нож, по плужния 
корпус, хидравличен успо-
коител на опорното колело 
и др. Плугът е с хидравлич-
но регулиране на захвата, 
всеки корпус осигурява 
еднаквост на всяка бразда 
на работната ширина. Това 
се постига с хидравлично-
то безстепенно регулиране. 
Другото изделие, което 

показахме в Германия, е 
Комбинирана почвообра-
ботваща машина КПМ-20. 
Тя представлява 4-корпу-
сен комбиниран плуг, оком-
плектован с устройство за 
раздробяване на изорана-
та почва. Тази машина е 
иновативна разработка на 
Раломекс. Преди 2 години 
я представихме на българ-

ския пазар, а сега вече и 
на световния. Отпред на 
машината има редуктор, 
който дава възможност 
да се работи с ВОМ на 
трактора на 1000 оборота. 
Вече предлагаме машина-
та и с по-добри кардани 
Walderscheid. Сред остана-
лите подобрения на КПМ-20 
е и по-комфортна работна 
зона, т.нар. чукове, които 
разбиват буците. С тази 
машина се прави предсеит-
бена подготовка основно за 
есенни култури. 
Към комбинираната ма-

шина имаше голям инте-
рес на Агритехника, което 
много ни радва, тъй като 
там бяхме дебютанти. Вече 
имаме и запитвания за 
оферти и в момента рабо-
тим по тях, за да можем да 
отговорим на очакванията 
на клиентите.
Машините на Рало-

мекс бяха предпочитани 
на Агритехника, тъй като 
ние предлагаме висока 
надеждност и добро съ-
отношение между цена и 
изключително добро ка-
чество, това е нашето пре-
димство.

Инж. Рашид Узунов, 
гл. инж. „Раломекс” АД

Продължава от стр. 3

КОМПЮТРИ ЗА СЕИТБА CS 30 КЛАСИК И CS 30 КОМФОРТ
Плод на новите разра-

ботки на MONOSEM, но-
вите CS 30 компютри за 
управление на сеитбата, са 
интуитивни и ергономични. 
Конзолата на монитора поз-
волява само с палец лесно 
да избирате всеки от буто-
ните му, независимо от ус-
ловията на работа. С 4,3-ин-
чов цветен дисплей, този сеитбен компютър може да управлява 
до 18 реда култури. 

CS 30 се предлага в две модификации:
 Версия Класик е базов сеитбен компютър с брояч на дека-

рите засята площ. Така потребителят получава предупреждение, 
когато семената са на привършване, както и информация за пло-
щите и скоростта. 
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меделското производство, за 
осигуряване на здравословен 
начин на живот на население-
то и подобряване нивото на 
квалификационната структура 
на отрасъла чрез разширя-
ване образователната дей-
ност на научните институти 
за по-висока професионална 
квалификация и информира-
ност на земеделските произ-
водители. Значим елемент от 
функциите на ССА е и обуче-
нието на докторанти по 30 на-
учни специалности. 
Основни приоритети:
Създаване на нови, усъ-

вършенствани сортове и 
хибриди земеделски култу-
ри с по-висока екологична 
пластичност, стабилност на 
добивите и висока толерант-
ност на биотични и абиотич-
ни стресови фактори. Съз-

даване на нови продукти за 
биоиндустрията и биофарма-
цевтиката. На конкурентен 
принцип да се утвърждават 
най-добрите и качествени 
сортове и хибриди растения, 
породи животни и иноватив-
ни технологии и решения за 
устойчиво земеделско про-
изводство. Прилагане на 
програми за промотиране на 
иновациите в земеделието, 
реклама и популяризиране 
на земеделски и хранител-
ни продукти на пазарите на 
Европейския съюз и трети 
страни. Тези дейности ще 
допринесат за по-висока 
ефективност и разпростране-
ние на научните достижения 
и разработки; Създаване на 
иновативни технологии за би-
ологично и конвенционално 
земеделско производство; 
Опазване и управление на 

националните ресурси (поч-
ви, води, генетични ресурси); 
Намаляване на отрицателно-
то въздействие на промените 
в климата върху земеделско-
то производство; Устойчиво 
развитие и конкурентоспо-
собност на земеделието и 
хранителната промишленост. 
Качество и безопасност на 
храните и здравословен на-
чин на живот; Интегрирана 
политика за развитие на 
селските райони. Устойчиво 
развитие и конкурентоспо-
собност на биоикономиката; 
Устойчиво развитие на науч-
ния потенциал и капацитет 
на селскостопанската наука. 
Привличане и мотивиране на 
млади научни работници.
Отличието „Принос в ме-

ханизацията на земеделие-
то", чийто съорганизатор е и 
Селскостопанска академия, е 

в подкрепа на значението на 
модернизирането на българ-
ското земеделие, въвеждане-
то на високопроизводителни 
земеделски машини, но в 
същото време с отговорност 
към запазване на околната 
среда, почви, въздух, енер-
гия, с висока ефективност, с 
добри екологични показатели 
по отношение на емисиите 
на парникови газове, гаран-
ция за устойчиво и икономи-
чески ефективно земеделие.
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 Васил Николов,

председател, ССА

Венелин Ганев, Цвятко Бобо-
шевски и Тодор Павлов като 
Държавно висше техническо 
училище в гр. Русе. През 1954 
г. с указ № 270 на Президиума 
на Народното събрание на НР 
България Факултетът по ме-
ханизация и електрификация 
на селското стопанство при 
Селскостопанска академия 
„Георги Димитров” се обосо-
бява в Институт по механиза-
ция и електрификация на сел-
ското стопанство в гр. Русе 
(ИМЕСС).
Русенският университет е 

многофункционален и предла-
га широк спектър от специал-
ности в своите осем факулте-
та и три филиала, обучаващи 
около 10 000 студенти, докто-
ранти и специализанти в обра-
зователно-квалификационните 
и научни степени „бакалавър”, 
„магистър” и „доктор”. 
Водещ факултет на уни-

верситета и до днес е Аг-
рарно-индустриалният. Той 
заема приоритетна и водеща 
позиция и в страната, като 
обучаващ специалисти в сфе-
рата на земеделието и зе-
меделската техника, а също 
така и в научното направле-
ние в тази област.
В новооткрития филиал в 

гр. Видин едната от специал-
ностите, по която могат да се 
обучават студенти, е „Земе-
делска техника и технологии”.
Проф. д-р Велизара Пенчева, 

ректор, РУ „А. Кънчев”

таници на Аграрния университет – Пловдив са 
над 30 000 агрономи, инженери, еколози, иконо-
мисти, от които над 3000 чуждестранни гражда-
ни от 76 страни.
Днес Аграрният университет провежда 

обучение на европейско ниво за образовател-
но-квалификационните степени “бакалавър” 
и “магистър” и за образователната и научна 
степен “доктор” за български и чуждестранни 
граждани.
Мисията на Аграрния университет – Пловдив 

е: Да подготвя висококвалифицирани специали-
сти в областта на модерното земеделие, ико-
номиката, туризма; Да осигурява качествено 
обучение, ориентирано към студента и гаран-
тиращо конкурентоспособност на българския, 
европейския и международния пазар на труда; 
Да провежда научни изследвания, ориентирани 
към бързо внедряване в практиката; Да изграж-
да личности с ясна гражданска позиция, спо-
собни да формират политиката и стратегията в 
аграрния сектор; Да съхранява любовта на бъл-

гарина към земята и нейните богатства, жажда-
та за знание и традициите на висшето 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 Националната агенция за оценяване 
и акредитация с оценка 9,29 по десетобалната 
система. Акредитацията е валидна до 2019 г.
Обучението на всички български и чуждес-

транни студенти се осъществява в четири фа-
култета: Факултет по агрономство, Факултет по 
лозаро-градинарство, Факултет по растителна 
защита и агроекология и Факултет по икономи-
ка. 
Като съучредител на отличието „Принос в 

механизацията на земеделието” Аграрният уни-
верситет – Пловдив съдейства за продължава-
нето на една нова традиция – информация за 
иновациите в земеделието с отбелязване Праз-
ника на механизацията на земеделието в Бъл-
гария.

Проф. д-р Христина Янчева, ректор АУ

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВРУСЕНСКИ 
УНИВЕРСИТЕТ 

„АНГЕЛ КЪНЧЕВ”

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ

Отличие

ник „Земеделска техника” започна своята 
27-годишнина.
Мотото на изданието е „Вашата връзка 

с прогреса в земеделието” и то се спазва 
през всичките години – вестникът е посве-
тен на отразяването на най-перспективно-
то и новото, иновативното в земеделското 
производство. Видни учени пишат на раз-
лични теми, свързани с растениевъдство, 
животновъдство, нови български машини и 
др. Вестникът има печатно и електронно из-
дание. Разпространява се също на значими 
за земеделието събития в страната. Така чи-
тателите му получават точна, разнообразна 
и иновативна информация.
През 2014 г. по случай 120 години от изли-

зане на вестник „Орало”, Селскостопанска 
академия, Контролно-техническата инспек-

ция (МЗХГ), Русенския университет „Ангел 
Кънчев”, Аграрния университет, Пловдив, 
вестник „Земеделска техника“, а от 2015 г. и 
Научно-техническият съюз по машинострое-
не се обединихме около идеята „Без машини 
няма земеделие” и се организира конкурсът 
- Отличие „Принос в механизацията на земе-
делието”, който стана ежегоден. Конкурсът е 
с 3 направления. Връчването на наградите е 
на 1 декември – рождения ден на в. „Земе-
делска техника”. Събитието стана Празник 
на механизацията в земеделието. 
С дейността си вестник „Земеделска 

техника”  осъществява мисията си да обе-
дини образование, наука и бизнес в сфера-
та на земеделието в България в една обща 
цел – постигане на съвременно ефективно 
земеделие.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

ВЕСТНИК ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 3
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Информация

ностроене е продължител на 
делото на основателите на 
първото техническо друже-
ство в гр. Русе през 1885 г., 
на Българското инженер-
но-архитектурно дружество, 
на Дружеството на техници-
те и механиците от флотата, 
на Съюза на възпитаниците 
на Морското машинно учи-
лище, на Общото дружество 
на техниците със средно 
образование, на Съюза на 
практиците машинни техни-
ци, Организацията на сво-
бодно практикуващите инже-
нери и архитекти.
В Научно-техническия 

съюз по машиностроене 
членуват над 600 научни ра-
ботници, преподаватели и 
специалисти от сферата на 
машиностроенето и инфра-
структурата за него.
Основна дейност на НТС 

по машиностроене е про-
веждането на международни 
научни конгреси и конферен-
ции. Много от тях са утвър-
дени като едни от най-ав-

торитетните научни форуми 
в Европа - Международния 
научен конгрес „Машини. 
Технологии. Материали”, 
Международния научен кон-
грес „Машини за селското 
стопанство”, Международ-
ната научна конференция 
„ТрансМотАуто” и много 
други. На научните форуми 
присъстват учени от све-
товноизвестни университети 
като Токайския университет, 
Университета на Мадрид, 
Техническия университет на 
Мюнхен, Университета на 
Калкута, Московския уни-
верситет „Ломоносов”, Уни-
верситета на Йоханесбург и 
много други.
За популярността на НТС 

по машиностроене доста-
тъчно е да посочим факта, 
че на форумите присъстват 
учени от такива „екзотични” 
страни като Нова Зеландия, 
Индонезия, Шри Ланка, Не-
пал, Южна Африка, Колум-
бия, Мексико, Тайван, Сау-
дитска Арабия, Куба и много 
други. НТСМ и провеждани-

те от него научни форуми се 
ползват с голям авторитет 
и популярност сред учени-
те от България и чужбина и 
се утвърждава като един от 
най-значимите организатори 
на научни прояви не само в 
България, но и в Европа.
През последните години 

НТСМ извършва също зна-
чителна работа по проекти 
по оперативни програми.
Изключително мащабна 

е издателската дейност на 
съюза. През 2017 година 
са издадени научни трудо-
ве, международни научни 
списания. Всички научни 
издания са индексирани в 
Националната библиотека и 
имат по два ISSN номера - 
един за книжния формат на 
изданието, другия за елек-
тронния. Книжните формати 
се депозират в Национална-
та библиотека, Централната 
научно-техническа библиоте-
ка и Националната библио-
тека за наука и технологии 
на Германия. Електронните 
формати са със свободен 

достъп в интернет. Всичките 
научни списания се намират 
на собствена интернет стра-
ница. Сборниците „Научни 
известия” се намират на съ-
ответните онлайн страници 
на международните конгре-
си и конференции.
Свободният интернет 

достъп до всички издания на 
НТСМ дава широки възмож-
ности за популяризиране на 
дейността на Съюза, за за-
познаване на научната общ-
ност в света с резултатите 
от дейността на учените, 
публикували своите научни 
доклади на страниците на 
списанията или участвали в 
международните конгреси и 
конференции. 
В бъдеще НТС по маши-

ностроене ще продължава 
да се развива като търсен 
и надежден партньор на 
науката, образованието и 
индустрията не само в Бъл-
гария, но и в много страни 
по света.
Проф. дтн Георги Попов, 

председател, НТСМ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Продължава от стр. 3

гранулиране на изцяло отпадни мате-
риали от собственото производство и 
предлагане на готов продукт с прило-
жение в земеделието.
Двата продукта са плод на съвмест-

ната работа на специалистите на „Сви-
лоцел” ЕАД и Научноизследователски 
сектор към Химикотехнологичния и ме-
талургичен университет - Център по еко-
логия. Множество тестове и анализи са 
направени в акредитираните лаборато-
рии на Института по почвознание „Ни-
кола Пушкаров, „СЖС България” ЕООД, 
ЦНИЛ „Геохимия” при Минно-геоложки 
университет.
Отличието „Зелен Оскар” и първо 

място в категория „Индустрия и про-
изводствен сектор” компанията получи 
през 2016 година за направената инвес-
тиция и реализация на проекта за про-
изводство на почвените подобрители.
Разработката на почвените подобри-

тели ПН-98 и ПП-76 започва още преди 
около десет години. Това е период, в 
който са извършени редица изследва-
ния и тестови проучвания на вторични 
продукти, генерирани от инсталацията 
за производство за целулоза. Потвър-
дено е, че е възможно оползотворява-
нето на калциев карбонат под формата 
на почвен подобрител ПН-98 или ком-
бинация от калциев карбонат, дървес-
на пепел и зелен шлам под формата на 
почвен подобрител ПП-76. В резултат, 
през 2014 година двата почвени подо-
брителя са регистрирани в Българска-
та агенция по безопасност на храните. 

След определен период на интензивна 
реклама и презентиране е изградена и 
пусната в експлоатация и инсталацията 
за производство им.

- С какво те се отличават от другите 
подобрители?

- Почвените подобрители на Свило-
цел са екологично чисти, с качества на 
комплексен мелиорант за кисели почви 
или почви с тенденция към вкисляване, 
с висок, неутрализиращ вредната кисе-
линност ефект. Съдържанието на основ-
ните макро и микроелементи подобрява 
общия хранителен режим на почвите. 
Могат без ограничение да се ползват 
както в класическото земеделие, така и 
в производството на биопродукти. Под-
ходящи са като добавка при компости-
ране и при създаване на торфо-почвени 
смеси. Калциевият карбонат като основ-
на съставка е получен по химичен път 
и има много по-голям неутрализационен 
потенциал от природния. Варуването с 
калциев карбонат засилва действието 
на оборския тор, което е важно за био-
земеделието. 
В почвения подобрител ПП-76 освен 

калциев карбонат се съдържат и добав-
ки от  зелен шлам и дървесна пепел, 
допринасящи за внасяне на хранител-
ни елементи като калий, сяра, магнезий 
и микроелементите желязо, мед и бор, 
които му придават подхранващ ефект. 
Това осигурява по-меко алкализиране 
на почвата и положителни промени в 
състава на почвения разтвор. 
Предлагането на подобрителите ПН-98 

и ПП-76 под форма на гранули ги пра-

ви перфектни за влагане, поради което 
все повече нараства употребата им в 
съвременното земеделие с цел създава-
не не само оптимални условия за хра-
нене на земеделските култури, но и за 
запазване и повишаване плодородието 
на почвите.
Най-подходящото време за внасяне 

на подобрителите е при пролетната и 
есенна оран и третиране на почвата. 
В зависимост от отглежданите култури, 
може да бъдат влагани и в междуредия-
та, отново пролет и есен. 
Разходната норма се определя по 

балансов метод, след структурен и хи-
мичен анализ на почвата и зависи от 
типа й, дебелината на почвения слой, 
вида култура, която ще се отглежда.

- Канви са отзивите?
- Реализираме на пазара почвен 

подобрител ПН-98 вече втора поредна 
година. Наши клиенти са зърнопроиз-
водители, земеделски производители, 
отглеждащи рози, лавандула, билки и 
производители на зеленчуци и плодове.
Климатичните промени, които се на-

блюдават през последните години водят 
до редица изменения в почвата - еро-
зия, засоляване, вкисляване, загуба 
на биоразнообразие и намаляване на 
съдържанието на почвеното органично 
вещество. Поради тези естествени про-
цеси, както и в резултат на интензивно 
използвани почви с монокултурно зе-
меделие и едностранно, небалансирано 
торене, най-вече с азотни торове, в Бъл-
гария значителна част от почвите (над 

ОТЛИЧИЕ „ЗЕЛЕН ОСКАР” ЗА ПОЧВЕНИ ПОДОБРИТЕЛИ
Продължава от стр. 4

Продължава на стр. 8
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Информация

дат практически умения за 
работа с машинно-тракторни 
агрегати, чрез изпълнение на 
различни технологични опе-
рации, при отглеждане на зе-
меделските култури.
Теоретичната подготовка 

се извършва в добре обзаве-
дени специализирани каби-
нети, разполагащи с подходя-
щи дидактически материали 
(табла, схеми, макети и др.). 
Използването на информа-
ционни и комуникационни 
технологии (ИКТ) в урочната 
дейност в значителна степен 
повишава интереса на учени-

ците към изучавания матери-
ал и води до ефективното му 
усвояване. Уроците – екскур-
зии, свързани с посещение 
на машиностроителни пред-
приятия за селскостопанска 
техника (Перла АД – Нова 
Загора), изложения на сел-
скостопанска техника ( БАТА 
АГРО, Стара Загора), дават 
възможност на учениците да 
се запознаят със съвремен-
ните конструкции и експлоа-
тационни качества на маши-
ните от най-ново поколение.
Практически умения уче-

ниците придобиват в обо-
рудваните учебни работил-

ЖИВА Е МЕХАНИЗАЦИЯТА НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО
Продължава от стр. 4

която успешно защитих през 
2015 година и придобих об-
разователната и научна сте-
пен „доктор”. От 2014 година 
работя като асистент, а от 
2016 като главен асистент в 
катедра „Транспорт” на Ру-
сенския университет. 
Наред с учебните дис-

циплини, които преподавам, 
работя в международни, 
национални и университет-
ски проекти. Някои от тях 
приключиха, но в момента 
участвам активно по 2 меж-
дународни, един национален 
и един университетски про-
ект по фонд „Научни изслед-
вания”. Работата по проекти 
ми дава възможност заедно 
с колегите да търсим нови 
технически и конструктивни 
решения. Така възникна и 
идеята за разработване на 
електромобил задвижван с 
водородна клетка. Създа-
дохме екип, на който съм 
ръководител, и в момента в 

отбора HydRU имаме над 40 
участници – студенти, док-
торанти и преподаватели от 
различни професионални на-
правления и специалности: 
технология и управление 
на транспорта, транспортна 
техника и технологии, про-
мишлен дизайн, телекомуни-
кации, електроника, матери-
алознание и технологии на 
машиностроенето, машинни 
елементи, теория на меха-
низмите и машините и др. 
Така се дава възможност на 
студентите да работят и да 
повишават практическата си 
подготовка, да дават нови 
идеи и решения и сами да 
участват в тяхното реализи-
ране. Това е и възможност 
за контакти с фирми и за 
формиране на умения за ра-
бота в екип.

- На 10 ноември получи-
хте наградата за Млад учен 
на Министерството на нау-
ката, научните изследвания 
и икономиката на Австрия.

- За мен е чест, че съм 
тазгодишният носител от Бъл-
гария на наградата „Млад 
учен“ на австрийското Минис-
терство на науката, научните 
изследвания и икономиката 
и на Института за Дунавския 
регион и централна Европа. 
Наградата получих на це-
ремония в Загребския уни-
верситет, който тази годи-
на домакинства Дунавската 
конференция на ректорите и 
ми бе връчена от д-р Ерхард 
Бусек, който е доктор хоно-
рис кауза на Русенския уни-
верситет, бил е министър на 
образованието и вицеканцлер 
на Австрия. Церемонията бе 
част от програмата на го-
дишното заседание на Кон-
ференцията на ректорите на 
университетите от Дунавските 
страни. Присъстваха също и 
представители на австрийско-
то правителство.
Критериите, по които 

бяха оценявани кандидати-
те са: да са защитили док-

торската си степен преди 
по-малко от 5 години; да 
имат научни постижения и 
иновативен подход към ака-
демичната работа; научните 
им трудове да са обвързани 
с проблемите на Дунавския 
регион и др. Важно е също 
участието в международни 
мрежи, работата по проекти. 
Необходимо бе да пред-

ставим информация по горе-
изброените критерии, както 
и всички публикации и да 
докажем опит в преподава-
нето. Представих матери-
алите си: над 40 публикации, 
докторската ми дисертация, 
работата по проекти, рабо-
тата със студентите и докто-
рантите и др.
Радвам се, че бях удос-

тоен с тази награда, приех я 
с голямо вълнение. Това ме 
задължава много и ме моти-
вира още повече за работа, 
зарежда ме с много енергия.

 Доц. д-р инж. 
Милка Бобева

МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАНИЕ НА МЛАД УЧЕН
Продължава от стр. 4

ници и обособени лозови и 
лавандулови масиви в двора 
на училището, както и в учеб-
но-опитното поле в село Лю-
бенова махала. 
Посредством реализира-

нето на проекти по национал-
на програма „Модернизиране 
на професионалното образо-
вание“ в училището се заку-
пи нова земеделска техника: 
колесен трактор „New Holland 
- Т90“, почвообработваща 
фреза, обръщателен плуг, кул-
тиватор за слято култивиране, 
универсална навесна лозар-
ска машина и тракторно ре-
марке. Всички ученици от 10 
и 11 клас, професия „Техник 
на селскостопанска техника“, 
участваха по проект „Учени-
чески практики“, като им бяха 
осигурени подходящи работни 
места във фирми, партньори 
по проекта. По този начин 
нашите възпитаници се вклю-
чиха непосредствено в про-
изводствения процес, което 
спомогна те да добият и зат-
върдят нови професионални 
умения.
Ученици с много добър 

и отличен успех взеха учас-
тие в проект по програма 
„Еразъм +“ – „Иновативна 
подкрепа за придобиване 
на професионални знания и 
компетенции в земеделието“, 
провеждайки учебна практи-
ка в град Брага – Португалия.
Завършилите специалност 

„Механизация на селското 

стопанство“ придобиват сви-
детелство за правоуправле-
ние на МПС категории Ткт 
и В. За целта е обзаведен 
кабинет по Безопасност на 
движението, а в двора на 
училището е изграден уче-
бен полигон. Обучението по 
кормилна практика за кат. В 
се извършва на съвременни 
учебни автомобили Пежо 308 
и Пежо 2008. След успешно 
положени държавни зрелост-
ни изпити и изпити за степен 
на професионална квали-
фикация, учениците придо-
биват свидетелство за пра-
воспособност при работа с 
верижни и колесни трактори 
и агрегатираните към тях зе-
меделски машини, категория 
Твк, както и свидетелство за 
работа със сложна земедел-
ска техника кат. Твк-З.
За добрата професионал-

на подготовка на учениците 
от тази специалност красно-
речиво говорят завоюваните 
призови места от участието 
в националното състезание 
„Млад фермер“. През насто-
ящата година училището ни 
бе домакин на национално-
то състезание, като завоюва 
първо място в комплекс-
ното класиране, а ученикът 
Никола Тодоров стана по-
бедител в най-атрактивния 
модул „Механизация на 
селското стопанство“.
Инж. Желязко Желязков, 

ПГСС, Нова Загора

45%) са с различна степен на 
вкисляване. Излизането на 
бобовите и фуражни култури 
от сеитбооборот се отразява 
твърде неблагоприятно върху 
свойствата и качествата на 
черноземите. През послед-
ните години липсва прави-
лен избор на подходящи за 
кисели почви култури и не 
се извършва мелиориране с 
химически подобрители и ор-
ганично торене. 
При разработката на на-

шите почвени подобрители 
са отчетени тези тенденции 
в състоянието на почвите, 
както и отсъствие на редов-
но производство на подоб-

ни подобрители в страната, 
които да са подходящи за 
внасяне със съществуващата 
тороразпръскваща техника. 
Нашите агрохимически изпи-
тания показват, че се очаква 
добивът от обработени под-
кислени почви да се повиши 
с до 30%. 
Тези предпоставки обу-

словиха търсенето на поч-
вените подобрители на Сви-
лоцел и много добрия прием 
от фермерите. Доказателство 
за това е разширяването на 
клиентската ни база, както и 
увеличаване и повторно за-
купуване на количества от 
мнозина от тях.

ЗТ

ОТЛИЧИЕ „ЗЕЛЕН ОСКАР”...
Продължава от стр. 7
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Отличие

УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

NEW HOLLAND Т4 F/N/V

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

T5 UTILITY

Интерагри България АД Интерагри България АД

Направление 2 – „Иновации”
Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН КОМБАЙН 
JOHN DEERE S700

Категория: Самоходни прибиращи машини
ЗЪРНОКОМБАЙН 
NEW HOLLAND TC

Мегатрон ЕАД Интерагри България АД

Категория: Самоходни прибиращи машини
ГРОЗДОКОМБАЙН NEW 
HOLLAND BRAUD 9000L

Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 

ROTSELMASH RSM161

Интерагри България АД Оптиком ООД

Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 
ROTSELMASH TORUM 765

Оптиком ООД

Категория: Работни машини
ТЕЛЕСКОПИЧЕН ТОВАРАЧ 
MANITOU MLT 737 NEWAG

Златекс ООД

Категория: Работни машини
САМОХОДНА ТОРАЧКА И 

ПРЪСКАЧКА CHALLENGER 1300B

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

Варекс ООД Интерагри България АД

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА 
AGROJET CLASS KILLER

Интерагри България АД

Категория: Работни машини
НАВЕСЕН ОБРЪЩАТЕЛЕН 
ПЛУГ GREGOIRE BESSON R8

Интерагри България АД

Категория: Работни машини
МЕХАНИЧНА СЕЯЛКА 

ЗА ЕСЕННИЦИ FARMIX AD4

Категория: Работни машини
ПНЕВМАТИЧНА СЕЯЛКА 

FARMIX SD6

Иновекс Машинъри ЕООД Иновекс Машинъри ЕООД

Категория: Работни машини
ТАНДЕМНО РЕМАРКЕ 
С 2 ОСИ FARMIX FT14

Иновекс Машинъри ЕООД

Категория: Работни машини
ТОРОРАЗПРЪСКВАЩА 

МАШИНА SULKY DX 30/30+

Оптиком ООД

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ФУРАЖ 

BUDISSA BAGGER RT 7000 FARM

Агритоп ЕООД

Направление 3 – „Механизация в земеделското производство”
 Денис Дурал – с. Брадвари, общ. 
Силистра, смесено производство

 Александър Хаджиев – Пазарджик, 
полевъдство

 Цветанка Стоева – с. Желява, обл. 
София, полевъдство

 Вилиан Кирилов – с. Долни Раковец, 
общ. Радовец, полевъдство

 Захарин Мачев – с. Долни Богров, 
полевъдство

 Любомир Димитров – София, 
полевъдство

 Професонална гимназия по селско 
стопанство „Никола Пушкаров“ - Попово,  
смесено производство

 Професионална гимназия по земеделие 
„Стефан Цанов” – Кнежа, полевъдство

 Власови Агро – с. Побит камък, обл. 
Разград, полевъдство

 Стефан Натев –  Перущица, лозарство
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Реклама

 Версия Комфорт е по-функционален 
сеитбен компютър, който управлява по-
тока на падане на семената (и индикира 
дали е налице прекалено ниска или твър-
де висока норма на изсяване), разстоя-
нието между семената и тяхната сеитбе-
на норма. Версия Комфорт  притежава 
и допълнителни функции като контрол на 
потока на тора, контрол на ротацията на 
микрогранулите при системата Microsem, 
както и контрол на скоростта на въртене 

CS 30 КОМПЮТЪР ЗА СЕИТБА С ВЪЗМОЖНОСТ ЗА НАДГРАЖДАНЕ И ISOBUS TOUCH PRO ТЕРМИНАЛ
Продължава от стр. 5 на турбовентилатора (сензорите на ком-

пютъра и на сеялката се предлагат като 
опция).  
С надграждане: CS 30 Класик може да 

бъде надграден във версия Комфорт чрез 
закупуване на допълнителен активиращ 
код. Компютрите са оборудвани с USB 
порт за софтуерно обновяване. 

ISOBUS TOUCH Pro терминал
TOUCH Pro е ISOBUS сензорен терми-

нал с 10-инчов екран (с 800х600 пиксела 
резолюция), който дава възможността да 

се показват 
р а з л и ч н и 
работни ек-
рани едно-
временно . 
TOUCH Pro 
терминалът 
запълва га-
мата от ISOBUS терминали на MONOSEM. 
Той се различава от TOUCH Mini и TOUCH 
терминалите със своите многобройни 
свързващи портове (USB 2.0 порт, Wifi, 4 
видео входа). Този ISOBUS терминал е 
съвместим с Универсалния терминал (UT), 
Джойстик (AUX-N), Базов контролер за 
задачи (TC-BAS) и Контролер за задачи 
със секционен контрол (TC-CS) – функции, 
които го превръщат в идеален терминал 
за контрол на електрическите сеялки и 
управление на сеитбената норма, както и 
изключване на секции директно от каби-
ната на трактора.  Терминалът е ISOBUS 
сертифициран от Организацията по Елек-
троника за Селскостопанската индустрия 
(AEF).

Компютрите  CS 30 Класик и CS 30 
Комфорт са вече налични за поръчка, 
като ще заместят предходните модели CS 
1200 и CS 3000. TOUCH Pro терминалът 
ще бъде наличен за поръчки в лимити-
рани количества през пролетта на 2018. 
Официален представител на Monosem за 
България е Оптиком ООД. 

По материали на Оптиком 
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Свищов 5250, Западна индустриална зона
Тел.: +359 631 47386, Факс: +359 631 48169

e-mail: sales_pulp@svilosa.bg,        www.svilosa.bg

ПН-98 и ПП-76 
(гранулиран калциев карбонат) – 

почвени подобрители 
за неутрализиране 
на кисели почви

СВИЛОЦЕЛ ЕАД

с. Сусам,
област Хасково

 Фирмата разполага с техника за 
изкореняване, риголване до 100 см 
дълбочина,  подравняване на терени, 
почистване на храсти.

 Извършва изкореняване на стари овощни 
градини и лозя, риголване, продълбочаване и 
подравняване на терени и земеделски площи.

 Миза ООД извършва изравняване и оформяне 
на терени с малогабаритна и едрогабаритна 
техника.

 Фирмата се занимава с експлоатация на 
строителни и пътни машини.

 Гарантира за високото качество на 
 предлаганите услуги.

Управител на фирмата 
е Запрян Костов 

„Фолкло -
рен Хоризонт” 
е единствено-
то печатно 
издание за 
българска на-
родна музика. 
Всеки месец 
на страници-
те му се пред-
ставят лю-
бими народни 
изпълнители 

от цяла България и вести за фолклорни събития.
Може да се абонирате чрез редакцията и на телефони: 

032/677 998, 0888/688 508, folkduma@abv.bg
Вестник „Земеделска техника” поздравява г-н Николай Ча-

пански и неговите сътрудници по случай юбилеите на „Фол-
клорен хоризонт” и предаването „От дума на дума” по радио 
Пловдив. Радваме се, че през тези години бяхме заедно.
Пожелаваме им все така да радват българските читатели 

и слушатели. /ЗТ/
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