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Щастлива Нова Щастлива Нова 
2018 година!2018 година!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В навечерието на най-светлите празници пожелавам 
на земеделските стопани, на производителите и 
вносителите на техника и на всички, заети в сектор 
„Земеделие”, спорна и благодатна 2018 година! В този 
период от годината всеки чувства своята удовлетвореност 
от постигнатото и чертае планове за по-добри дни и 
благополучие през Новата 2018 г.

Нека продължим да работим заедно за растежа и развитието на българското 
земеделие, на иновативните практики, за да покажем, че земеделието може 
да бъде успешен бизнес и привлекателна сфера за младите хора. Обединени 
в усилията си, можем да внедрим новите технологии, да обновим машинния 
парк и да утвърдим ефективни растениевъдство и животновъдство, които 
градят позитивния образ на България пред света.
Тези, които са избрали да се развиват в сферата на земеделието, разчитат 

и на държавна подкрепа. Министерството на земеделието, храните и горите 
разполага с екип от професионалисти, който работи в защита на земеделските 
стопани и за българско конкурентноспособно земеделие.
Бъдете все така амбициозни в своите инициативи, работете упорито и 

постигайте високи резултати! На Вас и семействата ви желая много здраве 
и късмет!
Успешна и плодородна 2018 година!

    МИНИСТЪР 
    РУМЕН ПОРОЖАНОВ
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Нека сиянието на тези светли празници озари вашите сърца Нека сиянието на тези светли празници озари вашите сърца 
и ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдещите дни!и ви донесе здраве, удовлетворение и сили за бъдещите дни!

Весели празници!Весели празници!
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ОТЛИЧИЕ - 2017 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

На четвъртото издание на конкур-
са отчетохме постигнатото, но отбе-
лязахме каква е тенденцията, какво е 
новото, което е залегнало в Отличие-
то и какви са бъдещите планове. 
Проведените отличия потвърдиха, че 

иновациите са необходими, за да се по-
стигне по-успешно земеделие. Количе-
ството на участващите вносни  машини 
се променя най-често в зависимост от 
провеждани големи международни из-
ложения. Това е естествено, при  усло-

В Р Ъ Ч В А Н Е  Н А  О Т Л И Ч И Я

вие, че в Отличието може да се участва 
само с иновативна машина, която е на 
българския пазар. През 2017 г. се про-
веде най-значителното за Европа из-
ложение за земеделска техника в Гер-
мания и съответно участващите вносни 
нови машини са по-малко. През следва-
щата година може да очакваме повече 
претенденти за отличие в различните 
категории. Но също  така се  устано-
ви, че информация за нови, ефективни 
машини, които могат да се закупят от 

българския пазар, винаги е нужна за 
сектора. От друга страна, твърдо може 
да се подчертае, че в страната нови ма-
шини винаги има. Целта на Отличието   
може да се изпълни – да информира 
за най-добрата иновативна земедел-
ска техника за годината в България. 
Отличието „Принос в механизация-

та на земеделието” и по-специално 
обединяването в името на новостите в 
земеделието, бе отчетено и от колегите 
в Македония. Те отбелязаха, че вест-
ник „Земеделска техника” е  единствен 
на Балканите, който предлага така нуж-
ната информация за механизацията на 
земеделието. Поканиха представител 



3
бр. 25-2017

ЧНГ

на изданието да присъства 
и да изнесе доклад на тех-
ния юбилеен Международен 
симпозиум. Проф. Давчев от 
Университета „Св. Св. Кирил 
и Методий”, Скопие почете за 
втори път връчването на на-
градите на конкурса.
Мисията на в. „Земедел-

ска техника” е да обедини 
образование, наука и бизнес 
за постигане на просперира-
що земеделие. Вече 4 години 
Министерството на земеделието, храни-
те и горите, Селскостопанска академия, 
Аграрен университет - Пловдив , Русен-
ски университет „Ангел Кънчев”, Науч-
но-технически съюз по машиностроене 
и вестник „Земеделска техника” сме 
заедно и с провеждането на конкурса, 
мисията се осъществява. 
През последните години се забе-

лязва засилен интерес към професията 
”Механизатор” в средните професио-
нални училища по селско стопанство и 
в отрасъла.  Организаторите си поста-
вихме задачата да приобщим към От-
личието и най-младите последователи 
и да отличим ветераните. Доволни сме, 
че между отличените на конкурса  има  
представители на средните учебни за-
ведения, подготвящи механизатори. 

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

Тази година  в Отличието участват 4 
български фирми с 6 машини, 7 фирми 
вносители с 19 машини за категорията 
„Иновации”, а земеделските произво-
дители са 10.  На българските произ-
водители бяха връчени медали и ди-
пломи от Научно-техническия  съюз по 
машиностроене и плакети и дипломи 
за участие в „Принос в механизацията 
на земеделието”. От другите 2 направ-
ления на всеки участник бе връчен по 
един плакет. На конкурса по II  и III на-
правления  бяха раздадени 16 награди 
за I-во място, 11 за II-ро място и 2 за 
III-то място в различните категории.
Участието в конкурса е безплатно. 

Той обхваща целият производствен про-
цес - от създаването, предлагането до 
използването на иновативната машина 
в производството.  Отличието помага 
на знаещите и можещи хора и ги обе-
динява около значението на механизи-
раното земеделие. Вече втора година 
то се провежда благодарение и на съ-
мишленици, като инж. Николай Киров 
от Бургас, Теодор Тодоров от Карнобат, 
фирми Варекс, Класик дизайн, Йобстел 
България, Националната асоциация на 
зърнопроизводителите и др. Доказа се, 
че като се обединим, може да подкре-
пим земеделието с нужната информа-

ция за проспериращо земеделие.
1 декември (рожденият ден на в. 

„Земеделска техника”) с връчване на 
отличията,  се превърна в Празник 
на механизацията за сектора. Има 
сентенция „Гледайки назад, гледаш 
по-напред”, която ние споделяме. Този 
празник е доказателство - той е среща 
на ветераните с бъдещето на отрасъла 
„Механизация”. Така постигнатото не 
ще се забрави, а ще се надгражда и 
развива. Бе отличен от най-младите, 
представящ бъдещето, Никола Тодо-
ров, ученик в Професионална гимназия 
по селско стопанство, гр. Нова Загора, 
победител в Националното състеза-
ние „Млад фермер”, а  от ветераните 
-  проф. Цветан Луков за постиженията 
му в областта на механизацията. Бяха 
отличени също партньори и съратници, 
работещи за иновационно земеделие. 
През 2018 г. конкурсът ще има ма-

лък юбилей – 5 години. Водещ ще бъде 
МЗХГ. Трябва да заживеем отсега с 
тази идея, да се обединим около нея, 
за да  докажем значението на механи-
зацията за земеделието, че отрасълът 
е знаещ и можещ. 
С добри машини се прави добро 

земеделие!  
Организатори

ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ НАГРАДЕНИ 
И ИМ ПОЖЕЛАВАМ ОЩЕ ПО-ГОЛЯМ УСПЕХ

Много ми хареса конкурса  „При-
нос в механизацията на земеделието” 
и церемонията по награждаване на по-
бедителите. 
В механизацията на земеделието 

е добре, когато се появи нова маши-
на. С производството и внасянето на 
нова техника се върви напред, разви-
ват се и технологиите  в земеделието. 
Във вестник „Земеделска техника” чета 
за нови, съвременни  машини и как се 
модернизира сектора. Проблеми има в 
конструирането, в експлоатацията на 
машинно-тракторния парк, както и в развитието на земе-
делието и е съвсем нормално, когато се решат едни,  да 
възникват нови и т. н. Ние като професионалисти трябва да 
ги решаваме, а не само да ги констатираме. 
Смятам, че събитието по награждаването на конкурса 

„Принос в механизацията на земеделието” е много добро 
мероприятие, но времето за неговото провеждане е крат-

ко. Затова предлагам то да протича 
2 дена, за да има възможност да се  
разговаря, да се обсъждат проблеми, 
да се вземат решения, да се правят 
предложения, например как да заин-
тересоваме младите, за да проявят 
повече интерес към земеделието, как 
да бъдат обучени за работа с нови-
те машини и др. Тези мерки да бъдат 
предложени на политиците,  за да бъ-
дат включени  дългосрочно в аграр-
ната политика. Това ще спомогне за 
развитие на земеделската техника и 

на целия отрасъл  земеделие. 
Пожелавам на вас организаторите на Отличието  и на 

семействата ви здраве, весели коледни празници, а на фир-
мите в България и фермерите успешна и изобилна Нова 
година.

Проф. Живко Давчев,
Университет „Св. Св. Кирил и Методий”, Скопие
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ПОЗИЦИЯ ЗА ОБЩАТА 
СЕЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА

В първата среща за 
„Устойчиво бъдеще на земе-
делието в ЕС“ на земедел-
ските камари на държавите 
от Региона „Три морета“ 
НАЗ представи своя комен-
тар по комюникето на Евро-
пейската комисия относно 
бъдещата ОСП:
Националната асоциа-

ция на зърнопроизводите-
лите приветства амбицията 
на Европейската комисия за 
промяна и подобрения в при-
лагането на ОСП, както и за 
намаляване на бюрокрацията, 
административната тежест и 
ефективното опростяване на 
прилагането. Съобщението на 
Комисията обаче повдига ре-
дица въпроси.
Ключов момент в доку-

мента е намаляването на 
различията в размера на 
директната подкрепа между 
държавите членки, но с уточ-

нението, че трябва да се от-
читат разликите в относител-
ните разходи за труд, земя 
и агрономически потенциал 
в рамките на ЕС. В Декла-
рацията от Братислава ние 
настояваме за премахване 
на историческия метод при 
определяне на ставките, т.е. 
за реално изравняване на 
нивата на подпомагане. 
Комюникето набляга на 

по-ефективното насочване 
на директните плащания за 
осигуряване на справедлив 
доход на фермерите. Както 
разбираме, все още не е 
ясно какъв подход ще пред-
приеме Комисията в това от-
ношение. ЕК посочва също 
вероятността от прилагане 
на намаления на плащания-
та, таван и/или преразпре-
деляне. В действителност 
трябва да се изчака опре-
делянето на многогодишна-

та финансова рамка и дали 
евентуално ще се сложи на 
масата въпросът за нацио-
налното съфинансиране. 
Темата за съфинан-

сирането на ОСП от на-
ционалните бюджети бе 
застъпена в изтеклия в 
публичното пространство 
проект на комюникето, но 
липсва в официалния доку-
мент. 
НАЗ изрази силна загри-

женост по отношение на 
принципа на субсидираност 
и формирането на 28 стра-
тегически плана за прилага-
не на ОСП след 2020 г., тъй 
като това предполага различ-
ни условия за фермерите от 
отделните държави членки, 
т.е. ще доведе до изкривява-
ния в конкурентоспособнос-
тта на единния европейски 
пазар. 
Комисията не изяснява 

и концепцията си за бъде-
щите зелени схеми/мерки 
и за управлението на риска. 
Говори се за въвеждане на 
нов „зелен“ или природосъ-
образен подход, състоящ се 
от 3 нива - базов (задължи-
телен) и доброволен.

Ася Гочева,
и.д. изп. директор на НАЗ

Семинар със студенти, 
интересуващи се от раз-
витието на технологиите 
и високотехнологичните 
реализации в областта на 
разпространението, екс-

плоатацията и поддръжката на земе-
делската техника се проведе на 13 де-
кември в зала „КЛААС“ на Русенския 
университет.
Темата на семинара бе „Високо-

технологични комбайни, технически 
решения и проблеми“. Това е втори-
ят в последните два месеца семинар, 
провокиран от задълбочения интерес на 
студентите, обучаващи се в тази област. 
Семинарът бе открит от чл.-кор. 

проф. д-р Христо Белоев, а предста-

ВИСОКОТЕХНОЛОГИЧНА ЗЕМЕДЕЛСКАТА ТЕХНИКА
наситени с най-съвършена хар-
дуерна и софтуерна техника. А 
германският концерн КЛААС, с 
чието спомоществователство е 
оборудвана залата, е една от 
институциите, които съопреде-
лят световното ниво в развитие-
то на земеделската техника. Д-р 
инж. Хелмут Клаас е почетен 

доктор на университета. 
Младите хора, учещи тук, имат въз-

можността да бъдат насочени и да се 
специализират в областта на земе-
делската техника не само чрез теори-
ята на университетския лекториум, но 
и чрез практиката на водещи компа-
нии в интересуващата ги област.

По материали на РУ

вянето на темата пред студентите бе 
продължено от доц. д-р Петър Сигалов.
Лекционната зала „КЛААС“ е из-

брана неслучайно. Традиционно при-
оритетни за висшето училище винаги 
са били изследванията в областта на 
управлението на технологичните про-
цеси, извършвани чрез комплексните 
земеделски машини, които днес са 

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

Проектът на сградата е дело на арх. Никола Лазаров. Той е 
един от първите българи, получили образование в странство 
и официалното звание „архитект“. Роден в Карлово (1.04.1870 
г. – 14.06.1942 г.) в рода на заможно и уважавано семейство. 
Печели стипендия от Министерството на просветата и зами-
нава да учи в Париж. Парите не са достатъчни и това нала-
га завръщане в България, където чрез препоръка е вписан в 
листата на „възпитаниците на цивилната листа на княза“ и се 
дипломира като архитект издържан от двореца. Лазаров ста-

ва първия архитект 
в страната, който 
започва да практи-
кува професията си 
на частна практика. 
От бюрото му изли-
зат проекти за над 
60 забележителни 
сгради в София и 
много обекти в ця-

СГРАДАТА НА МЗХГ НА 90 ГОДИНИ
лата страна. Творчеството на арх. Лазаров се отличава с бо-
гата декорация.
През 1912 г. проекта му за Окръжна палата (днес МЗХГ) 

Продължава на стр. 13



5
бр. 25-2017

ЧНГ

Семейство-
то на худож-
ника - майката 
Елисавета и ба-
щата Миленко - 
отначало живее 
в с. Долна Ди-
каня, Радомир-
ско. Майката е 
от богат род, а 
Миленко пре-
возвал стоки 
до Одрин. Въ-
преки съпроти-
вата на нейните родители, те 
създават семейство. Двамата 
напускат селото и се устано-
вяват в гр. Самоков. Сдоби-
ват се с пет деца, като бъде-
щият художник е последното 
от тях - роден е на 19 януари 
1882 г. 
Самоков е известен с 

традициите си в областта на 
художественото изкуство и  
вероятно изографисаните и 
дърворезбовани черкви са 
впечатлили невръстния Алек-
сандър. С въглен рисува по 
стените на бащината и  съ-
седските къщи.  Съдбата му 
е ясна - ще стане  художник! 
През 1899 г. постъпва в наско-
ро откритото (1896) Държавно 
рисувално училище. Случайно 
научава, че има възможност 
да продължи обучението си в 
странство и баща му залага 
половината от ливадата си. 
Така Александър Миленков 
се озовава в Мюнхен в ате-
лието на проф. Дитл за спе-
циализация по стенопис. Съд-

бата отново се 
намесва – една 
вечер Милен-
ков отива на 
представление 
на „Танхойзер” 
от Вагнер. Впе-
чатлен, реша-
ва да изостави 
фресковата жи-
вопис и да се 
посвети на те-
атралната деко-
рация. Издържа 

се с проектите за модели на 
дантели и с работа като мияч 
на съдове. Парите свършват 
и студентството приключва, 
завръща се в България. С из-
воювана от проф. Иван Шиш-
манов, тогава министър на 
просвещението, финансова 
подкрепа и с договор за на-
значение като театрален ху-
дожник, Миленков заминава 
отново през 1909 г. за Мюн-
хен, за да довърши специали-
зацията си. Баща му продава 
и другата половина от лива-
дата. Така той става студент 
по театрална декорация на 
проф. Ханс Фраам и навлиза 
в тънкостите на театралната 
декорация. 
До тогава само предмети 

на бита са присъствали на 
българските театрални сце-
ни. Постепенно се включват 
и интериор от стая и гора - 
универсални за всяка поста-
новка, а следващият етап е 
поръчването на сюжетите за 
всяка постановка. 

Художникът Александър 
Миленков през 1906 г. става 
първия професионален де-
коратор в България. В нача-
лото на януари 1907 г. е откри-
та тържествено новата сграда 
на Българския народен театър 
със „Слава на изкуството. 
Фееричен пролог” от Иван 
Вазов. Миленков не само про-
ектира декорите и костюмите, 
но и е техен изпълнител. Рабо-
ти с най-големите режисьори 
по онова време – Йозев Шма-
ха, Гео Милев, Масалтинов и 
др. Миленков е отново пър-
вият художник (през 1911 г.) в 
Кукления театър, който тогава 
се е помещавал в салона на 
читалище „Славянска беседа”. 
Като сценограф, художникът е 
автор на театралната декора-
ция на 370 постановки, които 
включват драми, опери, опе-
рети и детски пиеси. Работи 
за Народния театър, Народ-
ната опера, Столичния куклен 
театър, за читалища и други 
театрални сцени от цялата 
държава.
При избухването на Първа-

та световна война Александър 
Миленков се записва добро-
волец,  подпоручик. Командва 
22 пехота в Тракийския полк. 
При една от поредните бъл-
гарски атаки е тежко ранен. 
За проявения героизъм е на-
граден с два ордена за хра-
брост.

Връщайки се към мирния 
живот, изпод четката на ху-
дожника излизат пейзажи, 
селски къщи, малки селца: 
„Пейзаж от Рила”, „Есенна 
гора”, „Пейзаж от Златица”, 
”Пейзаж от Тетевен”, на-
тюрморти („Бодили”) и др.  
Участва редовно в Общите 
художествени изложби и орга-
низира пет самостоятелни из-
ложби – една със сценография 
(1907), а останалите с живопис 
(пейзажи и натюрморти).
Александър Миленков  е 

признат за първи български 
пионер в театралната де-
корация и първи учител на 
всички български театрал-
ни декоратори. Преклонение 
пред способностите му  зас-
видетелстват писателят Орлин 
Василев, бащата на българ-
ската карикатура Александър 
Божинов и още много цените-
ли на изкуството му.
Член е на Съюза на бъл-

гарските художници и два 
пъти председател на сдруже-
нието. Спечелил е множество 
награди: Димитровска награда 
(1951), Орден „Народна репу-
блика България” - II ст. (1959), 
„Червено знаме на труда” 
(1959), „Кирил и Методий” I ст. 
(1963). 
Художникът Александър 

Миленков  умира на 3 януари 
1971 година в град София.

/ЗТ/.

АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНКОВ – 
ХУДОЖНИК И ПИОНЕР НА БЪЛГАРСКАТА ДЕКОРАЦИЯ 

Царевец е хълм във Велико Тър-
ново, както и едноименната крепост 
в средновековния Търновград. Била е 
главната българска крепост по време 
на Второто българско царство (1185 – 
1393), на което Търново е столица. 
Най-ранните следи от живот на хъл-

ма „Царевец“ датират от късния халко-
лит (4200 г. пр. Хр.). Хълмът е обитаван 
и през бронзовата и желязната епохи. 
Открити са останки от жилища и ке-
рамика от Халщатската култура (XIII-V 
в. пр. н.е.) и от по-късната латенска 
култура (V-I в. пр.н.е.). Разкритото под 
развалините на средновековната бъл-
гарска столица тракийско селище е съ-
ществувало през цялото I хил. пр.н.е. 
В края на V в., по времето на импера-
тор Анастасий I (491 – 518 г.), на хълма 
Царевец е построена ранновизантий-
ска крепост. Тя била една от опорните 
точки на Източната римска империя в 

КРЕПОСТТА „ЦАРЕВЕЦ“

Картината на календар 2018 г. на в. „Земеделска 
техника“ е на художника Александър Миленков. 

северната част на Балканския полу-
остров. През VIII век върху развали-
ните на ранновизантийската крепост 
възниква старобългарско селище. Към 
средата на XII век започва изгражда-
нето на крепостта и феодалния замък. 
Най-голямото развитие градът получа-
ва по времето на Втората българска 
държава, когато става нейна столица.
Укрепителната система на средно-

вековната крепост е сложно устроена. 
Тя се състои от околовръстни стени, 
опасващи целия хълм и други напреч-
ни, спускащи се перпендикулярно към 
реката. Крепостната стена по скалния 
венец на Царевец, дебела 2.4 м, а на 
някои места стигаща до 3.6 м, има бой-
ници и кули. Проучена е главно от 1958 
до 1963 г.
В централната част на хълма е раз-

положен Дворцовият комплекс, строен 
от цар Иван Александър около 1360 г. 

Той представлява сбор от постройки, 
включващи тронна зала, дворцова църк-
ва и царски покои. Обграден е от въ-
трешна каменна стена, две бойни кули и 
два входа. Главният вход е бил от север 
и е защитен с три кули. В източната част 
на двора била разположена дворцовата 
кръстокуполна църква.
Българската патриаршия е вторият го-

лям архитектурен комплекс на Царевец, 
заемащ площ около 30 дка. При разкоп-
ките от 1960 до 1965 г. се установи, че 
Патриаршията, също както и царският 
дворец, била самостоятелна крепост във 
вид на неправилен многоъгълник, ограден 
с крепостни стени, порти и кули. Входът 
се намирал на западната страна - подси-
лен с две последователни врати. От юг и 
север се издигали две бойни кули.
В централната част на комплекса, 

на най-високото място на хълма, се 
Продължава на стр. 13
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ПОБЕДИТЕЛИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Направление 2 – „Иновации”

Окопен 
култиватор
ГЕРПРО ЕООД

Категория „Енергетични машини”
СРЕДНИ СТОПАНСТВА

Високообемно самосвално 
ремарке – зърновоз

БМД АД

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ
I-ВО МЯСТО

I-ВО МЯСТО 

Колесен трактор 
MASSEY FERGUSON 

ВАРЕКС ООД

Роторен зърнокомбайн 
ROTSELMASH RSM 161

ОПТИКОМ ООД

Роторен комбайн  JOHN 
DEERE S700

МЕГАТРОН ЕАД

II-РО МЯСТО ЛОЗАРСТВО
I-ВО МЯСТО

ПОЛЕВЪДСТВО 
I-ВО МЯСТО

Роторен зърнокомбайн 
ROTSELMASH TORUM 765

ОПТИКОМ ООД

Самоходен гроздокомбайн 
NEW HOLLAND BRAUD 

9000L
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Самоходна торачка и 
пръскачка CHALLENGER 

1300B
ВАРЕКС ООД

Ремарке – фургон, 
тип „Магазин“

БМД АД

Машина за бране 
на маслодайна роза

ИПАЗР „Н. ПУШКАРОВ”

Разсадопосадъчна 
машина за овошки

РИТЪМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Автокран 
въртящ

РИТЪМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Колесен трактор 
NEW HOLLAND Т4 F/N /V
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Колесен трактор 
Т5 UTILITY

ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Трактор JOHN DEERE 8400R
МЕГАТРОН ЕАД

ПОЛЕВЪДСТВО 
II-РО МЯСТО

Сламотръсен  комбайн 
NEW HOLLAND TC

ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Енергетични машини”

ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

I-ВО МЯСТО II-РО МЯСТО
ПОЛЕВЪДСТВО Категория „Самоходни прибиращи машини”

СРЕДНИ СТОПАНСТВА
I-ВО МЯСТО II-РО МЯСТО

Категория „Самоходни прибиращи машини”
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ЯНУАРИ
 8 Ден на акушерите и гинеколозите 
 12 Ден на военното разузнаване
 13 Празник на дейците на българското кино 
 16 Празник на растителнозащитника
 17 Ден на служителите в Държавния резерв
 21 Ден на родилната помощ
 25 Ден на българското радио
 26 Международен ден на митническия служител

ФЕВРУАРИ
 1 Ден на лозаря
 10 Ден на пчеларя, овощаря, градинаря
 14 Ден на археолога
 24 Ден на коневъда

МАРТ
 3 Международен ден на писателя
 8 Международен ден на жената 
 11 Ден на бълг. артилерия и ракетни войски
 15 Ден на санитарния инспектор, Международен ден 
  на потребителите
 17 Световен ден на морския транспорт
 18 Ден на радиотехническите войски
23 Световен ден на метеорологията
 26 Празник на Федерацията на НТС
 27 Международен ден на театъра
 28 Ден на пострадалите при изпълнение на служебния 
  си дълг

АПРИЛ
 1 Ден на хумора и сатирата, Ден на илюзиониста
 4 Празник на психолозите
 7 Ден на здравните работници, Световен ден на здравето
 11 Ден на зъболекаря
 12 Международен ден на космонавтиката
 16 Празник на българските юристи и Българската 
  Конституция
 17 Празник на дипломираните експерт-счетоводители
 18 Ден за опазване паметниците на културата
 20 Ден на свободния печат
 21 Празник на военното контраразузнаване
 22 Ден на еколога
 23 Световен ден на книгата
 26 Световен ден на интелектуалната собственост
 29 Международен ден на балета
 30 Ден на лесовъда

МАЙ
 1 Международен ден на труда
 5 Ден на Червения кръст и Червения полумесец
 6 Празник на българската армия; Празник на етнографите
  Празник на животновъдите, овчарите и пастирите
 7 Ден на радиото и телевизията
 9 Ден на Европа
 10 Ден на химика 
 11 Празник на библиотекарите
 12 Световен ден на медицинските сестри
 17 Ден на българския спорт
  Международен ден на телекомуникациите
 20 Празник на метролога; Европейски ден на морето
 23 Празник на националната разузнавателна служба
 24 Ден на славянската писменост и българската просвета 
  и култура
  Ден на българската журналистика
  Празник на народните читалища
 31 Ден на военните духови оркестри

ЮНИ
  9 Ден на автомобилистите, хлебарите, сладкарите, 
  строители, хотелиери, цветари (общо 20 професии)
  11 Празник на българските икономисти
  12 Ден на работниците от леката промишленост
  21 Международен ден на хидрологията
  23 Ден на служителя в държавната администрация
  Ден на енергетика
  24 Ден на българските фармацевти

  26 Ден на работниците от транспорта
  27 Световен ден на риболова
  29 Ден на занаятите

ЮЛИ
 1 Международен ден на архитектурата
  Ден на билкарите и народните лечители
 5 Празник на МВР
  12 Ден на националните гвардейски части
  18 Ден на гражданската защита
  19 Ден на българската дипломатическа служба
  20 Празник на пивоварите
  26 Празник на жандармерията
  27 Ден на лекари и аптекари и системните администратори

АВГУСТ
 1 Ден на градинарите
 5 Ден на железничарите
 6 Ден на българските ловци
 9 Ден на Военно-морските сили
 10 Ден на готвачите
18 Ден на миньора и геолога

СЕПТЕМВРИ
 1 Световен ден на мира
  13 Празник на инженерните войски
  Ден на програмиста
  14 Празник на българските пожарникари
  25 Празник на свързочните войски
  27 Международен ден на туризма
  30 Ден на преводача

ОКТОМВРИ
 1 Празник на бълг. певци и музиканти
  Ден на българските  застрахователи
 5 Ден на учителите
  6 Празник на архитектите, строителите и ковачите
 9 Ден на машиностроителите 
  Ден на пощите
  12 Ден на БАН
  16 Празник на ВВС и авиацията
  18 Ден на художници, живописци
  Ден на парашутистите
  19 Ден на българските лекари
  24 Ден на нотариусите
  25 Празник на работещите в бълг. земеделска наука
  26 Ден на ковачите и техниците
  30 Ден на спестовността

НОЕМВРИ
 1 Ден на българските учени
 3 Ден на българските художници
  Ден на Главна инспекция по труда
 5 Ден на металурзите
 8 Празник на полицията
  Празник на касапи, колбасари
  11 Празник на охранителя и частната охранителна 
  дейност
  18 Ден на оръжейника в Българската армия
  19 Празник на сухопътните войски
  21 Световен ден на телевизията
  22 Ден на българската адвокатура
  25 Ден на Софийския университет

ДЕКЕМВРИ
 1 Празник на механизацията в българското земеделие
 6 Ден на банкери, търговци
  Ден на рибарите и моряците
 7 Международен ден на гражданската авиация
 8 Празник на българските студенти
  10 Ден на работниците от хранително-вкусовата 
  промишленост
  12 Празник на грънчари, тухлари, дюлгери, казанджии, 
  обущари и други занаяти
  14 Ден на ветеринарно-медицинските специалисти
  22 Празник на Гранична полиция
  26 Ден на дърводелеца
  27 Ден на военно-топографската служба

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАЗНИЦИ - 2018 г.
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ЯНУАРИ
 1 Васил/ка, Васко/а, Василена, 

Веселин/а, Весел/а, Вълко, Вълчо
 2 Силвестър, Серафим/а, Силвия, 
  Силва/на, Горан, Горица
 3 Геновева
 4 Тихомир/а
 6 Йордан/ка, Данчо, (Боян/а, 

Бойко/а или 28 март), Богомил/а, 
Найден, Бон/чо/ка, (Бистра или 23 
декември), (Богдан/а, Божан/а или 
11 януари, 25 декември.)

 7 Иван/(к)а, Ваньо/чо, Ваня, 
Йоан/(н)а, Йото, Калоян, Йонко/а, 
Жан/а, Ивайло/а, Иво/а

 11 Теодоси/й, (Богдан/ка, Божан/а 
или 6 януари, 25 декември)

 12 Татяна, (Таня, Таньо/ю или 27 
декември), Траяна

 13 Вероника
 14 Нина, Калчо, (Адам или 13 декември)
 15 (Гаврил или 26 март, 8 ноември)
 16 Ромил
 17 Антон/(ио)/я, Антонина, Антоанета, 

Андон, Дон(к)а, Дончо, Доньо, 
Тончо, Тони, Тон/ьо/ка, Тот/ьо/ка

 18 Атанас/ка, Наско/а, Нач(к)о, 
Танка, Танчо

 19 Марио, Мариела, Мариета
 20 Евтим/ия
 21 Максим, Валери/я, Неофит
 22 Тимотей, Тимофей, (Анастас/ия, 

Секул или 29 август, 29 октомври, 
22 декември)

 24 Ксения, Оксана, Аксиния
 25 Григор/и(й), Гаро, Гриша
26 (Живко/а или 13 февруари, 

8 април, 10 май), (Зоя или 
13 февруари)

28 Ефрем
 30 (Мартин/а или 1 март, 14 април, 

1 септември)

ФЕВРУАРИ
 1 Трифон/ка, Лозан, Секул

 3 (Симеон/а, Мона, 
  Симона или 1 сеп.)
 4 Жеч(к)о/ка, Жеко, Желяз(ко)/(к)а
 5 Агата, Добринка
 6 (Огнян или 8 септ.), (Пламен, 

Искрен/а или 8 ноември, 20 
декември), (Светла, Светлозар или 
20 март, 8 април, 5 септ.), Доротея

 9 Никифор 
 10 Хараламби, Валентин/а, Валя, Пейо 
 13 Евлоги(й), (Зоя или 26 януари), (Жив-

ко или 26 януари, 8 април, 10 май)
 14 Валентин/а
 16 (Юлияна или 21 юни, 16 юли)
 21 (Евстати(й) или 20 септември)
 22 (Евгени(й)/я, Женя или 13 и 24 

декември)
 24 Тодор, Тодора/ка, Дора, Тош/о/

ко, (Доротея или 5 юни), (Лидия или 
23 март, 20 май), Дария, Дарин/а, 
Найден

МАРТ
 1 (Евдокия, Евдоким или 31 юли, 

4 август), (Марта, Мартин/а или 
30 януари, 14 април, 1 септември

 2 (Милен/а или 8 ноември)
 5 (Адриан, Адриана или 26 август)
 6 Красимир/а, Белла, Мирослав/а
 9 Младен, Вивиан
 10 (Галин/а, Галя, Геновева или 6 май) 
 11 (Софроний или 28 май)
 15 Манол, Емануил
 17 Алексей, Алеко
 20 (Светлин, Светла, Светлозар/а, 

или 6 февруари, 8 април или 5 
септември), Станислав/а 

 21 Яков
 23 (Лидия или 24 февруари, 20 май)
 24 (Захари/на, Хари, Зарко или 5 

септември)
 25 Благовест/а, Благо(й)/а, Бонка, 

Еванг(дж)елина, Добри/а, Добрин/
(к)а, Добромир/а, (Мариан/а, 
Мариян/а или 15 авг.)

 26 (Гаврил или 15 януари, 8 ноември), 
Габриел/а

ИМЕННИК - 2018 г.
ЯНУАРИ - ЮНИ  28 Албена, (Боян/а, Бойко/а или 6 

януари)
 31 Лазар, Лазарина, (Александър/а 

или 30 август, 23 ноември)
АПРИЛ

 1 Аврам, Цветан, Цветанка, Росен, 
Росица, Здравка/о, Явор, Ясен, 
Лиляна, Звезделин/а/, Стела, 
Зорница, Деница, Ралица, 
Маргарит/а/ и др., Виталий, 
(Венцислав или 5 декември)

 6 Страхил
 8 Велик/о/ч/ка, Възкресия, Велко, 

Вельо /а/, Велиян/а и др., 
(Живко/а или 26 януари, 
13 февруари, 10 май), (Светлин, 
Светла, Светлозар  или на 6 
февруари, 20 март, 5 септември), 
(Ирина, Ирена или 5 май) Мая, 
Тамара

 14 (Мартин/а, Марта  или 30 януари, 
1 март, 1 септ.)

 15 (Тома или 6 октомври)
 18 (Виктор/ия или 11 ноември), 

Жельо(ю), Желка
 25 Марк(о), Марчела
 29 Пенчо/ка

МАЙ
 2 Борис, Борислав/а, Боряна
 5 (Ирина, Ирена или 8 април), 

Мирослав/а
 6 Георги, Гергана, (Ген(ч)о/а, 

Генадий или 31 август), Гинчо, 
Гин(к)а, (Галина, Галя, Геновева 
или 10 март), Ганчо/ка, Гошо, 
Гюро, Гого, Гоце, Жорж

 10 (Живко/а или 26 януари, 13 
февруари, 8 април) 

 11 Кирил/ка, Киро, Методи(й)
 12 Герман, Герасим, Геро, Герда, 

Искра
 20 (Лидия или 24 февруари, 23 март)
21 Константин, Костадин/ка, Коста, 

Динко/а, Елена, Ели, Ленка, 
Запрян, Трайко, Спиро

 25 Спас/ка, Доротея, Деян
 28 Никита, (Софроний или 11 март)
 29 Теодосий
 30 (Емил/ия, Емилиян или 18 юли, 8 

август)
ЮНИ

 5 (Доротея, Доротей или 24 
февруари)

 7 (Валерия, Валери(й) или 7 август)
 10 Антонина
 11 Вартоломей
 14 (Панайот или 30 юни), Асен, 

Аспарух, Десислава, Крум, 
Румен/а, Чавдар, Русана, Руслан/а

 15 Вида, Витан, Август(ин)/а
 17 Мануел/а, Мануил/а, 
 19 Паисий
 20 Бисер/а, Наум
 21 (Юлиан/а, Юли/я или 16 февруари, 

16 юли)
 24 Еньо, Янк(ч)о, Ян(к)а, Ян(и), Янаки, 

Биляна, Дилян/а, Ивета
 26 Давид 
 29 Петър, Петра(на), Пейо, Кремена, 

Камен, (Пен(чо)/(к)а, Пеньо(ю), 
Петьо/я, или 14 окт.) (Павел, 
Павлин/а или 6 ноември)

 30 Апостол, Панталей, (Панайот или 
14 юни), Панчо

Крепостта „Царевец“, Велико Търново
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ЮЛИ - ДЕКЕМВРИ

Крепостта „Калиакра“

ЮЛИ
 1 (Дамян/а, Кузман или 1 ноември)
 3 Aнатоли(й), Румен, Румяна
 6 Валентин/а, Валя
 7 Неделя, Недялко/а,Нели,Нешка, 

Делчо(ьо)/ка, Клавдия
 8 Прокоп/и
 11 Олга, Олег
 14 Орлин 
 15 Владимир/а, Господин/ка, Влайко 
 16 (Юлия/н, Юлита или 16 февруари, 

21 юни)
 17 Марин/а, Маринела
 18 (Емилия/н, Емил/ия или 30 май, 8 

август)
 20 Илия, Илиян/а, Илко/а, Ильо 
 22 Магдале(и)на, Магда, Мадлен
 25 (Ан(н)(к)а, Ани, Аня, Ани(е)та, 

Анелия или 9 декември)
 26 (Параскева или 14 октомври, 28 

октомври) 
 27 Пантелей, (Климент/ина, или 25 

ноември), Панчо/ка
 29 Калин
 31 (Евдокия, Евдоким или 1 март, 4 

август) 
АВГУСТ

 1 Макавей, Здравко/а
 4 (Евдокия, Евдоким или 1 март, 

31 юли)
 5 Нона
 7 (Валери/я или 7 юни)
 8 (Емилия/ан или 30 май, 18 юли)
 15 Мария, (Мариян/а или 25 март), 

Мико/а, Мара, Маша, Ви(е)р(д)
жиния, Преслав/а 

 17 Мирон, Мирчо, Мира
 20 Самуил
 26 (Адриан/а или 5 март), Наталия
 29 (Анастас/ия, Секул или 22 януари, 

29 октомври, 22 декември)
 30 (Александър/а, Алеко, Сашо, или 

31 март, 23 ноември)
 31 (Генадий, Ген(ч)о/а или 6 май)

СЕПТЕМВРИ
 1 (Симеон/ка, Сим(ч)о, Моньо/ика 

или 3 февруари), Бронислава, 
(Мартин/а, Марта или 30 януари, 1 
март, 14 април)

 3 Антим
 5 Елисавета, Елза, (Светлозар, 

Светла или 6 февруари, 20 март, 8 
април), (Захари/на или 24 март)

 8 (Огнян или 6 февруари)
 13 Корнелия
 14 Кръстьо(ю), Кръстан/а, Кръстина, 

Ставри, Кънчо
 16 Людмил/а
 17 София, Вя(е)ра, Надежда, Любов, 

Надя, Люб(ч)о/(к)а, Любен, 
Любомир/а, Драга/н

 20 (Евстати(й) или 21 февруари) 
 22 Гълъбин/а
 24 Владислава
 25 Ев(ф)росина, Сергей

ОКТОМВРИ 
 1 Анани, Роман
 3 Денис, Денислав/а, Руска
 6 (Тома, Томислав/а или 15 април)
 8 Пелагия, Игнатий
 9 Аврам, Атанасия
 11 (Филип, Фильо или 14 ноември)
 14 Петко/а, Петкан/а, (Пеньо(ю)Пен/

(чо)/(ка), Петя, Петьо или 
29 юни), (Параскева или 26 юли, 
28 окт.)

 18 Злат(к)а, Златко, Злати, Злати(а)
н/а, Лука(н)

 26 Димитър, Димитрина, Митко, 
Митра, Мит/ьо/о, Димо/(к)а

 27 Нестор, Сабина
 28 Лъчезар/а, (Параскева или 26 юли, 

14 октомври)
 29 (Анастас/ия, Секул или 22 януари, 

29 август, 22 декември)
 30 Зоран, Зорица, Зорка, Зорница

НОЕМВРИ
 1 (Дамян/а, Кузман или 1 юли)
 6 Клавдия, (Павел, Павлин/а или 29 

юни)
 8 Ангел/ина, Михаил, Михаел/а, 

Милко/а, (Милан/а, Милен/а или 
2 март), Момчил, Рангел, (Гаврил 
или 15 януари, 26 март), Райк(ч)
о/а, Райна, Рая, (Пламен/а, 
Искр(ен)/а или 6 февруари, 20 
декември), Руси, Руска

 11 (Мин/к/а/о, Минчо или 10 
декември), (Виктор или 18 април)

 14 (Филип, Фильо или 11 октомври)
 16 Матей
 23 Цанко/а, (Александър, Сашо, Саша 

или 31 март, 30 август), Алеко
 24 Екатерина, Катерина, Катя, Тин(к)а, 

Кина
 25 (Климент, Клементина или 27 юли)
 26 Щилиян/а, Стилиян/а, Стела
 30 Андрей, Андреа(я)н/а, Андриана 

(Първан или 24 декември), Андро, 
Дешка

ДЕКЕМВРИ
 4 Варвара
 5 Сава, Савка, Савина, Слав(к)а, 

Слави, Съби, Събина,  
Владислав/а, (Венцислав или 1 
април)

 6 Никола(й), Никол(ина)/ета, Нико, 
Нено/ка, Кольо

 9 (Ан(к)а, Ани, Аня, Анита, Анелия 
или 25 юли)

 10 (Мин/к/а/о, Минчо или 11 
ноември)

 12 Спиридон
 13 Евстатий, (Евгений/а или 22 

февруари, 24 декември), (Адам или 
14 януари)

 14 Снежан/а/ка/, Снежка, Бела,  
Белчо, Белослав/а

 15 Свобода
 17 Данаил/а, Даниел/а, Дани, Данко
 19 Аглика, Аглая
 20 Игнат, (Искр(ен)/а, Пламен или 

6 февр., 8 ноември)
 21 Юлиан/а, Юлия
 22 (Анастас/ия, Ася, Сия, Секул или 

22 януари, 29 август, 29 октомври)
 23 Наум, Бисер, Бисера, (Бистра или 

6 януари)
 24 Благородна, Жечка, (Първан или 

30 ноември) (Евгени(й)/я, Жени 
или 22 февруари, 13 декември)

 25 Христо, Христин/а, Кристиан/а, 
Божидар/а,  (Богдан/а, Божин, 
Божан/а или 6  януари, 11 януари), 
Младен, Рад(к)о/а,  Радостин, 
Радослав/а,

 26 Давид, Йосиф, Дачо
 27 Стефан/(к)а, Стефка, Фани, 

Венце(и)слав/а, Стайко/а, 
Стоян/(к)а, Стамат/ка, Стамен, 
Станимир/а, Станко/а, Стоил/ка, 
Стоимен/ка, Стойк/о/а, Стоич/о/
ка, (Таня, Таньо или 12 януари)
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ПОБЕДИТЕЛИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 – „Иновации”
Категория „Работни машини”

СРЕДНИ СТОПАНСТВАМАЛКИ СТОПАНСТВА
ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ 

I-ВО МЯСТО
ПОЛЕВЪДСТВО

I-ВО МЯСТО II–РО МЯСТО

Прикачна пръскачка 
AGROJET GRASS KILLER
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Тороразпръскваща машина 
SULKY DX 30/30+
ОПТИКОМ ООД

Пневматична сеялка за 
пролетници FARMIX SD6
ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД

Механична сеялка за есен-
ници FARMIX AD4

ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД

СРЕДНИ СТОПАНСТВА
ТРАНСПОРТ 
II-РО МЯСТО

ТОВАРОРАЗТОВАРНИ 
РАБОТИ 

I-ВО МЯСТО

ПОЛЕВЪДСТВО
I-ВО МЯСТО II–РО МЯСТО 

ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА
ЖИВОТНОВЪДСТВО 

I-ВО МЯСТО

Тандемно ремарке с 2 оси 
FARMIX FT14

ИНОВЕКС МАШИНЪРИ ЕООД

Телескопичен товарач 
MANITOU MLT 737 NEWAG

ЗЛАТЕКС ООД

Сеялка за директна 
сеитба на окопни култури 

KINZE 4900
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Навесен обръщателен 
плуг GREGOIRE BESSON R8
ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ АД

Направление 3 - 
„Механизация в земеделското производство”

Малки стопанства
 I-во място – ЗП Денис Дурал, смесено 
производство 

 I-во място – ЗП Стефан Натев, ло-
зарство

Средни стопанства
 I-во място – ЗП Вилиан Кирилов, по-
левъдство

 II-ро място – ПГЗ  „СТЕФАН ЦАНОВ” – 
Кнежа, полевъдство

II-ро място – ПГСС  „Н. ПУШКАРОВ” – По-
пово, полевъдство

Големи стопанства
 I-во място – Власови Агро ООД, поле-
въдство

 II-ро място – ЕТ „Гергана Стоева – 
2004”, полевъдство

 II-ро място – ЗП Захарин Мачев, поле-
въдство

 III-то място – ЗП Любомир Димитров, 
полевъдство

 III-то място – ЗП Александър Хаджи-
ев, полевъдство

Машина за съхранение на 
фураж BUDISSA BAGGER 

RT 7000 FARM
АГРИТОП ЕООД

I-ВО МЯСТО 

ГОЛЕМИ СТОПАНСТВА

ПРАЗНИК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 
ОТЛИЧЕНИ :

 Никола Тодоров, ученик в „Про-
фесионална гимназия по селско 
стопанство”, гр. Нова Загора, спе-
челил първо място в Националното 
състезание „Млад фермер” 2017 г., 
в направление  „Механизация на 
селското стопанство” за управле-
ние на трактори 

 Проф. Живко Давчев, Университет 
„Св. Св. Кирил и Методи”, Скопие 
– за сътрудничество в областта на 

механизацията между Р България и 
Р Македония

 Нива БГ, за доброто сътрудничест-
во, отразяване на нашите събития

 Агро БГ, за подкрепата и отразяване-
то на нашите постижения и събития

 Николай Чапански, за сътрудничест-
вото ни и че 15 години издава вест-
ник „Фолклорен хоризонт и 20 г. води 
предаването „От дума на дума”

 Фирма „Мессу” и нейния управител 

инж. Николай Киров, който ни по-
мага за провеждане на Отличието и 
показва, че можем да осъществява-
ме идеи, когато се обединим

 Фирма „Йобстел България”, че ни по-
вярва и стана спонсор на събитието;

 Петкана Ноева, че повече от 10 го-
дини работи от сърце за проспери-
тета на механизацията на земеде-
лието

Продължава на стр. 12
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ПРАЗНИК НА МЕХАНИЗАЦИЯТА 

 Проф. Христина Янче-
ва, по случай рождения 
й ден (7 декември), коя-
то винаги е подкрепяла 
иновативното земеде-
лие

 Проф. д-р инж. Цветан 
Луков, за постиженията 
му в областта на меха-
низацията и по случай 
85-годишния му юбилей

 Плакети получиха орга-
низаторите: Министер-
ство на земеделието, 
храните и горите, Сел-
скостопанска акаде-
мия, Русенски универ-
ситет „Ангел Кънчев”, 
Аграрен университет 
- Пловдив, Научно-тех-
нически съюз по ма-
шиностроене и вестник 
„Земеделска техника”.

Продължава от стр. 11

Високият скалист нос „Ка-
лиакра”, подобно на кораб, 
се врязва на 2 км в морето 
и затваря защитен от север-
ните ветрове залив. Намира 
се на 12 км от Каварна и на 
70 километра североизточно 
от Варна.Тук гнезди аристо-
телевият корморан и могат 
да се наблюдават делфини. 
Прибойните вълни са издъл-
бали в пещери ниши, под-
моли и арки, до които може 
да се стигне само откъм мо-
рето. Заливът, образуван от 
нос „Калиакра“, представля-
ва много добро убежище при 
буря за минаващите оттук 
кораби. На носа е разполо-
жена едноименната крепост 
„Каликра“. Тук има музей, 
ресторант, морски фар, мор-
ската радиолокационна стан-
ция, метеорологична станция 
и параклис.
Това красиво място, не-

пристъпно от три страни, 
било заселено още от тра-
ките. Те издигнали каменна 
стена от север, за да пре-
градят единствения достъп 
до носа. Нарекли крепостта 
Тиризис, по името на свое-
то племе - тиризи. През 
римската епоха крепостта 
станала известна с името 
Акра (от Акрос кастелум - 
"укрепен нос"). В римската 
провинция Малка Скития 
(Добруджа) по значение и 
големина Акра отстъпвала 
само на Томи (Кюстенджа) и 
Дионисополис (Балчик).

КРЕПОСТТА „КАЛИАКРА“

Крепостта „Калиакра“ е включена в Именника за 
2018 г. (юли-декември) на в. „Земеделска техника“. /ЗТ/

В града живеело 
многобройно и за-
можно население. 
След 681 г. бъл-
гарите завладели 
крепостта и раз-
ширили укрепена-
та площ, като по-
строили още една 
крепостна стена 
на север. През XIII 
в. в италианските 
морски карти кре-

постта се появява под името 
Калиакра, което на гръцки 
означава „красив нос”.
Когато през XIV в. Вто-

рата българска държава се 
разделя на три, Калиакра 
става център на най-източ-
ната част, чийто първи вла-
детел е боляринът Балик. 
При деспот Добротица, зет 
на византийската импера-
трица Ана Савойска, Из-
точна България получава 
неговото име - Добруджа, 
а Калиакра преживява своя 
разцвет като нейна столица. 
Писмени сведения говорят 
за мощен средновековен 
град, в който владетелят 
сече собствени монети и 
превръща крепостта в цър-
ковно средище. Днес на 
носа има останки от кре-
постните стени. Наследни-
кът на деспот Добротица 
- синът му Иванко, успял 
да сключи договор за вза-
имни търговски привилегии 
с италианската република 
Генуа. Калиакра станала го-
лямо международно търгов-
ско пристанище, което се 
потвърждава от многоброй-
ните находки на западноев-
ропейски монети. Калиакра 
запазва своята независи-
мост до 1444 г. и е послед-
ната българска крепост, 

В началото на VI в. кре-
постта Акра била зеселена 
от хуни и българи. Те били 
федерати (съюзници) на Ви-
зантийската империя със за-
дача да пазят границите й. 
През 513 г. федератите се 
вдигнали на бунт срещу им-
ператор Анастасий. Той се 
опитал да подкупи водача на 
бунтовниците Витилиан, но 
не успял. Тогава изпратил 
срещу тях армия, но тя била 
разгромена пред стените на 
Акра. Според летописците 
крепостните ровове били 
запълнени с трупове на им-
ператорски войници. За да 
обяснят някак поражението, 
византийците разпространи-
ли легендата, че българските 
шамани предизвикали вне-
запен мрак, от който вой-
ниците изпаднали в ужас и 
като обезумели се хвърлили 
сами в рововете.
През VI в. византийците 

построили нова, още по-мо-
гъща крепостна стена и на-
станили тук голям гарнизон. 

презвзета от османците.
На 31 юли 1791 г. край 

бреговете на Калиакра се 
разразява най-голямата 
морска битка в Черно море. 
Руската ескадра, водена от 
адмирал Фьодор Ушаков, 
разбива многократно пре-
възхождащата го турска 
армада на Хюсеин паша. С 
тази победа завършва Ру-
ско-турската война от 1787 
– 1792 г. 
Поради местоположение-

то си нос „Калиакра“ е ва-
жен за корабната навигация 
в Черно море. Светлинната 
навигация на носа се споме-
нава в турски източници още 
през 13 век. През 1856 – 1866 г. 
френско дружество изгражда 
по българските земи 7 фара, 
един от които е на Калиакра. 
При Шабленското земетре-
сение през 1901 г. фарът се 
пропукал и било необходи-
мо да се изгради нов. При 
градежа му са използвани 
дялани камъни от крепостни-
те стени. Новата бяла кръгла 
кула била висока 9,7 м и бя-
лата светлина проблясва от 
67,6 м надморска височина.
През 2004 г. екипът на Б. 

Петрунова при разкопки в 
подградието, между стените 
на античната и средновеков-
ната крепост, археолозите 
попадат на каменна зидана 
гробница от III в. на скитско-
то племе сармати.
Калиакра е една от пър-

вите защитени територии в 
България, обявен за приро-
ден резерват през 1941 г. 
Днес защитената зона об-
хваща сухоземна територия 
и акватория с обща площ 
687,5 хектара.
Заслужава си да посети-

те „Калиакра“.
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Тел.: 359 82 841 583 
www.rumont-bg.com

 Предлага селскостопанска техника
 на известни западни фирми
 Резервни части
 Сондажи за вода и напояване

Плодородна и щастлива Новата 2018 г. 
за нашите служители, за многобройните ни

клиенти и партньори!

извисявала патриаршеската 
църква „Възнесение Госпо-
дне”. Църквата представлява 
храм паметник, в който чрез 
мащабни фигурни компози-
ции, художникът проследява 

възхода на политическото 
и културното развитие на 
средновековната българска 
държава. Отворена е за по-
сещение през ноември.
Посетете тази българска 

гордост.

Крепостта „Царевец“ е включена в Именника за 
2018 г. (януари-юни) на в. „Земеделска техника“. /ЗТ/

КРЕПОСТТА „ЦАРЕВЕЦ“

e-mail:ritamingeneering@abv.bg, 
www.ritam-engineering.com, тел: 0889439920

РИТЪМ инженеринг ЕООД

Поздравява всички 
свои клиенти 
и партньори

с Новата 2018 
година като им 
пожелава здраве 

и успехи!

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!

1612 София, ж. к. Лагера, ул. "Съвет на Европа" 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/02/975 50 32, 0887 200 804; 

е-mail: margarita_popova@abv.bg

Цялостно комплексно 
(правно, техническо 
и икономическо) 

обслужване на местни 
и чуждестранни инвеститори

ЧНГ 2018

Продължава от стр. 5

СГРАДАТА НА МЗХГ НА 90 ГОДИНИ
получава първа награда на 
престижен международен 
конкурс. Реализацията на 
проекта за сградата на ми-
нистерството обаче се за-
бавя заради избухването на 
Първата световна война и 
строежът започва едва през 
1920 г. След възникнали не-
доразумения с инвеститора, 
архитект Лазаров се оттегля, 
а изпълнението на обекта е 
прехвърлено на неговия пръв 
помощник арх. Илия Попов. 
Заради сложното и обемно за 
времето си строителство сгра-
дата се строи над 7 години и е 
завършена окончателно през 
1927 г. Въпреки  творческите 
разминавания, фасадата на 
сградата запазва монументал-
ността на авторския замисъл. 
Еклетичният подход на архи-
тект Лазаров е видим в се-
цесионовата украса на двете 
кули и купола в централната 
част, маркиращи най-важните 

обеми на сградата. Тя е изгра-
дена в бароков стил, откроява 
се с извита фасада и е богато 
украсена. Подовите плочи са 
от цветен цимент със стъкле-
на глазура, които са специал-
но изработени от чешка фа-
брика през двайсетте години. 
Те са положени така, че век 
по-късно нито веднъж не се е 
налагало да бъдат поправяни. 
Главната фасада е богато ук-
расена с декоративни елемен-
ти – каменни колони, балкони 
с балюстради, гирлянди от 
цветя и плодове, медальони 
и др. Елипсовидното фоайе 
след главния вход е оформено 
с мраморни колони, гипсови 
орнаменти  и големи стъклени 
полилеи.
След завършването си 

до средата на 40-те години 
постройката приютява Ок-
ръжната палата на Царство 
България и на едно място 
са събрани всички окръжни 
служби: Окръжната сметна 

палата, Окръжното управле-
ние, Окръжните медицински и 
ветеринарен лекари, Окръж-
ните инженери и архитекти, 
Окръжните училищни инспек-

Продължава от стр. 5 тори, Окръжното контролно 
бюро по мерките и теглилки-
те. Освен тях в сградата са 
Постоянната комисия с бюра-
та си: Техническо-училищно, 
Водоснабдително и Планос-
немачно, Дирекцията на ста-
тистиката, Лесничейството и 
Районният горски инспектор.
След смяната на властта 

през 1944 година, в нея се 
настанява Министерство на 
земеделието (1947 г.). Вече 
70 години институцията се 
помещава в емблематичната 
сграда. През 1971 – 1975 г. 
зад старата сграда е построе-
на нова, която се свързва със 
старата с преходник-коридор. 
Днес главния вход се отваря 
само при посещение на ва-
жни делегации в министер-
ството.                       /ЗТ/
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Мирна, спорна и щастлива!
Здраве и късмет да има!
Нека постигате с лекота 
планираното и посрещате 
с усмивка неочакваното.

Честитим на всички Коледните и 
Новогодишни празници!

БЕРУС • ООД - РУСЕ
тел./факс 082/84 21 43; тел. 082/84 54 37

РЕМОНТ СЕРВИЗ  ЕООД  КАРНОБАТ
0889 721 781; 0889 721 780   www.remont-serviz.com

e-mail: remont_serviz@mail.bg

Весела Коледа и щастлива Нова година!

Нека Новата 2018 г. 
да бъде изпълнена 
с щастие, здраве, 
успехи и много 

поводи за усмивки!

тел. 0610/525 29; www.metarem.com

Нека Новата 2018 
година да бъде 

успешна за всички 
в агробизнеса!
Да се изпълнят 
мечтите Ви!

Агростарт МК
тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, GSM: 0885 41 09 75
Благодарим на своите клиенти за доверието, 

което ни оказаха през изтичащата година. 
Пожелаваме на нашите 
служители, партньори 

и земеделски стопани късмет 
и здраве през 

Новата 2018 г.

www.tractorinvest.com

Ви пожелава 
Весела Коледа 

и плодородна 2018 година!

гр. Карлово, „Околовръстен път“ №2, 0879 011 010; 0888 459 108; 0885 878 444

Тел.: 0885/187 153; 0899/051 174
e-mail: sales@plantis.biz   www.plantis.biz

ПЛАНТИС
Листни торове Акрамет

Стимулиращ и фунгициден ефект

Весела Коледа!
Щастлива Нова година!  

НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ

9000 Варна, ул. “Драгаш” 14, партер
тел./факс: 052/501 852; 0888 959 375

e-mail: mzdimov@hotmail.com

Годината, която се задава
с шепи радост да раздава,
да бъде мирна, плодовитa
на всички да е честита!

„ЛУДОГОРСКИ КЛАС“ ООД

ЧЕСТИТА НОВАТА 2018 ГОДИНА!

гр. РУСЕ, телл: 0886 166001, 0887 333 002, 082 822 106, agritrade-bg.com

УСПЕХИ, 
ЗДРАВЕ И 

КЪСМЕТ НА 
НАШИТЕ 
КЛИЕНТИ, 

СЛУЖИТЕЛИ И 
ПАРТНЬОРИ!



15
бр. 25-2017

ЧНГ

ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КОЛИ
И ЧАСТИ ЗА ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

На земеделските стопани 
желаем здраве, успешна 
стопанска година и 
плодотворно 

сътрудничество.

гр. София, тел. 02/950 12 45, 0888 308 292; факс 02/952 6809

„ТЕЛКОМ инженеринг“ ООД

Поздравява своите настоящи 
и бъдещи клиенти 

с празниците и им желае 
успехи през новата 

2018 година!
ВЕСЕЛА КОЛЕДА И 

ЩАСТЛИВА НОВА ГОДИНА!

Ботевград 
тел: 0723/66 234

www.joebstl.bg

Весели 
празници 

от екипа на 
ЙОБСТЕЛ България!
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Академичното ръководство на 
Аграрен университет – Пловдив 
поздравява своите студенти, пре-
подаватели, партньори и приятели 
с настъпващите празници.
Нека светлината на Коледната 

нощ носи здраве, вдъхновение, бла-
городство и признателност!
Нека имаме повече вяра и воля за 

успех в добрите начинания!
С най-искрени пожелания за благодатна, 

успешна и щастлива Нова година!
Весели празници!

Проф. д-р Христина Янчева,
Ректор на Аграрен университет

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ
ПЛОВДИВ

 

ул. „Г. С. Раковски” 108; ет. 4, офис 411 
тел./факс: (02) 986 22 40 

ВЕСЕЛА КОЛЕДА!
МИРНА И ЩАСТЛИВА 

НОВА ГОДИНА!

НТС ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

nts-bg@mech-ing.com,     www.mech-ing.com

ДА Е ЩЕДРА 
И БЛАГОДАТНА, 

ЗДРАВА И ЩАСТЛИВА 
НОВАТА 2018 ГОДИНА!

Благопожелания от екипа

РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ 
“АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Уважаеми колеги и студенти,
Скъпи приятели и партньори,
Академичното ръководство 

на Русенски университет „Ангел 
Кънчев“ Ви пожелава весели Ко-
ледни и Новогодишни празници! 
С най-сърдечни пожелания 

за ЗДРАВЕ и БЛАГОДЕНСТВИЕ 
през 2018 година!

Проф. д-р Велизара Пенчева,
Ректор на Русенския университет 

Сдружение Сдружение 
на производителите на производителите 
на земеделска техникана земеделска техника

Поздравява своите членове с настъпването оздравява своите членове с настъпването 
на Новата 2018 година! Желае им лично на Новата 2018 година! Желае им лично 

здраве, щастие и успехи в бизнеса!здраве, щастие и успехи в бизнеса!

ВЕСЕЛА  КОЛЕДА !
ЖИВО ,  ЗДРАВО 

ДОГОДИНА  - 
ДО  АМИНА !

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

“НОЛИС” OOД


