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Отличие

V-то ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.

ОТЛИЧИЕ  -  2 0 1 8  г .
„Принос в механизацията на земеделието“

За повече информация: 02/875 85 49; 0885 01 35 10
e-mail: zt@zemedelskatehnika.com; www: zemedelskatehnika.com

27 27 години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 4  ГОДИНИ1 2 4  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ БЕЗ МАШИНИ 
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ!

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 2018 г.
София

Формулярите за Отличието 
са обособени в 3 основни на-
правления:

Направление 1 „Български 
производител на земеделска 
техника” – формулярът се за-
пазва.

Направление 2 „Иновации” 
– формулярът се запазва. Участ-
ва се в категории „Енергетични 
машини”, „Самоходни прибира-
щи машини” и „Работни машини” 
с подкатегории за различни по 
направление на производство и 
размер стопанства.

Направление 3 „Механизация 
в земеделското производство” 
– формулярът се запазва. Класи-
рането е в категории полевъдство, 
животновъдство, трайни насажде-
ния, смесено производство на раз-
лични по размер стопанства.

От организационния 
комитет

ФОРМУЛЯРИТЕ ЗА  УЧАСТИЕ МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ НА САЙТА 
www: zemedelskatehnika.com

ФЕСТИВАЛ НА ЕКО И БИОПРОИЗВОДИТЕЛИ, САДОВО
които да обменят опит помежду си, да създадат ценни при-
ятелства и партньорства.
Вход свободен!

Нели Дакова

На 24, 25 и 26 май в гр. Са-
дово за втора поредна годи-
на ще се проведе „Фестивал 
на Еко, био производители и 
арт творци”, с любезното до-
макинство и финансова под-
крепа на община Садово.
Тази година той съвпада и с празника на града - 24 май 

- Ден на българската просвета и култура, като се превръща 
в естествена част и от традиционните майски празници, ор-
ганизирани от общината. 
Програмата през трите фестивални дни изобилства от 

разнообразни събития и дейности:  изложение на произво-
дители и майстори, лекции и беседи в областта на алтерна-
тивното земеделие (природосъобразно и биодинамично) от 
утвърдени специалисти с практичен опит, богата фолклорна 
и музикална програма и много забавления. 
Акцент в тазгодишното издание са детските работилнички, в 

които нашите малки посетители и гости могат напълно безплат-
но да се потопят в интригуващи дейности, свързани с опазва-
нето на природата и грижата за нея, здравословното хранене 
и българските традиции. Специални занимания са посветени на 
Деня на българската просвета и култура. Гостите и посетителите 
на фестивала ще имат удоволствието да наблюдават и участват 
в омесване на хляб от лимец и изпичането му на жив огън.
За пореден път сме водени от желанието да съберем на 

едно място производители и търсачи на екологично чиста 
и биосертифицирана продукция и творци от цялата страна, 
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Изискванията към селското 
стопанство постоянно се проме-
нят. От една страна, заради но-
вите законови разпоредби, а от 
друга - постоянното обновяване 
на научните технологични проце-
си налага промяна в земеделско-
то производство. Висококачест-
вените нови сортове също имат 
собствени нужди за оптимално 
подхранване. В бъдеще всички 
тези фактори трябва да действат 
в синхрон, за да се постигнат до-
бри резултати.

ЛЕБОЗОЛ - ИНОВАЦИЯТА 
В ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ

Продължава на стр. 4

БАТА АГРО 2018
СВЕТОВНИТЕ ИНОВАЦИИ И У НАС

9 години

Информация

От 15 до 18 май на летището 
в гр. Стара Загора ще се проведе 
Mеждународното селскостопанско 
изложение БАТА АГРО, организи-
рано от Българската асоциация на 
търговците на агротехника. То ще 
събере над 200 фирми от страната и 
чужбина, които ще се представят на 

изложбени площи над 36,5 хил. кв. 
метра. 
Официалното откриване на из-

ложението ще бъде на 15 май в 
11:00 часа. Приветствия към гости и 
участници ще отправят новият пред-
седател на Българската асоциация 
на търговците на агротехника г-н Да-

ниел Минев, представители на Ми-
нистерство на земеделието, храните 
и горите и Държавен фонд „Земеде-
лие“, на областната и общинската уп-
рава на Стара Загора. 
Ансамбъл „Загоре“ и Духов оркес-

тър - Стара Загора ще бъдат част от 
тържественото откриване на събитието.

Професор д-р инж. Снежан Иванов 
Божков е роден през 1962 г. в град Ям-
бол. Средното си образование завършва 
със златна значка за отличен успех през 
1981 г. в Техникума по механизация на 
селското стопанство в родния си град. 
Приет е за студент във ВТУ “Ангел Кън-
чев” – гр. Русе и обучението си започва 
през 1983 г. След първата учебна година 
продължава образованието си в Москов-
ския институт за инженери в селскосто-

панското производство “В. П. Горячкин”. Завършва висшето 
си образование през 1988 г. с отлична диплома. През периода 
ноември 1989 г. – април 1993 г. е редовен докторант в МИИСП 

КОЙ КОЙ Е В ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СНЕЖАН БОЖКОВ

Продължава на стр. 9
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Земеделие

Ние от фирма „Лебозол“, като 
производители на листни торове, по-
срещаме това предизвикателство. В 
нашия отдел „Иновации“ се трудим 
непрекъснато върху разработването 
на най-оптималната комбинация на 
хранителни вещества, която да фор-
мулираме, така че да бъде лесна и 
добре усвоима от растението. От този 
труд произхожда и новият ни продукт 
Lebosol®-КвадроМаксС СК, като ново 
поколение на вече доказалия се на 
пазара продукт Lebosol®-КвадроС СК.
Иновативната му формулировка е 

разработена с цел максимален и ця-

лостен прием на елементите. Разви-
тата комбинация с мед, манган, цинк 
и сяра е по-добре приспособена за 
нуждите на растенията. Всички позна-
ти свойства на Lebosol®-КвадроС СК, 
като лесният начин на употреба и до-
брата смесимост с обичайните сред-
ства за растителна защита, остават 
запазени. Високата концентрация на 
хранителни вещества в новия продукт 
е с цел да намали количеството за 
приложение и по-този начин е щадящ 
и към околната среда.
Предлаганата комбинация спо-

собства за правилното усвояване на 
азота от почвата. Всички съдържащи 

елементи играят главна роля в ак-
тивацията на собствената защита и 
устойчивост на растението към забо-
лявания. Продуктът е изключително 
подходящ за царевица и второто тре-
тиране на житните култури. 

Lebosol® - нашата дневна задача е 
да решаваме най-сложните ситуации, 
свързани с пълноценното развитие 
на растенията. За точното време за 
пръскане и смесимостта, правилна и 
експертна информация ще получите 
от специалистите на Lebosol® Бълга-
рия, което ще ви гарантира и най-до-
бър ефект от листното хранене. 

По материали на Лебозол

ЛЕБОЗОЛ - ИНОВАЦИЯТА В ЛИСТНОТО ТОРЕНЕ
Продължава от стр. 3

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

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

ТИП МАШИНА / МАРКА МОДЕЛ
ГОДИНА НА 

ПРОИЗВОДСТВО
МОТОЧАСОВЕ ОПИСАНИЕ

Товарач CLAAS SCORPION 6030 CP 2015 1750 мч 6м/3 т 122 к.с
Товарач CLAAS SCORPION 7040 2013 2550 мч 7м/4 т 120 к.с.
Товарач CLAAS SCORPION 7045 VP 2010 7340 мч 7м/4.4 т 140 к.с.
Сеялка  AMAZONE D9-40 120 2008 1 бр. ком-р 12 м мин.260 к.с.
Сеялка AMAZONE CAYENA 6001 2011 amatron+ 6 м мин.200 к.с.
Диск.брана AMAZONE CATROS + 3001 2013 KW гум. валяк 3 м мин120 к.с.
Пръскачка AMAZONE UX 3200 24 m Special 2008 am-n 3+SC+DC 24 м мин 120 к.с.
Пръскачка AMAZONE UF 1801 -Super S 2008 Amatron+ 24 м мин 180 к.с.
Пръскачка AMAZONE UG 4500 novaSuper S 2004 TG II + SC 24 м мин 120 к.с.
Самоходна Пръскачка GRIM GT7 3000-24м 2015 TG III+SC 6 цил. 170 к.с.
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Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

За контакти: +359 889538773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, Екип Маркетинг

ВАРЕКС ООД

КОМБАЙНИ

Марка / модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

New Holland - TX 65 280 2002 1370
Massey Ferguson - MF7256 270 2003 5867

Massey Ferguson - MF7272 
Cerea

300 2004 5684

Laverda - M306 - оризов 335 2008 3332
Claas – MEGA 204 200 1999 4360
Challenger - CH680 460 2008 2800
Challenger - CH680 460 2009 2524
Challenger - CH680 460 2009 776

ТРАКТОРИ

Марка / модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

CASE - MX270 270 2002 6000
Valtra - T202V 211 2009 4723
Massey Ferguson - MF8280 280 2005 11300
Massey Ferguson - MF8480 315 2009 10935

Challenger - MT855E 496 2015 289
CLAAS - Challenger - 
CH85E

410 1998 13873

New Holland - T7040 185 2009 4004
New Holland – TM 190 200 2003 6660
New Holland – TM 190 200 2003 12045
Fendt - 926 220 1999 9273

ИНВЕНТАР

Марка / модел
Година на 

производство
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

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 8130 240 2007 10218
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
Case MX 335 330 2003 8753
DeutzFahr L720 220 2008 4600

КОМБАЙНИ

Производител/модел К.с.
Година на 

производство
Мото 
часове

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

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

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

САКСИЙНИ ЦВЕТНИ ВИДОВЕ 

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

останало за селското стопанство.

www.agro.bg

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

Предаване за земеделието “Изгрев”

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

тел. 088/868 85 08
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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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 Разполага със собствена производствена база в град Разград. 

 Предлага пълен спектър оборудване, необходимо за успешната 
реализация на сложни инженерни и технологични проекти.

ОБИТЕХ  ЕООДОБИТЕХ  ЕООД
София 1700 - ул. "Симеоновско шосе" № 110-Б. eтаж 1, офис 1-2

www.obiteh.com           Тел.: +359 2 981 66 30         E-mail: obiteh@obiteh.com

Обитех

ОБИТЕХ ЕООДОБИТЕХ ЕООД е производител на силози 
и транспортно оборудване за зърнобази 

и фуражни комплекси.

 Разполага със собствена производствена база в град Разград. 

 Предлага пълен спектър оборудване, необходимо за успешната 
реализация на сложни инженерни и технологични проекти.

ОБИТЕХ  ЕООДОБИТЕХ  ЕООД
София 1700 - ул. "Симеоновско шосе" № 110-Б. eтаж 1, офис 1-2

www.obiteh.com           Тел.: +359 2 981 66 30         E-mail: obiteh@obiteh.com

Обитех

ОБИТЕХ ЕООДОБИТЕХ ЕООД е производител на силози 
и транспортно оборудване за зърнобази 

и фуражни комплекси.
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Земеделие

Студентите от клуб „Роботика“ на 
Русенския университет се представи-
ха блестящо на Първия междунаро-
ден младежки фестивал за научно 
техническо творчество „От Винта!“, 
който се проведе на 28 и 29 април 
в София. Организатор на проявата 
бе Руският културно-информационен 
център. 
Състезателите на русенската Алма 

Матер Сергий Решетинский, Станис-
лав Дерменжи, Богдан Янко и Теодор 
Донев завоюваха първо място за пре-
зентацията на радиоуправляем модел 
на самолет Boeing 747 и второ място 
за радиоуправляем модел на самолет 
с вертикално излитане. 
Една от трите големи награди на 

фестивала – посещение на световното 

СРЕЩИ  С  БЪДЕЩЕТО

ОТЛИЧИЕ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РУСЕНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ

изложение в Москва, HeliRussia през 
2018 г., също бе за русенския студент 
Сергий Решетинский и неговия радиоу-
правляем модел на Boeing 747.
За първи път възпитаник на универ-

ситета - Теодор Донев,  бе поканен да 
участва и като член на журито на двата 

конкурса – за модел и за презентация.
През трите дни на фестивала над 

2000 души са посетили изложението с 
модели на самолети, дронове, роботи 
и специализирана техника и над 40-те 
съпътстващи прояви.
По материали на РУ „Ангел Кънчев”
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БИЗНЕС ИНФОРМАЦИЯ Нови нормативни актове за земеделието, 
м. МАРТ – АПРИЛ 2018 г.

Информация

“В. П. Горячкин” (Русия). На 1 септември 
1993 г. постъпва на работа в НИМЕСС 
– София, където работи в секция “Енер-
гетика, транспорт и машиноизползване в 
земеделието”. Кариерното му израства-
не започва от длъжността „конструктор“, 
преминава през различни научни степе-
ни, а през февруари 2018 г. е избран в 
ИПАЗР „Никола Пушкаров” на академич-
ната длъжност „професор“.
Проф. д-р инж. Снежан Божков е 

член на управителния съвет на Българ-
ската асоциация по механизация на зе-
меделието, национален експерт е към 
НТС по машиностроене и експерт към 
Националната агенция за оценяване и 
акредитация към МС на РБ, участва в 
комисии, изготвя становища по проекто-
закони, по изменението на наредби на 
МЗХГ в областта на земеделската тех-
ника, по внедряването на стандарти в 
рамките на техническата комисия ТК 23 
към Българския институт по стандарти-
зация и др. Член е на научни съвети, на 
редакционни колегии на научни изда-
ния у нас и в чужбина, председател на 
Общото събрание на учените в ИПАЗР 
„Никола Пушкаров“, а в момента е нау-
чен секретар. Награждаван е с индиви-
дуални и колективни награди за научни 
постижения в областта на земеделието.
Основната му научна дейност е насо-

чена към повишаване на ефективността 
на мобилната енергетика в земеделие-

то. Участва в научен колектив, подгот-
вящ изследване върху конвертация на 
дизелов ДВГ за работа по газо-дизелов 
цикъл и разработва изпарителя. Работи 
по създаването и изпитването на опи-
тен образец на газо-дизеловата моди-
фикация на трактор Т-25А. Докторската 
му дисертация е посветена на изслед-
ването на модулно енерготехнологично 
средство (МЕС) и е концентрирано в 
оценката на теглително-сцепните свой-
ства на МЕС-150. Идеята е продължена 
в родни условия с разработването в 
рамките на договор към фонд „Млади 
учени” на модулно енерготехнологично 
средство за малките и средните фермер-
ски стопанства в България. Следващото 
предизвикателство е свързано с разра-
ботваната в НИМЕСС - София фамилия 
трактори за механизиране на процеси-
те в  малките стопанства. Под негово 
ръководство и в тясно сътрудничество с 
инж. Кирил Кабадийски и доц. д-р инж. 
Емануел Бадриков е създадена транс-
портната модификация ТК-215Т, на която 
товарната платформа е монтирана върху 
енергетичното средство. Участва в мо-
дернизирането на българските колесни 
трактори със средна мощност от фами-
лията „Болгар”, в резултат на което са 
разработени диапазонна предавателна 
кутия, преден задвижващ мост, система 
за смесено регулиране положението на 
агрегатираната към тракторите работна 
машина. Проф. Божков разработва уни-

версална триточкова стойка за работни 
земеделски машини, която да им позво-
ли  агрегатиране към трактори, съоръ-
жени с навесни устройства по БДС и по 
ISO. В момента научната му дейност е 
свързана с механизиране прибирането 
на розовия цвят. Ръководеният от него 
работен колектив реализира два вари-
анта на работната машина - с ръчно и с 
пневматично откъсване на розовия цвят. 
Регистрира в Патентното ведомство на 
РБ „Машина за механизиране приби-
рането на маслодайна роза“; получава 
Златен плакет и Диплом от Съюза на из-
обретателите в България; Златен медал 
и Диплом за принос в механизацията в 
земеделието от НТС по машиностроене; 
Плакет и Диплом от Отличието „Принос 
в механизацията на земеделието”. Проф. 
Божков продължава изследванията в 
посока разширяване приложимостта на 
машината за рози в практиката. Отчи-
тайки факта, че в малките и средно го-
лемите стопанства голяма част от техно-
логичните операции се извършва ръчно 
или с нископроизводителни технически 
средства, оглавява научен колектив за 
търсене на решение на съществуващите 
проблеми. Работи се върху многофунк-
ционална работна машина за реализи-
ране на растителнозащитни мероприя-
тия, внасяне на растежни стимулатори, 
резитба, бране на розов цвят, транс-
портни и други дейности.

ЗТ

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

КОЙ КОЙ Е В ЗЕМЕДЕЛСКАТА НАУКА – ПРОФ. СНЕЖАН БОЖКОВ
Продължава от стр. 3

ДВ, брой 24/16.03.2018 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 105 
от 2006 г. за условията и 
реда за създаване, поддър-
жане, достъп и ползване на 
Интегрираната система за 
администриране и контрол
ДВ, брой 25/20.03.2018 г.
Наредба № 1 от 12 март 

2018 г. за условията и реда 
за издаване на разрешение 
за отглеждане на растения 
от рода на конопа (канабис), 
предназначени за влакно, се-

мена за фураж и храна и се-
мена за посев, със съдържа-
ние под 0,2 тегловни процента 
на тетрахидроканабинол, оп-
ределено в листната маса, 
цветните и плодните връхче-
та, за търговия и контрол
ДВ, брой 26/23.03.2018 г.
Наредба за изменение 

на Наредба №37 от 2008 г. 
за ползването на язовирите 
– държавна собственост, в 
рибностопанско отношение 
и правилата за извършва-
не на стопански, любител-

ски риболов и аквакулту-
ри в обектите – държавна 
собственост по чл. 3, ал. 1 
от Закона за рибарството и 
аквакултурите
ДВ, брой 29/30.03.2018 г.
Наредба № 2 от 26 март 

2018 г. за критериите за до-
пустимост на земеделските 
площи за подпомагане по 
схеми и мерки за плащане 
на площ
ДВ, брой 31/10.04.2018 г.
Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 8 
от 2015 г. за фитосанитарния 
контрол
ДВ. Брой 32/13.04.2018 г.

Наредба № 3 от 29 март 
2018 г. за условията и реда 
за издаване на лицензия на 
вносител за внос на семена 
от коноп, непредназначени 
за посев
ДВ. Брой 34/20.04.2018 г.
Наредба за изменение 

и допълнение на наредба 
№ 11 от 2007 г. за условията 
и реда за признаване на ор-
ганизации на производители 
на плодове и зеленчуци и на 
техните асоциации и за ус-
ловията и реда за одобрява-
не и изменение на одобре-
ните оперативни програми 
(ДВ, бр. 42 от 2007 г.)

МАЛКИ ОБЯВИ
• Търси да закупи метални поцинковани тръби за поливане 

 – 127, втора употреба. Тел.: 0879/293 892.
• Продавам: Ферми + колони, цистерна 5 т, греди чамови. 
Тел.: 0884/452 818. 
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Реклама

Произвежда - дискови 
брани, култиватори, 
тракторни валяци и др.

АСТРА АГРО ЕООД

Здрави машини 
на добри цени !

гр. Монтана, ул. Тунджа 44; тел.: 0882/908181
astra_agro@abv.bg; .www.astra-agro.eu

Предлага изградени цялостни решения - доставка на обо-
рудване, изграждане на компютърни мрежи, внедряване на 
системата, обучение на потребителите, сервиз, издателска дей-
ност и доставка на консумативи.

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

Разполага с екип от опитни и енергични специалисти, кои-
то са готови да намерят индивидуално решение на Вашия про-
блем.

тел.: 02/875 85 49, 02/876 50 67, 
0888 67 50 55; 

е-mail: momchilp@techno-link.com

www: nolis-bg.com
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Агростарт МК
ПРОДАЖБА И СЕРВИЗ 

НА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА
Предлага трактори и комбайни на фирма 

NEW HOLLAND и съответстваща прикачна техника 
на водещи све-
товни фирми.
Гаранционен 

и извънгаран-
ционен сервиз.

гр. София 1505, ул. Оборище 89; тел.: 02/ 936 68 27, факс: 02/ 936 60 08, 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

ЕЛЕКТРОННИ
АВТОМОБИЛНИ ВЕЗНИ

„КОМ.КОМ“ ООД

Изграждане и поддръжка на електронни автомобилни  
    везни от 6 до 24 метра и от 30 до 80 тона

Високо качество и надеждност

Одобрен тип за работа в Европейския съюз

Цена без конкуренция!

Централен офис: гр.София,1421, ул.Орфей 19
Тел.: 0886 70 70 22, факс: 02 865 42 94

e-mail: com_com@mail.bg
www.comcombg.com

Не се колебайте да се свържете с нас!

Специална цена за БАТА АГРО на 18х3м.-60т.

Производствени бази: гр.Първомай, гр.Димитровград, гр.Бургас, с.Петърч
Сервизи: гр.София, гр.Враца, гр.Горна Оряховица, гр.Димитровград

„КОМ.КОМ“ ООД

Специална цена на 18х3м-60m

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 Памукът е най-продаваното влакно в света. Всяка го-

дина се добиват над 19 млн. тона.
 Всяко четвърто дърво в Европа е повредено от кисе-

линните дъждове.
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