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- Д-р Дими-
тров, кога ще се 
проведе изложе-
нието по живот-
новъдство в Сли-
вен?

- Национално-
то изложение по 
животновъдство в 

Сливен за първи път ще бъде съпро-
водено от Международна научно-при-
ложна конференция „Животновъдство 
– традиции, биологично разнообразие 
и споделен опит”. Те ще се проведат 
между 27 и 29 април 2018 г. На 27 ап-
рил е научната конференция, на 28 ще 
започне Националното изложение, а 
на 29 април ще има аукцион за про-
дажба на разплодни животни.

Организатор е Министерството на 
земеделието, храните и горите под 
патронажа на министър Порожанов. 

МЗХГ възложи на Селскостопанска 
академия и Центъра на оценка за ри-
ска по хранителната верига да орга-
низират Научно-приложната конферен-
ция, а на Изпълнителната агенция по 
селекция и репродукция - изложбата 
и аукциона. Средствата са по линия 
на държавна помощ, гласувана е от 
Управителния съвет на Държавен фонд 
„Земеделие”. За изложбата имаме се-
риозен бюджет. Цялата организация 
на научната конференция е благода-
рение на средства от спонсори. Това 
показва, че българските фирми в земе-
делието вече са осъзнали, че науката 
е нещо нужно и необходимо. 

Изложението ще се открие от ми-
нистъра на земеделието, кмета на Сли-
вен и председателя на Комисията по 
земеделие. На откриването ще присъст-
ват представители на министерства от 

БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
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Интервю с д-р Цветан Димитров,  
зам. министър, МЗХГ
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Земеделско образование

В началото на ХХ-
ти век ниските добиви и 
слабата продуктивност 
на селскостопанските жи-
вотни пораждат нуждата 

от откриване на земеделско училище 
в тогавашното село Кнежа. Идеята се 
подема от първите агрономи на се-
лото Никола Бобев и Христо Монев, 
подкрепени от други ентусиазирани се-
ляни и споделена от Министерството 
на земеделието. В началото на 1904 г. 
училището е вече проектирано. Така на 
01.09.1908 г. се открива в току-що по-

Професионалната гимназия по сел-
ско стопанство и икономика (ПГССИ) 
„Христо Ботев”, гр. Свиленград е учили-

Северна България:
1. Професионална гимназия по селско стопанство „Ангел Кънчев”, Русе
2. Професионална гимназия по аграрно стопанство – Добрич
3. Професионална гимназия по селско стопанство „Земя” – Провадия

Победители:
Животновъдство: ПГСС „Ангел Кънчев”, Русе – Бенер Руждиев
Растениевъдство: ПГСС „Ангел Кънчев”, Русе – Дениз Шабан; 
ПАГ „Никола Вапцаров”, Бяла Слатина – Асен Асенов
Механизация на селското стопанство: ПГАС, Добрич – Мохамед Неджиб
ПГЗ „Стефан Цанов”, Кнежа – Тодор Насков

Южна България:
1. Професионална селскостопанска гимназия, Садово
2. Професионална гимназия по селско стопанство, Нова Загора
3. Професионална гимназия по селско стопанство и лека про-
мишленост, Карнобат

Победители:
Животновъдство: ПСГ, Садово – Мария Димитрова
Растениевъдство: ПСГ, Садово – Милка Аргирова
Механизация на селското стопанство: ПСГ, Садово - Атанас 
Желязков

Класиране от регионалните кръгове на Национално състезание „Млад фермер” 2018

110 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ В КНЕЖА

60 ГОДИНИ РЕАЛИЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Професионална гим-

назия по селско стопан-
ство „Никола Пушкаров“ 
град Попово е училище 

с традиции и поглед  към бъдещето. 
Отворило врати  през 1958 година, до 
днес то е водещо в подготовката  на 
кадри за селското стопанство, ико-
номиката, туризма. Традиция в крак 
с времето - това е мотото, което 60 
години обединява учители, ученици, об-
щественост. Гледайки в бъдещето, чер-
пим сила и увереност от традициите си 
и се опитваме да отговорим на предиз-
викателствата на времето.

ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ „МЛАД ФЕРМЕР” 2018, СВИЛЕНГРАД

строената сграда Нисше земеделско 
училище с двегодишен курс на обуче-
ние на ученици. 22 години по-късно се 

построява нова сграда, на втория етаж 
е изграден и пансион.

През първата година са приети 
7 курсисти-младежи, завършили чет-
върто отделение. За редовен управи-
тел е назначен Христо Монев. През 
1919 година училището прераства в 
практическо земеделско с двегоди-
шен курс на обучение, с прием на 
ученици след завършен тогавашен 
трети прогимназиален клас. В този 
вид то съществува до 1941 година. В 
него се обучават техници по ското-

ще с 50-годишна традиция в подготов-
ката на средни специалисти в областта 
на селското стопанство. Тя е правопри-
емник на машиннотракторното учили-
ще в града ни, което е открито през 
учебната 1966/1967 г. През учебната 
1976/1977 г. местната гимназия осъ-
ществява прием на две паралелки уче-
ници по специалност „Механизация на 
селското стопанство”, което се счита 
и за начало на средното професио-
нално образование в Свиленград. В 
отговор на съвременните тенденции и 

предизвикателства днес гимназията из-
вършва обучение по специалности от 
направления „Стопанско управление и 
администрация”, „Услуги за личността” 
и „Растениевъдство и животновъд-
ство”. През учебната 2017/2018 г. 356 
ученици се обучават в специалности 
„Икономика и мениджмънт”, „Малък и 
среден бизнес”, „Селски туризъм”, „Ор-
ганизация на хотелиерството” и „Меха-
низация на селското стопанство”.  За 
съжаление, машинният парк на гимна-

В историята на училището, писана 
в продължение на шест десетилетия, 
има немалко основания за гордост. 
Това са: Приемственост - 60 години 
нашето училище е част от живота ни, 
от този на нашите деца, родители и 
внуци; Реализация - за шест десетиле-
тия тук са завършили образованието 
си и са придобили професия хиляди 
механизатори, животновъди, растени-
евъди, монтьори, земеделски техници, 
фермери, икономисти в земеделското 
стопанство, лозаро- винари; Формира-
не на личности - създадените искрени 
приятелства, изградената вяра в собст-

вените сили, формираната отговорност 
и уважение към себе си и околните, 
уменията за работа в екип, показаната 

Продължава на стр. 8
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Светлана  
Калапишева

Теменуга Тодорова
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Животновъдство

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО 
СЕЛЕКЦИЯ И РЕПРОДУКЦИЯ В ЖИВОТНОВЪДСТВОТО

1756 София  ул. Бистришко шосе № 26;  тел. 02/961-13-29, факс: 02/961-33-86; 
e-mail: sdkrdj@mb.bia-bg.com; web: www.iasrj.eu

ИАСРЖ 
е единственият в нашата страна изпълнителен орган на държавната власт  

в областта на животновъдството
Съгласно Закона за животновъдство (ЗЖ)  
и произтичащите от него нормативи актове  

ИАСРЖ осъществява следните функции:

 Подпомагане на министъра на земеделието, храните и 
горите при провеждане на държавната политика в об-
ластта на развъдната дейност и управление и съхране-
ние на генетичните ресурси.

 Мониторинг за състоянието на националните генетични 
ресурси.

 Координиране на развъдната дейност и управление на 
националните генетични ресурси в животновъдството.

 Опазване на изчезващи и застрашените от изчезване 
породи – Национално богатство на страната.

 Поддържане на Национален генетичен резерв – ген-бан-
ка за всички видове и породи селскостопански животни, 
отглеждани на територията на страната.

 Контрол върху развъдната дейност.

АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВЪЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКA  
МЛЕЧНА ПОРОДА ОВЦЕ (АРБМПО)

Произвежда млади кочлета специализирано млечно 
направление, подходящи за различните райони на стра-
ната. Партньори са ни научните институти от Южна Бъл-
гария.

От потомството може да се получат 120 - 150 л дойна 
млечност, в зависимост от условията на отглеждане. 

Предлагаме качествени мъжки агнета с оценена раз-
въдна стойност. Отгледайте си от тях приспособени към 
вашите условия кочове.

За контакти:
Георги Димов, 0887 408 046. 

Изпращайте вашите въпроси на: arbmpo@mail.bg

гр. Калофер, 
обл. Пловдив, 

ул. „Рада войвода” № 10,
тел.: 0878 662 139, e-mail: 

t_dikliev@abv.bg

„АСОЦИАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА  
НА РЕДКИ АВТОХТОННИ ПОРОДИ – 

КАЛОФЕРСКА ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА“

l Опазване

l Развъждане

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ИМА ПЕРСПЕКТИВА

Природо-гео -
графските усло-
вия на България 
са база за раз-
витие на добро 
животновъдство и 
производство на 
качествени месо и 
мляко.  Животно-
въдството е един 
от най-традицион-

ните и важни отрасли в икономиката 
на страната. През последните години 

темповете и начините му на развитие 
са определят от увеличаване броя на 
животните, качеството на селекционна-
та работа и връзките на българските 
развъдни, браншови и търговски орга-
низации с европейските. В България 
вече има животни както от говедо-
въдния, така и от овцевъдния сектор, 
които са равностойни на най-добрите 
европейски породи. Освен това имаме 
и разнообразни породи, включително 
и такива за високопланинско животно-
въдство. Важна е ролята на развъдни-

те асоциации в сектора, които вече 20 
години развиват селекционния процес 
и помагат на членовете си да изберат 
най-добрите технологии и породи за 
дадения район. Изпълнителната аген-
ция осъществява професионалния кон-
трол върху развъдния процес, който те 
извършват. ИАСРЖ контролира разви-
тието на отделните популации и породи 
животни. Друга наша задача е да се 
грижим за съхраняването и опазване-
то на генетичния материал в страната. 

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНО-ПРИЛОЖНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Конференцията ще се проведе на 27 април 
в Сливен.

Тя се състои от 4 панела:
1. Съвременни технологии при отглеждането на селско-

стопански животни
2. Съхранение, опазване и усъвършенстване на генетич-

ните ресурси
3. Преработка, производство и маркетинг на животински 

продукти

4. Оценка и комуникация на риска при здравеопазване, 
хуманно отношение и хранене на животните. 

Ще присъстват  водещи учени, представители на кон-
султантски фирми и държавни организации от Европа,  от 
други страни и България. Докладите ще бъдат на български, 
английски, руски и френски език. 

Организатори са Селскостопанска академия и Център 
за оценка на риска по хранителната верига.

По материали на ССА

“Животновъдство – традиции, биологично разнообразие и споделен опит”

Георги Йорданов, изп. директор на ИАСРЖ, пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 10
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Животновъдство

КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ

ИНСТИТУТ ПО  
ПЛАНИНСКО ЖИВОТНОВЪДСТВО И ЗЕМЕДЕЛИЕ   

„ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА БАЗА КЪМ ИПЖЗ” ДП
Троян 5600,  ул. “Васил Левски”281, тел: 0670/62802, 

факс: 0670/53032, rimsa@mail.bg; www.rimsa.eu
Извършва: Научноизследователска и консултантско-внедри-

телска дейност в областта на животновъдството, овощарството и 
фуражното производство в планинските и предпланински райони 
на страната.

Произвежда и предлага: Елитен разплоден материал от ме-
содайни говеда, кози и овце; стандартен и сертифициран посадъ-
чен материал от овощни и плодово-лекарствени видове; мляко и 
млечни продукти от крави и кози със сертификат за биологич-
но земеделско производство.

ИНСТИТУТ ПО ЖИВОТНОВЪДНИ 
НАУКИ (ИЖН) Костинброд

Научноизследователска работа 
в областта на животновъдството. 
Разработване на проекти, техно-
логии и програми в областта на 
животновъдството. Предлагане на 

елитни раз-
плодни жи-
вотни.

2232, гр. Костинброд 
Тел.: 0721/66037; Факс: 0721/66029; 
E-mail: inst_anim_sci@abv.bg
www.iasbg.bg

АСОЦИАЦИЯ НА СВИНЕВЪДИТЕ  
В БЪЛГАРИЯ

гр. Шумен, бул. „Симеон Велики” № 3
Тел.: 054/865 268; 0887/213 992; e- mail: pig_assoc@abv.bg

За п а з в а -
не генофон-
да и усъвър-
ш е н с т в а н е 
генетичната 
структура на 
чистопородните и хибридни свине.

За пчелари с повече от 30 кошера, които трудно ула-
вят евентуално роене на пчелите, е подходящо изобре-
тението на специалиста от Института по животновъдни 
науки в Костинброд доцент Пламен Христов.

В конструкцията на кошера с двойно дъно против рое-
не има специален апарат, монтиран отстрани на кошера, 
който улавя първите признаци на роене и сигнализира на 
пчеларя. Дъното улавя излитащия рой пчели и го приютя-
ва. Целта му е да замести усилията на пчеларя по време 
на роевия период. Чрез инфразвуков уред пчелите се под-
тикват към дъното и когато заемат позиция, електроника-
та информира кога да се сложи подвижното дъно и да се 
изолират младите и старите пчели. Така може да става и 

ПРОТИВОРОЕВО ДЪНО ЗА КОШЕРИ
по време на размно-
жаването на пчелните 
семейства, може да 
се улови и визуално. 
Не се налага да се 
търсят майки и да се 
манипулира с отдел-
ни рамки. Достатъчно 
е да се измести под-
вижното дъно назад 
и да се постави друга 
прелка, за да се отделят летящите пчели в отделен обем. 
Така пчелите започват да работят и роевото състояние 
постепенно отминава. Дъното има и допълнителни функ-
ции - може да служи и като прашец-уловител и чрез до-
пълнителна техника осигурява прашец с по-добро качест-
во. Може да се използва за стимулиращо подхранване и 
стимулиране на запасите през зимата чрез поставяне на 
полумедни пити.

Този уред може да се използва и за стартерно се-
мейство, когато се произвежда пчелно млечице. Тогава е 
нужно да има голям процент захранени ларви, за да бъде 
продуктивна работата. Чрез това дъно младите пчели кър-
мачки се изтикват в долното помещение. За едно деноно-
щие захранва ларвите, след което се връщат обратно и 
работят пълноценно. Не се налага да се борави с отделни 
пити, с търсене на майки и с преподреждане на гнездо.

По материали на ИЖН

ИНОВАЦИИ

Каракачанското куче е българска 
автохтонна порода с древен произ-
ход. То не се колебае да влезе в схат-
ка с вълци или мечки, за да защити 
повереното му стадо или собственика 
си в случай на опасност. Каракачан-
ското куче е една от най-старите по-
роди кучета в Европа. Предците му се 
оформят още през третото хилядолетие 
преди Христа. Съвременната порода се 
счита за потомък на кучетата на древ-
ните траки, най-старите жители на Бал-
канския полуостров, известни като от-
лични скотовъдци. Съхранена е до днес 
благодарение на животновъдни тради-
ции на номадите каракачани и на тран-
схумантните овцевъди по земите ни.  
След насилственото прекратяване на 
сезонните миграции на стадата в сре-
дата на ХХ век, породата е запазена 
заради активното ѝ използване и раз-
въждане от редица родове потомстве-
ни животновъди, главно в планинските 

райони на страната.  Водещ признак 
при своеобразната селекция са били 
работните му качеста и външния му 
вид. Овчарите предпочитали едри, дъл-
гокосмести, респектиращи екземпляри.

В периода 1878-1912 г. кучето е из-
ползвано от българската армия като 
караулно по граничните постове. Пър-
вото му описание прави германецът д-р 
Х. Петерс през 30-те години на ХХ век, 
а малко по-късно д-р Т. Гайтанджиев 

През 2018 г. Асоциацията за раз-
въждане на българска млечна порода 
овце (АРБМПО) ще  ръководи селек-
ционната работа в 130 ферми в стра-
ната с 19 500 овце. От миналата 2017 г. 
Асоциацията отделя специално внима-
ние за типизиране на стадата, за офор-
мяне на овце със специфичен за райо-
на тип. Осемте кочопроизводни ферми 
на Асоциацията произвеждат за чле-
новете от останалите ферми два типа 
сертифицирани кочове. За равнинните 
райони това са бели, с удължено тяло 
животни от типа в ИЖН - Костинброд, 
а за полупланинските овцете са по-къ-
си, с червеникава окраска и преобла-
даваща кръвност от аваси, но с тънки 
опашки. Фермерите получават предпи-
сание за най-подходящите кочове за 
техните стада, а Асоциацията осигуря-

УВЕЛИЧАВАНЕ НА  
КОНТРОЛИРАНИТЕ СТАДА

Продължава на стр. 6Продължава на стр. 10
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
КОМБАЙНИ

МАРКА / МОДЕЛ ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО МОЩНОСТ (к.с.) МОТО ЧАСОВЕ

New Holland - TX 65 2002 280 1370

Massey Ferguson - MF7256 2003 270 5867

Massey Ferguson - MF7272 Cerea 2004 300 5684

Laverda - M306 - оризов 2008 335 3332

Challenger - CH652 2012 360 1662

Challenger - CH680 2008 460 2800

Challenger - CH680 2009 460 2524

Challenger - CH680 2009 460 776

ТРАКТОРИ

МАРКА / МОДЕЛ ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО МОЩНОСТ (к.с.) МОТО ЧАСОВЕ

CASE - MX270 2002 270 6000

Valtra - T202V 2009 211 4723

Massey Ferguson - MF8280 2005 280 11300

Massey Ferguson - MF8480 2009 315 10935

Challenger - MT855E 2015 496 289

CLAAS - Challenger - CH85E 1998 410 13873

New Holland - T7040 2009 185 4004

Fendt - 926 1999 220 9273

ИНВЕНТАР

МАРКА / МОДЕЛ ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО
За контакти:

+359 889538773
www.varex.bg

Ивайло Божинов
Продуктов специалист

Екип Маркетинг

ВАРЕКС ООД

Скрейпър - Reynolds 2009

Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9 2009

Плуг - Gregoire Besson - SPSF – B9 2009

Плуг - GOIZIN - Orion 5+3 SBC 2013

Сеялка - GASPARDO - DIRETA Corsa 2013

Сеялка - Sola - Neumasem 699 2009

ЦЕНИ: ПО ЗАПИТВАНЕ
За контакти: 0889 231012, 0887 413014, 0885 331355    УНИВЕРСАЛ-НВГ ООД

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

ТРАКТОРИ
Производител/
модел

К.с.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere  6920S 160 2005 5448
John Deere  6920S 160 2004 9106
John Deere 6930 163 2010 8313
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
Case MX 335 330 2003 8753
Deutz Fahr L720 220 2008 4600
Valtra T191 185 2009 4045

КОМБАЙНИ

Производител/
модел

К.с.
Година на 

производство
Моточасове

John Deere S690 530 2008 3998

John Deere 9680i 310 2006 5043

John Deere 9680i 310 2006 5150

John Deere 2256 220 2001 2000

Claas Tucano 440 265 2012 1555

Claas Mega 204 197 1998 7417

ТИП МАШИНА МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ  
ОПИСАНИЕ

Товарач CLAAS SCORPION 6030 CP 2015 1470, 6 метра, 3 тона
Товарач CLAAS SCORPION 7040 2013 2550, 7 метра, 4 тона
Товарач CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7340, 7 метра, 4,4 тона
Сеялка AMAZONE D9-40 120 2008 1 бр. ком-р, 12 метра
Сеялка AMAZONE CAYENA 6001 2011 Amatron+, 6 метра
Дискова брана AMAZONE CATROS + 3001 2013 KW гум. валяк, 3 метра 
Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 am-n 3+SC+DC, 24 метра
Пръскачка AMAZONE UF 1801 - Super S 2008 Amatron+, 24 метра
Култиватор POTILA MASTER 800H 2015 органи 10х45 см, 8 метра
Балопреса CLAAS QUADRANT 2200 1999 подб. 210 см
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КУЛТУРА СОРТ( БАГРА) ЦЕНА 

Мушкато
/Pelargonium zonale/

VICTOR, SUMMER IDOLS™ TRUE RED  (червена), ICEBERG (бяла), SHOCKING VIO-
LET (тъмно виолетова с бяло око), FLOWER FAIRY VELVET  пъстра (тъмно червено 
с розово око), FLOWER FAIRY  WHITE SPLASH ( бяла с червено око), SAVANNAH™ 
PUNCH (тъмно розова), SURVIVOR SALMON SENSATION (светло розово), CLASSIC 
VULCAN (оранжева)

3,00 лв./бр

Сакъз
/Pelargonium peltatum/ 

HAPPY FACE - DARK RED GRAND  IDOLS - DARK RED  (тъмно червена), HAPPY 
FACE – APRICOT (розова), HAPPY FACE - MAGENTA (цикламена)

3,00 лв./бр

Сакъзи-кичести
SUNFLAIR 007 FIREBALL (червена), SALLY (тъмно червена), GREAT BALL OF FIRE 
MELON  (розова), GREAT BALL OF FIRE  L.LAVENDER ( лилава), GREAT BALL OF 
FIRE WHITE  (бяла), MEXIKANERIN – пъстра (бяло с червено)

3,00 лв./бр

Сакъзи - алпийски
Ville de Dresden (бяла), Ville de Paris Brilliant-пъстра (розова с бяло око), Ville de 
Paris Rot (червена), Ville de Dresden (бяла)

3,00 лв./бр

Вербена  VERA  DEEP BLUE( виолетова), VERA DEEP RED9 (червена), VERA WHITE(бяла) 1,50 лв./бр
Петуния
каскадна - Surfinia

Surfinia Red (червена), Surfinia Giant Blue (тъмно виолетова), Микс от различни 
багри

1,50 лв./бр

Калибрахое Микс от различни багри 1,50 лв./бр
Бегония МИКС  ОЛИМПИЯ – (бяла, розова, червена) 1,50 лв./бр

ЦЕНА на дребно с ДДС; За контакти: 0887411892; 0888006414, Институт по декоративни растения - София

МАЛКИ ОБЯВИ

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ 

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"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес.
    4,80 лв. за 3 мес.         10 лв. за 6 мес.
                   20 лв. за 12 мес.
     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

Продължава от стр. 4

УВЕЛИЧАВАНЕ НА КОНТРОЛИРАНИТЕ СТАДА

ва лицензиран транспорт на необходи-
мите разплодници. 

Наличието на все по-голям брой ви-
сокопродуктивни ферми създава пред-
поставка за включване на нови стада 
само със закупени млади разплодни 
животни, с което и типизирането на 
стадата да стане по-ефективно и млеч-
ността да се повишава по-бързо.

Максималната млечност за 120 дни 
през 2016 г. е 288 л, а през 2017 г - 306 л.  
Целта е да произвеждаме и предлага-
ме кочлета с добър екстериор и млеч-
ност на майките над 200 л за 120 дена 
доен период. 

Основните селекционни показа-
тели, които се стремим да постигнем 
с фермерите в техните стада са:  да 
удължим дойният период над 150 дни 
при 60 дни бозаен период; да сведем 
до минимум овцете с къс доен период, 
т.е. под 120 дни; да се освободят стада-
та от яловите овце; дневната млечност 

да намалява плавно през дойния пери-
од, като се обръща особено внимание 
на овцете, които в края на дойния пе-
риод запазват млечността на относи-
телно високо ниво; при майките-потен-
циални кочопроизводителки стремежът 
е маслеността да е относително ниска, 
а протеинът – относително по-висок; 
продължителността на използване на 
овцете също допринася за повишаване 
интензивността на селекция, като се 
стремим да я съчетаваме със селекци-
ята по продуктивност. 

В селекционен план през послед-
ните години в Асоциацията са създа-
дени реални условия за производство 
и разпространение на ценен генетичен 
материал. Нараства доверието на фер-
мерите към нас. Много от тях  разчитат 
напълно на експертите при избор на 
кочове, без да посещават кочопроиз-
водните стопанства. 

През изминалата 2017 г. седем 
фермери завършиха успешно курс в 

ИЖН - Костинброд по  изкуственото 
осеменяване. Участващите, предим-
но млади хора, получиха теоретична 
подготовка и практически познания и 
умения как да получават, преценяват, 
разреждат и използват свежа или ох-
ладена семенна течност за осеменя-
ване в техните овцеферми. 

Продължава тенденцията, успоред-
но с нарастване на средната млечност 
в стадата, все по-широко да се използ-
ва машинното доене. С това се съз-
дават и реални предпоставки за пови-
шаване качеството на суровото мляко. 
Повишава се и общото количество на 
надоеното мляко през деня. 

През последните две години натру-
пахме и реален опит в преработката на 
млякото във фермите. Производството 
на специфични сирена е също едно от 
новите направления в развитието на 
фермите, членове на асоциацията.  

Доц. д-р Георги Димов,
АРБМПО

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

тел. 088/868 85 08

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане  
∅ – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.

• Продавам силаж. Тел.: 0894/099 999.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови.  

Тел.: 0884/452 818. 
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Животновъдство

БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО
Продължава от стр. 1
почти всички балкански дър-
жави, от Беларус, от Русия, 
Унгария и други дипломати-
чески представителства. Ще 
има търговски представите-
ли, депутати, гос ти.

Международната науч-
но-приложна конференция 
включва темите: опазва-
не на генетичните ресурси, 
технологии при отглежда-
не, технологии на хранене, 
здравеопазване на живот-
ните, както и мениджмънт 
и маркетинг на животинска 
продукция. За участие в нея 
са поканени 22 държави. 
На конференцията очаква-
ме да присъстват между 80 
и 100 учени, представители 
на консултантски фирми и 
държавни организации от 
чужбина - от Молдова, от 
Румъния, Македония, Гърция 
и Турция. Ще има лектори и 
от Франция, Германия, Бела-
рус, Унгария и Сърбия.

Изложението по живот-
новъдство в Сливен се ор-
ганизира за първи път през 
осемдесетте години на това 
място. До 1991-1992 г. се е 
провеждало редовно на съ-
щото място. В продължение 
на 12-13 години беше пре-
кратено, а от 2004-2005 г. е 
възстановено. Тази година то 
ще бъде по-различно, ще се 
проведе по време на Българ-
ското европредседателство. 
За първи път от доста години 
Министерството на земеде-
лието, храните и горите ин-
вестира в материалната база 
на изложението. Така съби-
тието вече има нов облик в 
материален и идеен аспект. 
Самите места за настанява-
не на животните са съобра-
зени с новите изисквания за 
хуманно отношение към тях. 
По-добри са условията и за 
самите посетители. Опитахме 
се да организираме събитие, 
което да съответства напълно 
на европейската нормативна 
база за хуманно отношение 
и здравеопазване на живот-
ните. Това е може би воде-
щото мото на изложението 
– хуманното отношение към 
животните.

- Кои ще са участниците 
тази година?

- На изложението ще 
участват 35 български асо-
циации по животновъдство. 
В говедовъдството общо ще 
бъдат представени 150 кра-

ви, от млечно направление – 
7 породи, от месодайно – 6 
породи и 3 автохтонни поро-
ди. От тях най-атрактивно е 
родопското късорого говедо, 
което е част от националния 
генофонд и за запазването 
му се полагат много грижи. 
Биволовъдството ще бъде 
представено от национална-
та порода българска мурра. 
В овцевъдството спектърът е 
малко по-широк – от млечно-
то ще има 7 породи животни, 
като на челно място е плевен-
ската черноглава овца. Това 
е най-утвърдената българска 
млечна порода. Автохтонните 
породи ще бъдат представе-
ни от 17 породи – каракачан-
ска, медночервена шуменска, 
карнобатска, елинпелинска, 
маришка, дъбенска и др. От 
тънкорунното направление 
ще има 3 породи. От тях се 
прави висококачествена въл-
на и през последните години 
поради липса на пазари ос-
танаха на заден план, но въ-
преки всичко се опитваме да 
стимулираме запазването им. 
Ще бъдат представени севе-
роизточно българска тънко-
рунна порода, карнобатска, 
тракийска. Ще има и от мно-
гоплодните породи – рома-
новска, а от месодайните са 
френските породи – Ил дьо 
Франс и Мутон Шароле. В 
козевъдството ще участват 5 
млечни породи, 3 автохтонни 
и една месодайна Боер, която 
е сравнително нова. Акцент е 
поставен на българската бяла 
млечна порода кози. В коне-
въдството ще има 5 породи. И 
тук основно се залага на бъл-
гарските породи – дунавски, 
каракачански, тежковозни и 
расисти коне. Има изложите-
ли и на българско овчарско 
куче. Държавата вече над 10 
години полага грижи за опаз-
ване и развитието на този 
генофонд. Тези кучета са 
важни за планинските и ви-
сокопланинските райони, за 
развитие на говедовъдството 
и овцевъдството. Породата е 
призната за селскостопанско 
животно. В зайцевъдството 
ще бъдат показани около 6-7 
породи зайци, в това число 
и традиционни български по-
роди.

- Какви са особеностите 
на българското животно-
въдство?

- С това изложение и кон-
ференцията затвърждаваме 

постигнатото и поставяме 
ново начало в този отрасъл. 
В периода около влизането 
на България в ЕС система-
та в животновъдството беше 
разклатена. След това неща-
та постепенно си дойдоха на 
мястото. На тази изложба 
ще се представят животни 
с много високи продуктивни 
качества и генетична стой-
ност. Това са животни, които 
водят целия сектор напред. 
Последните 5-6 години при 
говедата имаме с около 40% 
нарастване на животните 
под селекционен контрол, 
при овцете – с 50-60%. Бъл-
гарските животни вече при-
тежават един продуктивен 
потенциал, който е съизме-
рим с европейското живот-
новъдсто, което означава, че 
секторът се развива в добра 
посока. Разбира се, има и 
проблеми за решаване. Един 
такъв е пазарът на живот-
новъдна продукция. Някои 
сектори, като овцевъдството, 
са постигнали своя таван на 
вътрешния пазар. Осигурява-
нето на агнешко месо около 
90% е за вътрешното потреб-
ление. Износът за страни в 
ЕС е също постоянен - между 
2 и 3 хиляди тона, достига и 
до 4 хиляди. Това означава, 
че сме запълнили както въ-
трешния, така и съществува-
щите външни пазари. За да 
искаме увеличаване на броя 
на овцете, трябва да тър-
сим пазар извън ЕС. Затова 
през последните 2-3 години 
се развиха много интензив-
ни контакти със страните от 
Близкия Изток, включително 
с Турция, Саудитска Арабия, 
Катар и други страни от ра-
йона, които са сериозни по-
требители на агнешко месо. 
С Турция стигнахме дотам, че 
ветеринарните пречки, кои-
то имаше, бяха отстранени. 
Този месец турски търговци 
дойдоха за първи път от 6-7 
години в България, за да се 
договарят с нашите произво-
дители на агнешко. Имаме 
над 3 500 изнесени животни 
за разплод за последните ня-
колко месеца за Турция.

В България не се увели-
чава механично размерът 
на стадата на животните, а 
качествено. Все повече го-
ведовъди, козевъди, овце-
въди, биволовъди в стадата 
си остават животни с висок 
генетичен потенциал. Живот-

новъдството се увеличава не 
екстензивно, а интензивно. 

За да имаш високопро-
дуктивни животни, да из-
градиш промишлено живот-
новъдство, трябва да имаш 
съответната техника. Без 
съвременни технологии и 
машините за тях, например 
за доене в овцевъдство-
то и в козевъдството, не 
може да обслужваш стада 
с по 3-4 000 овце. Това е 
практически невъзможно, 
ако искаш да произведеш 
качествено мляко и да по-
лучиш добра цена за него. 
Поради липса на механиза-
ция, трудът на дребните жи-
вотновъди остава неоценен. 
Имаме постоянни срещи с 
производители, за да балан-
сираме този процес. Едно 
млечно говедовъдно стопан-
ство без доилни инсталации, 
без съвременни системи за 
почистване, за събиране и 
подготовка на фуражи, е не-
мислимо да получи млечност 
от кравата от 8-10 тона.

На изложението в Сли-
вен ще има машини за жи-
вотновъдството – за доене 
и за други технологични но-
вости. Акцентът е върху жи-
вите животни, но е важен и 
секторът на услугите – техно-
логии, хранене, изкуствено 
осеменяване, репродукция. 
Без тях няма как да има съ-
временно животновъдство. 
Радваме се, че има желание 
и заявки за участие от точно 
такива фирми.

На 28 април следобяд 
ще има отделни вътрешни 
срещи. Например, ще има 
събрание на Асоциацията 
на черношареното говедо, 
на овцевъдни асоциации, на 
Съюза на животновъдите. 
Вярваме, че съпътстващите 
събития ще се увеличават.

- За първи път на изло-
жението ще има аукцион. 

- Аукционът на разплодни 
животни ще се проведе на 
третия ден. Той се органи-
зира за първи път от много 
години. Ще се проведат тър-
гове с наддаване за коне, 
крави, овце. Досега има 
заявени от 3 породи юници, 
овце от месодайните породи 
Ил дьо Франс и млечната 
Лакон и няколко коня, ос-
новно тежковозни. Надява-
ме се, че тези търгове, които 
са естествен финал на едно 

Продължава на стр. 11



8
бр. 8-2018

въдство с двегодишен курс 
на обучение. От април 1944 
година Средното специално 
училище по скотовъдство 
при завод „Клементина” се 
премества в Кнежа. Учили-
щето се трансформира в 
Селскостопански техникум 
(1952 г.). Първият му дирек-
тор е Роза Маринова Дуле-
ва. Тогава в техникума има 
две специалности - поле-
въдство и животновъдство. 
Материалната база е стара, 
а учебната сграда е недос-
татъчна. През 1959 година 
е направено първото про-
ектиране на новата учебна 
сграда. Първата копка се 
прави едва през 1969 годи-
на, когато директор е Ма-
рия Колдашка. Сградата е 
открита тържествено на 23 
май 1973 година.

От 1976/77 учебна година 
училището прекратява при-
ема за техникум и започ-
ва да приема курсисти за 
СПТУ – две паралелки със 
специалности „Механизатор 
в полевъдството” и „Механи-
затор в животновъдството”. 
Квалификацията „Професио-
нален шофьор” е от 1978 г.  
По времето на директора 
Иван Порашки се построява 
учебен полигон за кормува-
не и четири гаражни клетки 
за машините. Открива се 
и голямо общежитие през 
1983/84 г.

Училището връща старото 

си наименование - Техникум 
по селско стопанство през 
учебната 1991/92 г. Съгласно 
Закона за възстановяване 
на земеделските земи, му 
се връщат 800 дка земя и 33 
дка гора. През 1995 година 
се създава и контролно-ди-
агностичен пункт, където се 
извършват контролните тех-
нически прегледи на автомо-
билите.

От 01.11.1999 година до 
днес директор е инж. Свет-
лана Калапишева. На 21 
април 2000 година се про-
вежда тържествено имену-
ване на училището. То при-
ема за свой патрон името 
на Стефан Цанов - деец на 
младежкото земеделско 
движение в България, велик 
оратор и прогресивен човек. 
След реформите в средно-
то образование от 2003 го-
дина Техникумът по селско 
стопанство днес се нарича 
Професионална гимназия по 
земеделие „Стефан Цанов”. 
Сградата на училището е из-
цяло газифицирана (2006 г.), 
а в края на 2007 година бе 
отбелязана 100-годишнината 
на първото земеделско учи-
лище в Кнежа и района.

Днес гимназията е раз-
положена на площ от 136 
дка, на която се намират: 
учебна сграда на 3 етажа 
с 18 специализирани каби-
нета; 3 компютърни каби-
нета; мултимедийна зала; 
библиотека; ученически 

стол; медицински кабинет, 
физкултурен салон и спорт-
ни площадки; общежитие; 
обновено хале с учебна 
работилница и кабинети за 
учебна практика по тракто-
ри и автомобили и селско-
стопански машини; полигон 
за кормуване за категории 
Ткт, Твк и Твк-З.

Училището обработва 833 
дка земя, на която се за-
сяват пшеница, ечемик, ца-
ревица, слънчоглед и други 
култури по време на учебна 
практика. Разполагаме и с 
машинно-тракторен парк, 
микробус, два учебни леки 
автомобила, нов трактор 
„Маккормик“ с прикачна 
техника, зърнокомбайн, ко-
сачка.

В ПГЗ ”Стефан Цанов” 
се обучават 344 бъдещи 
земеделци по специално-
стите: „Селски туризъм“, 
„Бизнес администрация“, 
„Агроекология”, „Механиза-
ция на селското стопанство”, 
„Автотранспортна техника“, 
„Растителна защита и агро-
химия”, „Земеделец“ (задоч-
на форма), „Говедовъдство“ 
(задочна форма). 

В гимназията работят 38 
висококвалифицирани пре-
подаватели в областта на 
селското стопанство и меха-
низацията, благодарение на 
чиито труд постигаме еже-
годно прием на 100% в  спе-
циалностите на гимназията. 
Кадровата политика е гъвка-

ва и в крак с времето, за-
щото се обновява педагоги-
ческия и административния 
екип с млади специалисти. 
Всички педагози в училище-
то непрекъснато повишават 
квалификацията си.

В ПГЗ „Стефан Цанов“ 
са разработени и се реа-
лизират множество проекти 
по различни европейски и 
национални програми – по 
програма  „Еразъм+“, про-
грама „Джуниър Ачийвмънт“, 
проекти УСПЕХ, „Твоят час“, 
„Ученически практики“, „Ин-
формационни и комуника-
ционни технологии в учи-
лище“ и др. Гимназията е 
носител на Отличие „Принос 
в механизацията на земеде-
лието.”

ПГЗ ”Стефан Цанов” е 
конкурентноспособно учили-
ще, което осигурява гъвкаво, 
адаптивно, модерно, пазар-
но ориентирано и качестве-
но средно професионално 
образование по актуални 
професии в областта на зе-
меделието за младежи от 
Кнежа и региона. Стреме-
жът на професионалното 
образование в гимназия-
та е да отразява социал-
но-икономическия профил 
и състоянието на пазара на 
труда и да се вписва в об-
щата визия за развитието 
на общината и региона.

По материали  
на ПГЗ, Кнежа 
Още на стр. 12

съпричастност към болките и тревогите 
на другите…

Зад шестдесетгодишното същест-
вуване на училището стоят желание-
то, ентусиазмът  и професионалното  
умение на онези, които са го създа-
ли, направили са  първите стъпки и са 
проправили първите пътеки. Мечтата, 
сбъдването и, традицията, опазване-
то и развиването са нещата, които ни 
обединяват. Обединява ни така, както 
се обединяват членовете на голямо се-
мейство - с позитивизъм, съзидателен 
дух и оставена частица от всеки един.

Днес в  ПГСС „ Н. Пушкаров“  се  
обучават  ученици в дневна, самостоя-
телна и задочна форма на обучение по   
професии,  задоволяващи нуждите на 
бизнеса: Техник - растениевъд, Техник 
на селскостопанска техника, Иконо-
мист, Офис мениджър, Организатор на 
туристическа агентска дейност, Готвач 
и Фермер. Училището ни е предпочи-

тано, защото обучението се организи-
ра така, че да осигури отлична под-
готовка по различните направления. 
Добрата материална база, отговаряща 
на европейските изисквания за добро 
образование, е предпоставка за ком-
форт и самочувствие. За практическо-
то обучение на учениците, гимназията 
е създала връзки с местния бизнес. 
Работи се по национални и междуна-
родни проекти и програми, успешно 
се изпълняват дейности по  проекти 
от  програма „Еразъм +“.  ПГСС „ Н. 
Пушкаров” като част от европейската 
образователна система цени изгражда-
нето на професионални компетенции у 
своите ученици.

Под ръководството на екип от дока-
зали се професионалисти всяка година 
нашите ученици се представят на раз-
лични училищни, общински, областни и 
национални състезания и конкурси.

За  осмисляне на свободното вре-
ме  на учениците  и ангажирането им 

с приятни дейности, в гимназията ра-
ботят множество клубове и спортни 
секции,  осъществява се обща и до-
пълнителна подкрепа за личностното 
им развитие.

Има нещо сакрално в благород-
ното дело да създадеш училище, да 
вградиш в него мечтите си, да му 
вдъхнеш неповторим дух, всичко това 
да превърнеш в традиция и най-труд-
ното - с любов да го предадеш на по-
коленията да го развиват и пазят, да 
продължат делото. Такова благородно 
дело е нашето училище, което обединя-
ва през годините хиляди хора - учите-
ли, ученици, техните родители, служи-
тели, общественици. Защото училището 
е стожерът, стоящ в основата на всяко 
общество. Ако той е здрав- здраво е и 
обществото.

Честит празник!
По материали  

на ПГСС „Н. Пушкаров”
Още на стр. 12

110 ГОДИНИ ЗЕМЕДЕЛСКО УЧИЛИЩЕ В КНЕЖА
Продължава от стр. 2

60 ГОДИНИ РЕАЛИЗИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Продължава от стр. 2

Земеделско образование
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зията е морално остарял. Училището 
не разполага и със собствена земя. 
Това налага да залагаме на изнесено 
обучение във фирмите – партньори, 
за да могат учениците да проведат 
своята производствена практика в 
реална работна среда.

Участието на възпитаници на  
ПГССИ „Христо Ботев” в национални 
и международни конкурси и състеза-
ния е възможност за изява на при-
добитите знания, умения и компетен-
ции. През годините представители на 
училището завоюват призови места  
в различни форуми, свързани с про-
фесионалното образование, науката, 
изкуството и спорта. Един от тях е 
Националното състезание „Млад 
фермер”, организирано от Министер-
ството на образованието и науката, 
с партньор Аграрен университет, гр. 
Пловдив. На ПГССИ „Христо Ботев” 
е гласувано доверие да организира 
регионалния кръг на състезанието за 
Южна България през 2011 г. и през 
2014 г. През 2011 г. в състезанието 
участваха 14 отбора, през 2014 г. - 
15, а тази година в Садово отборите 
бяха 20.

През 2018 г. гимназията прие 
предизвикателството и отговор-

ността да бъде домакин на заключи-
телния етап на състезанието „Млад 
фермер”. В него ще се включат 10 
отбора – 6 от Северна България и 4 
от Южна България на гимназиите по-
бедители в регионалните кръгове на 
състезанието. За първи път ще участ-
ват индивидуални състезатели - побе-
дители от училища, класирали се до 
десето място. Състезателните модули 
са 3 - Растениевъдство, Животновъд-
ство и Механизация на селското сто-
панство. Всеки от модулите съдържа 
по две състезателни дисциплини: мо-
дул „Растениевъдство” - разпознава-
не на семена и филизене на лозя; 
модул „Животновъдство“: - разпозна-
ване на фуражи и хигиена на мле-
кодобива; модул „Механизация на 
селското стопанство” - електронен 
тест за водачи кат. Ткт и майсторско 
управление на трактор по предвари-
телно зададен маршрут.

От 26 до 28 април 2018 г. учени-
ци от професионалните гимназии ще 
участват в осмото издание на Нацио-
налното състезание „Млад фермер” 
в Свиленград. Те ще докажат своята 
обич, уважение и преклонение към 
земята и селскостопанския труд.

Инж. Христина Милушева,  
директор, ПГССИ - Свиленград

Корените на породата Калоферска 
дългокосместа коза започват от град Ка-
лофер, откъдето идва и наименованието є.

Асоциация за защита на редки ав-
тохтонни породи - Калоферска дълго-
косместа коза  се грижи за опазването 
и развъждането на тези животни. Тази 
българска автохтонна порода е предназ-
начена за добив на мляко, месо и  кожи. 
Към 2015 г. броят на представителите на 
породата е 1680 индивида. За съжаление, 
тези животни са застрашени от изчезване. 
Представителите и при двата пола са с 
рога. Пръчовете са с добре оформена бра-
да.  На главата се образува характерен 
перчем. Космената покривка е с дължина 
40 – 50 cm. Съставена е от дълги осилести 
косми с дебелина 60 - 100 µm и сравни-
телно дълги пухови с дебелина 18 - 30 µm. 
Кожите са леки и се използват за изра-
ботване на кукерски облекла. Ярешкото 
месо е сочно и вкусно, без специфичен 
кози привкус.

Да се отглеждат такъв тип кози е 
предизвикателство. Те са уникални, но и 
"дяволски" животни.

Отличават се с голяма издръжливост 
на суровите условия на средата. В древ-
ността през зимните месеци са преживя-
вали по скалите на Стария Балкан, мест-
ността Джендема. 

По материали на АЗРАП

ОСМО НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ 
„МЛАД ФЕРМЕР” 2018, СВИЛЕНГРАД

Продължава от стр. 2

КАЛОФЕРСКА  
ДЪЛГОКОСМЕСТА КОЗА

Информация
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Имаме Национална генетич-
на банка за съхранение на 
сперма от различни видове 
мъжки разплодници. Засе-
га имаме от биволски и го-
вежди бици, кочове и жреб-
ци. ДНК лабораторията, по 
швейцарски проект, е част 
от големия процес, който по-
казва произхода на живот-
ните. Това е много важно за 
развитието на една успешна 
селекция.

Броят на животните под 
селекционен контрол на-
раства. Това е един от ос-
новните фактори за гене-
тично усъвършенстване на 
породите, а така се гаранти-
ра по-висока продукция. За 
бързото развитие на живот-
новъдството без съмнение 
влияние оказаха Програмата 
за развитие на селските ра-
йони и различните схеми за 
допълнително подпомагане 
на фермерите, които са фи-
нансов инструмент за разви-
тието на сектора. Традици-
ите в животновъдството са 
стабилни, като не по-малко 
важен е и пазарът. Много от 
българските производители 
се ориентираха към месо-
производство, защото имат 

проблеми с реализацията 
на мляко в Европа, която 
е задоволена откъм сурово 
мляко. Освен това при месо-
дайното говедовъдство тех-
нологията на отглеждане и 
хранене е по-лесна и по-дос-
тъпна от тази при млечните 
породи. От няколко години 
в България се развива ме-
содайното козевъдство с 
породата Боер. Продуктите 
от козите са едни от най-ка-
чествените и стават все 
по-търсени.

Липсата на квалифици-
рана работна ръка в жи-
вотновъдството е един от 
най-сериозните проблеми. 
Има недостиг не само на 
изпълнители в производ-
ствения процес, но и на ръ-
ководители. Има нужда от 
специалисти по цялата ве-
рига – технолози, зооинже-
нери, ветеринарни лекари, 
механизатори. От универси-
тетите излизат специалисти, 
но хората, които пряко са 
включени в производстве-
ния процес, не са достатъч-
но. Нужни са общите усилия 
на държавата, на неправи-
телствените организации, 
на бизнеса и науката, за да 
се развие устойчив отрасъл 

и да се повиши конкурент-
носпособността му. Трябва 
да се внедрят ефективни 
промишлени технологии на 
отглеждане, които да се осъ-
ществят с високопроизводи-
телни машини. Приветствам 
фирмите, които произвеж-
дат и внасят механизация 
за животновъдството. Те са 
проводникът на новото в 
сектора. В съвременния свят 
не може без подходящи по-
роди, механизирани техно-
логии на отглеждане - маши-
ни за хранене на животните, 
доилни инсталации и др.

Важно събитие за отра-
съла е четиринадесетото 
издание на Националното 
изложение по животновъд-
ство, Сливен 2018. То ще 
се проведе от 27-ми до 29-ти 
април в гр. Сливен, до раз-
клона за с. Мечкарево. На 
изложението ще бъдат пока-
зани най-добрите животни, 
които се отглеждат у нас и 
постиженията на генетиката 
и развъдната дейност. Ще 
могат да се видят различ-
ни породи говеда, биволи, 
овце, коне. Разнообразието 
при птиците и зайците ще 
бъде представено от земе-
делските институти и част-

ни стопани. Традиционно 
ще бъдат представени и с 
демонстрационна програма 
българското овчарско куче и 
българско лудогорско гонче. 
По време на изложението 
се предвижда провеждане 
на търг за разплодни юни-
ци, коне, женски агнета и 
кочлета. Водещи световни, 
европейски и родни фирми, 
свързани с животновъдство-
то, ще демонстрират своята 
дейност и продукти. За це-
нителите на екологично чис-
ти, произведени в България, 
продукти ще бъде органи-
зиран фермерски пазар, а 
също книжен пазар и детски 
кът с живи животни.

В рамките на изложе-
нието ще се проведе Меж-
дународна научно-приложна 
конференция на тема: „Жи-
вотновъдство – традиции, 
биологично разнообразие 
и споделен опит“. Ще взе-
мат участие световни учени 
от водещи в областта на 
животновъдството държа-
ви. На нея ще се обсъдят 
състоянието и проблемите 
в животновъдния отрасъл и 
перспективите за неговото 
развитие.

Доника Асенова

ЖИВОТНОВЪДСТВОТО ИМА ПЕРСПЕКТИВА

предлага и първия стандарт. 
Съвременният стандарт е 
публикуван през 1991 г. и 
след допълнения  е приет 
на 10.08.2005 г. Това е пър-
вата българска автохтонна 
порода селскостопанско 
животно с официално ут-
върден стандарт.

От края на 80-те години 
със съхраняването на поро-
дата се ангажират любители 
и специалисти, събирайки 
в чистопородно състояние 
екземпляри от различни 
райони на страната. С цел 
съхраняване на оригинал-
ния тип и работни качества 
на каракачанското куче бе 
учредена и Международна 
асоциация каракачанско 
куче (М.А.К.К.). Основният 
є метод е чистопородното 
линейно/фамилно развъжда-
не. Повечето є членове  са 

животновъди и използват 
каракачанските кучета в ти-
пичната им роля на пазачи 
на стадото.

Каракачанското куче  е с 
ръст 63-75 см за мъжките и 
60-69 см за женските. При-
тежава здрава структура и 
обилна космена покривка. 
Окраската е двуцветна или 
трицветна: бяла с черни, 
сиви, рижи петна или черна, 
сива, рижа с бял гердан и 
крайници. Това куче е краси-
во, но и смело, силно и ин-
телигентно. Само преценява 
ситуацията и адекватно взи-
ма решение за противодей-
ствие на нападателя.

През последните 15–20 
години каракачански кучета 
са използвани за основа при 
създаване на нова, по-едра, 
шоу-тип популация, извест-
на под името Българско ов-
чарско куче. За любителите е 

Продължава от стр. 3

Продължава от стр. 4

КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ
важно да знаят, че новосъз-
даденото куче не бива да се 
бърка с автохтонната порода 
каракачанско куче, от която 
произхожда.

Каракачанските кучета, 
развъждани от членовете 
на МАКК, са оценени и зад 
граница. През последното 
десетилетие породата придо-
бива все по-голяма популяр-
ност сред фермерите в САЩ, 
които я използват като куче 
пазач на стада и ферми. Там 
е учредена и асоциация на 
кучето, която е официален 
партньор на МАКК. Порода-
та е представена в най-авто-
ритетните съвременни моно-
графии касаещи кучетата за 
охрана на стада. Материа-
ли за нея са публикувани в 
Германия, Холандия, САЩ, 

Унгария, Русия, Швейцария, 
Италия. Каракачанското куче 
е една от четирите породи 
включени  в наскоро завър-
шило мащабно научно из-
следване на Американския 
департамент по Селско сто-
панство (USDA), чиято цел бе 
да се тестват по-ефективни 
породи за намаляване щети-
те на американските ферме-
ри от нападения на стадата 
им от хищници. Нашите ку-
чета показаха най-добри 
резултати при отбрана на 
стада от вълци и койоти, 
което е безспорно призна-
ние за породата и за всич-
ки, дали своя принос за се-
лекцията и съхранението є 
през вековете.

По материали на МАКК
Още на стр. 12

Единственият селскостопански интернет портал, в който ще 
намерите ежедневни новини, фирмен каталог, обяви и всичко 

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

Животновъдство
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такова изложение, и в България да станат традиционни. На 
изложбеното място искаме да се установи банков клон за 
разплащания, които да стават по съвременен начин. 

Надяваме се с годините да развием това място. Отсега 
имаме заявка за месец юни - 3 животновъдни асоциации 
искат да проведат изложение пак в Сливен. Ще използват 
една обновена материална база срещу значително по-нисък 
наем за площи. Условията за провеждане на изложения в 
Сливен са съобразени с изискванията на българското и на 
европейското законодателство. Осигурява се ветеринарна 
помощ и всичко необходимо за тяхното провеждане.

В почти всяка страна от ЕС има подобни изложения. 

Например, за 15 години в Клермон-Феран, Франция се из-
градиха едни от най-модерните съоръжения за изложби на 
животни – провеждат се търгове, има закрити манежи, а 
започнаха на открито място като нашето в Сливен. Надявам 
се и ние да имаме подобно развитие. Неслучайно един от 
гостите ни е председателят на управителния съвет на изло-
жението в Клермон-Феран. Важен гост е и Андреа Росати, 
който е президент на Европейската асоциация по животно-
въдни науки. Той ще участва в откриването на Национална-
та конференция и в откриването на изложението.

Надяваме се да се получи един хубав празник на живот-
новъдството в Сливен.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

Продължава от стр. 7

БЪЛГАРСКОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО

Продуктивност-
та на животните 
зависи както от 
качеството на фу-
ражите, така и от 
своевременното 
им раздаване и 
поддържане на 
определен режим 
на хранене. Пъл-
ното нарушаване 
на технологичната 

дисциплина на храненето през деноно-
щието или временните пропуски са не-
желателни и се отразяват на прираста 
на животните и на тяхната продуктив-
ност. Раздаването на фуражите е един 
от най-трудоемките процеси във ферми-
те и въвеждането на механизация об-
лекчава труда на работниците и служи 
за бързото и качествено извършване на 
процеса. 

Към машините и съоръженията за 
раздаване на фуражите се предявя-
ват следните зоотехнически изиск-
вания: Обезпечаване на равномерно и 
точно раздаване на фуража; Дозиров-
ка за всяко животно индивидуално или 
за група животни; Да не се замърсява 
фуражът; Да не се допуска разслоя-
ването на фуража на фракции; Да не 
предизвиква травмиране на животните; 
Да се обезпечи електробезопасност на 
съоръженията. 

Машините за раздаване на фура-
жите трябва да отговарят на следни-
те изисквания: Да бъдат универсални 
по отношение на възможностите им да 
работят при всички видове фуражи; Да 
имат висока производителност и въз-
можност за регулиране на количество-
то на фуража според рецептите; Да не 
създават излишен шум в помещението, 
който да тревожи животните; Лесно 
да се почистват от остатъците от фу-
ража и други замърсявания; Да бъдат 
надеждни в работата; Техническото им 
обслужване да не е сложно.

Машините за раздаване на фуражи-
те изпълняват две операции – транс-
портиране на фуража от мястото на 
съхраняване до мястото на раздаване 
и дозирано разпределение на фуража 
по фронта на хранене с доставяне на 

МАШИНИ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ФУРАЖИТЕ В КРАВЕФЕРМИТЕ

Ангел Трифонов

порция в хранилката според предписа-
ната норма. 

Операцията “дозирано разпреде-
ление” е основна и отличава фуражо-
раздаващите машини от обичайните 
транспортьори. Това определя многоо-
бразието на конструкциите на тези ма-
шини и съоръжения, съобразявайки се 
с типа на животновъдните помещения, 
системите за отглеждане, физико-меха-
ничните свойства на фуражите и типа 
на хранене.

В говедовъдните ферми се използ-
ват както стационарни, така и мобилни 
фуражораздаващи устройства. При ти-
пове на хранене силаж-сенаж-концен-
триран фураж и сенаж-концентриран 
фураж във фермите за мляко от про-
мишлен тип се използват стационарни 
съоръжения в съчетание с мобилни 
средства за доставка на фуражите от 
мястото на съхранение. Те осигуряват 
раздаване на всички фуражи в подхо-
дящ вид (нарязани, смесени, с внесени 
добавки).

ФУРАЖОРАЗДАВАЩИ РЕМАРКЕТА
Предназначени са за транспортира-

не на нарязани груби и зелени фура-
жи, сено, сенаж, силаж и др. направо 
от блока или от фуражната площадка 
и за зареждане на хранилките на жи-
вотните във фермата. Биват прикачни 
и самоходни. 

Прикачно фуражораздаващо ре-

марке (фиг. 1). Свързва се към трактор 
от теглителен клас 9–14 kN. Основните 
възли, от които се състои ремаркето, 
са: бункер 1 с шнеков смесител; мони-
тор на електронната везна 2; задвиж-
ващ вал 4 и напречен раздаващ транс-
портьор 6.

При малки ферми се прилагат ре-
маркета с обем на бункера от 7 до 9 m3 
с един вертикален шнек за размесване 
и срязване. 

При средни ферми се прилагат 
по-големи ремаркета с обем на бунке-
ра от 12 до 28 m3 с два вертикални 
(фиг. 2 а) или два - три хоризонтални 
шнека (фиг. 2 б).

Продължава на стр. 12

Животновъдство

Фиг. 1. Прикачно фуражораздаващо 
ремарке: 1 – бункер с шнеков смесител; 
2 – монитор на електронната везна; 3 – 

маркучи за хидравликата; 4 – задвижващ 
вал; 5 – теглич; 6 – напречен раздаващ 

транспортьор; 7 – ходови колела

              А                                                                             Б
Фиг. 2. Шнекови смесители, вградени в бункера: 

А – вертикален с два шнека: 1 – първи ротор; 2 – втори ротор; 3 – бункер;  
4 – шнек за вертикално преместване; 5 – нож;

Б – хоризонтален с три шнека: 1 – първи шнек; 2 – втори шнек;  
3 – трети шнек; 4 – бункер
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Продължава от стр. 11

При големи ферми се препоръчват 
ремаркета с обем на бункера от 30 до 
46 m3 с три вертикални шнека. Фура-
жораздаващото ремарке е снабдено с 
един напречен транспортьор или с два, 
когато се зареждат едновременно хра-
нилки от двете страни на ремаркето. В 
някои модификации се монтира допъл-
нителен раздаващ транспортьор за по-
даване на фураж на по-големи разсто-
яния. Раздаващите транспортьори се 
задвижват обикновено от хидравлични 
двигатели, а шнековете за смесване – 
от вала за отвеждане на мощност на 
трактора чрез карданен вал. 

Нормата за раздаване на фура-
жа се регулира в границите от 6 до 
70 kg/m по дължината на хранилката. 
Това става чрез изменение на скорост-
та на движение на трактора от 1,5 до 
3,5 km/h и от скоростта на изнасящия 
транспортьор. Ширината на проходите 
за хранене в помещението не трябва 
да е по-малко от 2 m.

Самоходно фуражораздаващо 
ремарке. Много често се предлага 
като комбинирана машина (фиг. 3). 
Придвижването му до фуражохрани-
лището е самостоятелно, както и на-
товарването със силаж, сенаж, слама 
или плява чрез фрезовия барабан 5 и 
елевато ра 6. След постъпване в бун-
кера 1 растителната маса се подла-
га на размесване, разбухване и на-
рязване от шнекови работни органи, 
снабдени с ножове. 

В бункера могат да се добавят до-
пълнително наситнени концентрирани 
фуражи, минерални добавки, меласа, 
резанки от цвекло и др. чрез допъл-
нителни товарещи средства (фадроми, 
грайферни товарачи). Всички съставки, 
добавени в бункера, се смесват с ос-
новната маса фураж и ремаркето се 
насочва към обора за раздаване. След 
отваряне на страничния капак напреч-
ният транспортьор избутва фуража на-
вън.

Машината е снабдена с дизелов 
двигател с мощност 170–190 hp, а мак-
сималната и скорост на придвижване е 
15 km/h. Разработени са и бързоходни 
варианти, като скоростта при тях дос-
тига до 30–35 km/h.

Фрезов силажотоварач (фиг. 4). 
Това е самостоятелна самоходна ма-
шина или машина, която се навесва 
към трактор. Основният работен ор-
ган е фреза 1 с един или два бараба-
на, на които са разположени ножове. 
Фрезата може да се измества верти-
кално нагоре-надолу с помощта на хи-
дрофицираната стрела 2, управлявана 
от оператора в кабината 6. При вър-
тене на барабаните се отрязват час-
ти от силажната маса 8 и се събарят 
надолу към греблото 7. Елеваторът 3 
транспортира съборената долу расти-
телна маса и я натоварва в приемния 
бункер 4. 

Стрелата се повдига дотолкова, че 
фрезовите барабани да са малко по-ви-
соко от натрупаната силажна маса. 
Дълбочината на фрезоване и скоростта 
на спускане на фрезовите барабани за-
висят от вида на силажа. Оптималната 
дълбочина на фрезоване е 60–80 mm за 
силаж и 40–50 mm за сенаж. Скоростта 
за спускане на фрезовите барабани се 
регулира чрез хидравличната система 
така, че процесът на фрезоване проти-
ча плавно, без “увисване” на стрелата 
и без претоварване на агрегата. 

Фиг. 4. Комбинирана самоходна машина 
(фрезов силажотоварач, раздробител, 

миксер и раздавач на фуражи): 
1 – фрезови барабани; 2 – стрела; 3 – еле-
ватор; 4 – бункер с раздробител и миксер; 

5 – фуражораздаващ транспортьор; 6 – 
кабина; 7 – гребло; 8 – силаж от траншеята

След отнемане на първия слой 
стрелата се повдига отново в горно 
положение и агрегатът се премества 
допълнително напред. След като се 
отнемат няколко слоя в една посока, 
агрегатът се премества наляво или 
надясно (на една работна ширина на 
фрезовите барабани) и работният ци-
къл се повтаря. 

Обикновено при този тип машини 
в приемния бункер има монтиран вер-
тикален смесител (фиг. 2,а) с два или 
с три ротора. На роторите 1 и 2 са 
заварени винтообразно ламарини 4 и 
те действат като шнек. На роторите 
са монтирани и ножове 5, така че при 
въртенето им едновременно със смес-
ването на материалите се получава и 
тяхното нарязване и наситняване.

При някои от конструкциите бун-
керът е поставен върху електронна 
везна и във всеки един момент е въз-
можно да се разбере колко материал 

е влязъл в бункера, като това се на-
блюдава на специален монитор с ци-
фрова индикация. Това дава възмож-
ност да се прави точна дозировка на 
отделните хранителни компоненти при 
изпълняване на рецептите за хранене 
със спазване на процентното съотно-
шение между грубите фуражи, силажа, 
концентрираните фуражи, минерални-
те добавки и др.

Автоматична система с релсов 
контейнер за раздаване на силаж и на 
груб фураж. При свободното отглежда-
не на кравите в обора се оставя хра-
нителна пътека 6 (фиг. 5), по която се 
движат мобилните фуражораздаващи 
ремаркета или контейнери с релсова 
система на придвижване. При втория 
начин обикновено релсите 8 се мон-
тират на тавана на обора, а контей-
нерите 7 висят на тях. Запълненият с 
фураж контейнер се придвижва бавно 
по релсите и разстила странично слой 
от хранилната смес върху хранителна-
та пътека или в яслата.

На контейнера има програмно ус-
тройство, чрез което се задава ско-
ростта на придвижване, скоростта на 
изнасящия транспортьор и дебелината 
на слоя фураж, който се изнася. По 
такъв начин дозировката на хранител-
ната смес се извършва с достатъчна 
точност. На програмното устройство се 
задава и часова програма – точно в 
кои часове на денонощието контейне-
рът да влиза в обора за раздаване на 
фуража и да излиза от него.

Фиг. 5. Автоматизирана система за разда-
ване на силаж и груб фураж: 

1 – транспортьор за зареждане на сме-
сителя; 2 – система за управление и кон-
трол; 3 – задвижваща система; 4 – рама; 

5 – изнасящ транспортьор; 6 – хранителна 
пътека; 7 – висящ контейнер; 8 – релсов 
път; 9 – стационарен шнеков смесител

При напускане на хранителната пъте-
ка изпразненият контейнер се придвиж-
ва в друго помещение, където се нами-
ра стационарният смесител 9 (фиг. 5).  
Той се състои от зареждащи транс-
портьори 1, система за управление и 
контрол 2, хоризонтални шнекове за 
смесване и изнасящ транспортьор 5, 
предназначен за запълване на контей-
нера 7. Системата е напълно автома-
тизирана и се наблюдава от оператор, 
който следи и другите системи в обора 
(почистване на оборския тор, индиви-
дуалните хранилки за концентрирани 
фуражи, вентилация, осветление, доил-
на зала или доилен робот и др.).

Доц. д-р Ангел Трифонов,
Аграрен университет

Фиг. 3. Комбинирана самоходна маши-
на (фрезов силажотоварач, смесител и 

раздавач на фуражи): 1 – бункер с шнеков 
смесител; 2 – напречен раздаващ транс-

портьор; 3 – ходова система; 4 – двигател; 
5 – фрезов барабан; 6 – елеватор; 7 – ка-

бина; 8 – силов цилиндър
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ЕТ “ЛИДЕР”
4300 Карлово, 

тел.: 0335/928 43;0887/861 634

Предлагаме торови ленти  
за кравеферми и резервни части  
за тях: лопатки, планки и ролки.24

АСОЦИАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ СПОРТЕН КОН” 
гр. Стара Загора, Тракийски университет, Аграрен факултет, секция „Коневъдство“

тел.: 0878 880 951;  0888 564 386;  e-mail: barzevg@gmail.com

Съществува като самостоятелна развъдна организация от 2006 г.

Основните дейности:

 Да провежда регистрация и идентификация на племенните животни, 
съгласно действащите в страната закони и нормативни актове.

 Да води Родословната книга на породата.
 Да осъществява мониторинг върху ефективния размер на популацията.
 Внедряване на процедура за лицензиране на жребците производители.
 Въвеждане на тестирането на младите коне, като основен момент от 

преценката на младите коне по собствена продуктивност.

ТЕХНОСИМ
ПРОИЗВОДСТВО И РЕМОНТ НА ДОИЛНА ТЕХНИКА

гр. Добрич, бул. “3-ти март” 57, тел. 058/630 014; GSM 0896 077 811

www.technosimbg.com

“ФАТУМ” ЕООД
Стара Загора, кв. Индустриален (с/у КАТ, западно)

тел.: 042/621426, 042/621416, 0888622312
e-mail: fatumsz@abv.bg, web: fatum-bg.com

Доставка и монтаж на:
Вериги и зъбни колела за фуражораздаващи 

и тороразпръскващи ремаркета
Верижни торови ленти за обори

Джанти и гуми за селскостопанска техника
Части за доилни агрегати

София, бул. Рожен 41А; Тел. 0890 500 504
sales@mgbulgaria.bg, www.mgbulgaria.bg

МАШИНИ ЗА ЕДРО ЗЕМЕДЕЛИЕ

СЕЯЛКА ЗА РЕДОВА СЕИТБА GASPARDO ЗА МОДЕЛ MANTA 12R

БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието,  
м. ЯНУАРИ – МАРТ 2018 г.

Реклама

ДВ, брой 7/19.01.2018 г.
Наредба № 1 от 5 януари 

2018 г. за условията и реда за 
извършване на дезинфекции, 
дезинсекции и дератизации
ДВ, брой 17/23.02.2018 г.

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 3  
от 2015 г. за условията и 
реда за прилагане на схеми-
те за директни плащания

ДВ, брой 18/27.02.2018 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на Наредба 
№ 4 от 2015 г. за прилагане 
на мярка 11 „Биологично зе-
меделие“ от Програмата за 
развитие на селските райо-
ни за периода 2014 – 2020  г.

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 6 
от 2015 г. за прилагане на мяр-

ка 13 „Плащания за райони с 
природни или други специфич-
ни ограничения“ от Програма-
та за развитие на селските ра-
йони за периода 2014 – 2020 г.

Наредба за изменение 
и допълнение на Наредба 
№ 7 от 2015 г. за прилагане 
на мярка 10 „Агроекология 

и климат“ от Програмата за 
развитие на селските райо-
ни за периода 2014 – 2020 г.
ДВ, брой 21/9.03.2018 г.

Наредба за изменение и 
допълнение на Наредба № 49  
от 2004 г. за поддържане на 
картата на възстановената 
собственост
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Извор – П

Извор-П е основана през 2002 г. в гр. Панагюри-
ще, България.

Фирмата разполага с напълно оборудван цех, оси-
гуряващ затворен цикъл на производство на различни 
видове метални детайли, възли и изделия. Като част 
от оборудването са камера за пясъкоструй, камера за 
въздушно и безвъздушно боядисване.

През 2016 г. Извор-П ООД печели проект за по-
добряване производствения капацитет по иновативна 
програма „Иновации и конкурентноспособност”. Сред-
ствата от проекта са използвани за закупуване на 
нови машини с CNC управление за плазмено рязане, 
тръбоогъващи машини, абкант-преси и фрези.

Основната дейност на фирмата е заваряване на 

метални конструкции. Произвежда артикули,  предназ-
начени за селскостопанска техника, предимно за па-
зара в Германия. Част от производството на Извор-П 
са станоци и различни видове хранилки и поилки  за 
едър и дребен  добитък.

Извор-П е сертифицирана по ISO 9001:2008, ISO3834-2,  
EN 1090-2.

Основните клиенти на фирмата са международни 
компании с вече утвърдено място на европейския и 
световен пазар.

Извор-П притежава опит, потенциал и свободен 
капацитет да отговори на специфичните изисквания 
на  настоящите и бъдещи клиенти.

И З В О Р – П   О О Д
гр. Панагюрище
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Реклама

5200 Павликени, ул. “Илия Златев”, № 40, п. к. 77,  
Тел. (0610) 525 29; Факс (0610) 526 11;  

Тел. (0610) 525 46 - Търг. отдел 
Е - mail: metarem.ad@gmail.com; www.metarem.com

Агрегатът е предназначен за производство на 
комбинирани фуражни смески.

Състои се от фуражомелка, транспортиращ хо-
ризонтален шнек с бункер за прибавяне на при-
меси, резервоар за течни добавки, циклон, бун-
кер - смесител и пулт за управление. 
í Производителност - до 1600 kg/h
í Инсталирана мощност  - 13,95 KW
í Маса - 780 kg

АГРЕГАТ ЗА СМИЛАНЕ 
И СМЕСВАНЕ НА ФУРАЖИ

Optimum AQUAmax
® 

® 

ЦАРЕВИЧНИТЕ ХИБРИДИ

ВИСОКИ ДОБИВИОСИГУРЯВАТ

НЕЗАВИСИМО ОТ ВРЕМЕТО

ФУРАЖНИ КУХНИ ЗА МЮСЛИ  
И КОНЦЕНТРИРАН ФУРАЖ

ФУРАЖНИ КУХНИ И ЦЕХОВЕ
МАШИНИ ЗА МЮСЛИ, ЧУКОВИ МЕЛАЧКИ, СИЛОЗИ
СМЕСИТЕЛИ ЗА ФУРАЖИ, ЗЪРНОЧИСТАЧКИ, ШНЕКОВЕ

GSM: 0884 741 878
info@agro-vista.com
www.agro-vista.com

www.zarnotechnika.com

Технологични проекти  
за животновъдни ферми

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Съществуват солидни исторически сведения, че още 

от Каменната ера на днешната територия на България се 
е произвеждало вино. Към момента страната си е спечелила 
репутация на винопроизводител от световна класа.

 Известният създател на Facebook Марк Зукърбърг има 
български корени: дядо му се преселил от България в САЩ 

през 40-те години на миналия век. Самият Зукърбърг, който 
е кръстен на дядо си Марко, заявява, че се гордее с българ-
ския си произход.

 Всяка година на 1-ви март българите си разменят 
мартеници. Изработените от червено-бели конци украшения 
са символ на здраве и щастие.

 България е на второ място в Европа по брой на мине-
ралните си извори, след Исландия.      По материали на ЗТ
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ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА 2018/2019 Г.
СПЕЦИАЛНОСТИ:

Редовна форма на обучение
 Професия “Техник-растениевъд” - Специалност „Расти-
телна защита и агрохимия”
/с разширено изучаване на английски език/
 Професия “ Агроеколог” - Специалност „Агроекология”
 Професия “Системен програмист” - Специалност „Сис-
темно програмиране”
 Професия “Техник по транспортна техника” - Специал-
ност „Автотранспортна техника” /дуално обучение/
 Професия “Техник на селскостопанска техника” – Спе-
циалност „Механизация на селското стопанство”

Задочна форма на обучение
 Професия „Фермер” - Специалност „Земеделец”

110 ГОДИНИ  ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ 
ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ  „СТЕФАН ЦАНОВ”

гр. Кнежа,  
ул. „Марин Боев” № 5,  

тел.: 09132 73 76; 56 01
e-mail: info@pgzknezha.bg

Н Е  П Р О С Т О  И З Б О Р ,  А  В Я Р Н О  Р Е Ш Е Н И Е !

 ЗАВЪРШИЛИТЕ ГИМНАЗИЯТА ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ:
 Да получат правоспособност за управление в катего-
рии В, Ткт, Твк, Твк-З;
 Да развиват собствен бизнес или да работят във фир-
ми, кооперации и сдружения за производство, преработка 
и реализация на агроекологични продукти;
 Да работят в агроаптеки, в складове за препарати за 
растителна защита и в агролаборатории;
 Нововъведената специалност „Системно програмиране” 
дава възможност на завършилите да заемат позицията на 
системен програмист в земеделските кооперации и сдру-
жения, които отдавна имат нужда от такива специалисти 
за поддръжка на компютърните системи в предприятията.

Документи за участие в приема се подават  
от 20.06 2018 г. до 26.06.2018 г. включително.

Комплексно оборудване на 
птицеферми и свинеферми
1408 София, бул.България 11, ап.17, ет. 5

Тел. 950 32 70; 950 32 72; 950 32 73; Факс 950 32 
71  e-mail: big_dutchman@abv.bg

www.bigdutchman.com

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ  
ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „Н. ПУШКАРОВ”

гр. Попово, п.к.7800, ул.”Раковска”№1;  
Тел.: 0608/46551, 0608/46552, 0879060090, 0879060091

www.pgss-popovo.com, 
https://www.facebook.com/pgssnp/, e-mail: sst_58@abv.bg

Прием на ученици след завършен 7 клас:
l Професия „Икономист“, специалност „Земеделско стопанство“;
l Професия „Офис-мениджър“, специалност „Бизнес администрация“;
l Професия “Готвач“, специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“;
l Професия „Организатор на туристическа агентска дейност“, специалност „Селски туризъм“;
l Професия „Техник – растениевъд“, специалност „Растителна защита и агрохимия“;
l Професия „Техник на селскостопанска техника“, специалност“ Механизация на селското 

стопанство“.
Подготовката в ПГСС „Н.Пушкаров” ви осигурява увереност при постъпване във висше 

учебно заведение, защото част от учебните дисциплини са сродни или същите. 
Подготовката в ПГСС „Н.Пушкаров” ви осигурява добър старт при започване на работа по 

професията, защото вече сте практикували в подходящата фирма

Предлага изградени цялостни решения - 
доставка на оборудване, изграждане на компю-
търни, телефонни и охранителни мрежи, обуче-
ние на потребители, сервиз, издателска дейност 
и доставка на консумативи.

Цялостно комплексно обслужване на 
фирми - от регистрацията до офис обзавеждане, 
поддръжка и доставка на офис консумативи.

1612 София, ж. к. Лагера, ул. „Съвет на Европа“ 6, ап. 8
тел.: 02/875 85 49, 02/ 876 50 67, 0888 67 50 55;  

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com


