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* ИНТЕРАГРИ БЪЛГАРИЯ предлага уникално финансиране до 5 години, с  
преференциални лихви от 0,45% за трактори от серии Т7 и Т8 и само 0,95%  
за всички останали трактори. Само сега, до 30 септември лизинговите условия 
са валидни и за пакетната оферта на трактор с прикачен инвентар по избор.

Какво получавате?
•  НОВО!  Уникално финансиране до 5 години с лихви от 0,45%,  
 валидни за пакетното предложение*
• 5 години удължена гаранция от New Holland за закупения трактор
• Най-изгодните пакетни условия, съобразени с вашите индивидуални нужди
• 24/7 сервизно обслужване с Premium Top Partner сертификат 
• Продажбено-сервизни комплекси на територията на цялата страна 

прикачен инвентар 
по избор

най-изгодното 
пакетно предложение

трактор 
New Holland

София (087) 9646428
Благоевград (087) 6646448
Враца (087) 9646478
Плевен (087) 6646495
 (087) 9646678
В. Търново (087) 6464713
Силистра (087) 9646471
Русе (087) 9646411
 (087) 9646451

За връзка с търговски екип:
Шумен (087) 7646423
Бургас (087) 7176464
Добрич (087) 8646471
 (087) 8181777
Ст. Загора (087) 6646498
Харманли (087) 9646424
Пловдив (087) 6464716
Регионален дилър Добрич  
Агрохол (088) 8266677
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Отличие

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

V-ТО ЮБИЛЕЙНО ОТЛИЧИЕ – 2018 г.
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 - „Иновации”
Категория: Самоходни прибиращи машини
КОМБАЙН ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ПЛОДОВЕ, МОДЕЛ OB100 A

 Предназначение – събиране на 
орехови плодове от земята

 Двигател – V-образен, 2-цилиндров, 
бензинов

 Производителност – 3,5 - 8,4 т/ч
 Обем на бункера – 700 л
 Работна ширина – 800 – 3400 мм
 Тегло – 500 кг

Повече информация на стр. 11

Категория: Самоходни прибиращи машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 
JOHN DEERE, МОДЕЛ S790

 Двигател – John Deere PowerTech 
13,5 л, 6-цилиндров

 Максимална мощност – 617 к.с.
 Капацитет на бункера за зърно –  

14 100 л
 Обем на резервоара за гориво –  

1250 л
 Автоматична двустепенна скоростна 

кутия – Pro Drive

Категория: Самоходни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА 

HARDI МОДЕЛ RUBICON 9000

 Предназначение – пръскане  
на посеви, приложение на ПРЗ  
и листни торове

 Резервоар – 9000 литра, от неръжда-
ема стомана

 Просвет – 1,85 м
 Размах на крилете – 36 – 52 м
 Двигател – Cummins QSL 9 Tier 4 final 

380 к.с. (283 kW)
 Помпа – Sauer-Danfoss H1

Категория Работни машини
ДИСКОВА БРАНА PÖETTINGER 

МОДЕЛ TERRADISC 10001T

 Предназначение – обработка на 
стърнища и обща подготовка на се-
менното легло

 Тип – прикачна
 Работна ширина – 10 м
 Брой дискове – 80 бр.,  

диаметър 580 мм
 Клиренс – 75 см
 Тип на дисковете – назъбени
 Общо тегло – 12 500 кг
 Работна скорост – 35 км/ч

С ПОДКРЕПАТА НА:

Мессу 

СРЕЩИ С БЪДЕЩЕТО

В БЪЛГАРИЯ ИМА ПОПРИЩЕ ЗА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

В този брой продължаваме рубри-
ката „Срещи с бъдещето“, чието начало 
беше миналата година. В нея желаем да 
осветлим по-добре настоящето и да от-
крехнем малко вратата към бъдещето на 
човешкото общество и участието на мла-
дите, като носители на промените.

„Срещи с бъдещето“ е докосване 

и до вижданията и възможностите на 
млади хора, изпълнени с упорство да 
осъществят своите мечти, разбирания в 
живота.

Днес Ви запознаваме с Михаела Ки-
това. Завършила е международно частно 
право и международна търговия в Сор-
боната, Париж. Връща се в България с 

желанието да допринесе за по-различен 
поглед на начина за решаване на непо-
знати проблеми и ситуации.

В момента е юрисконсулт в Минис-
терство на енергетиката. Участва в екипа 
на Българското председателство на Съве-
та на Европа, приключил успешно регла-
мента в сектор „Електроенергетика“.

- Госпожице Китова, представете се 
на нашите читатели. Според Вас, могат ли 
младите хора да се реализират в Бълга-
рия?

- Казвам се Михаела Асенова Китова. 
Родена съм в София. На двадесет и осем 
години съм.  Завършила съм 9-та френска 
езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин”. 
След като завърших, заминах за Париж, за 
да следвам висше образование. Учих пра-

во в университет Париж-I Пантеон – Сорбона. Тясната ми специа-
лизация е международно частно право и международна търговия. 
Има един праг на успех в университета, който успях да мина. 
Сега дипломната ми работа е направена като книжка, намира се 
в библиотеката и всеки студент, който се интересува, може да я 
прочете.

След като завърших университета, имах шанса да замина за 
Люксембург и да стажувам в Съда на Европейския съюз. Там на-
учих доста неща. Последният месец бях в кабинета на словашкия 
съдия. Работата беше много интересна и интензивна. Определено 
допълни познанията ми за европейското право. След стажа ре-
ших да се прибера в България, защото мисля, че и тук има добра 
реализация. Считам, че повече млади хора, които са завършили 
в чужбина, трябва се върнат. Има поприще за работа в България. 

За да си приравня дипломата от Франция, трябваше да преми-
на 6-месечни стажове в различни съдилища в София, в кантора, 
в прокуратура. Накрая положих и изпит за юридическа правоспо-
собност. 

Стажът ми в съда в Люксембург ме ориентира към публичния 
сектор. През 2016 г. започнах работа в Министерство на енергети-
ката като юрисконсулт.

Интервю с Михаела Китова, юрисконсулт в Министерство на енергетиката
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Овощарство

ИНСТИТУТ ПО ОВОЩАРСТВО - ПЛОВДИВ

За контакти: Пловдив 4004
кв. ”Остромила” № 12, тел. 032 692349,
e-mail: instov@abv.bg, www.fruitgrowinginstitute.com

Вашият надежден партньор в овощарството!
Произвеждаме и Ви предлагаме:

l Овощен посадъчен материал от семкови, костилкови, оре-
хоплодни и ягодоплодни овощни видове и подложки

l Технологии за създаване и отглеждане на овощни градини
l Анализ на почвени и листни проби 
l Обучение чрез открити дни, семинари и из-

ложби, демонстрационни полета, научна ли-
тература, брошури, листовки

l Консултации по овощарство

XVII ИЗДАНИЕ „ЗЛАТНА ПРАСКОВА”
26 юли 2018 г. - с. Гавраилово, област Сливен

На 26.07.2018 г.  
за 17-ти поре-
ден път с. Гавра-
илово, община 
Сливен, ще бъде 
домакин на Праз-
ника „Златна 
праскова”, който 
се провежда под 
патронажа на ми-
нистъра на земе-
делието, храните 

и горите. В него ще се включат произ-
водители на праскови, специалисти от 
научни институти, много деца и гости.

Празникът „Златна праскова” се 
превърна в емблематичен както за се-
лото, така и за община Сливен. Всяка 
година, в последния четвъртък на ме-
сец юли, в с. Гавраилово се събират 
производители на праскови от цялата 
страна, дошли да научат най-новите 
технологии в отглеждането на тази кул-
тура. В салона на читалището ще се 
проведе кръгла маса на тема „Състоя-
ние и тенденции при производството 
на праскови“, с участие на учени от Ин-
ститута по овощарство в гр. Пловдив. 
Ще има лекция на тема „Възможност и 
подпомагане на малки стопанства” по 
ПРСР 2014-2020 г., в т. ч. за подготовка 
на проектни предложения по подмяр-
ка 4.1.2 „Инвестиции в земеделските 
стопанства по тематична подпрограма 
за развитие на малки стопанства” от 

ПРСР 2014-2020 г. – лектор д-р Димитър 
Ванев, НССЗ. 

Паралелно със семинара на площа-
да пред читалището много фирми ще 
представят своите препарати за расти-
телна защита, както и демонстрация на 
земеделска техника и прикачен инвен-
тар, и капкова система за напояване.

 Жителите и гостите на с. Гавраи-
лово ще имат възможност да посетят 
най-добре поддържаните прасковени 
градини, да разгледат изложба на сор-
тове праскови, да ги опитат, както и 
току-що приготвеното сладко от прас-
кови.

Неразделна част от програмата на 
празника са множеството и разноо-
бразни конкурси, които се провеждат 
на площада пред кметството и са пред-
назначени предимно за деца - рисун-
ки и фотоснимки на тема „Праскови“, 
Мини Мис и Мини Мистър „Прасковки“, 
най-бързо ядене на праскови, правене 
на компот от праскови, най-бърза за-

готовка на праскови, детско музикално 
певческо и танцово творчество и други.

Празникът, който обединява съзи-
дателния труд, фолклорното наслед-
ство и веселието, се утвърди през 
годините като ползотворен и желан и 
допринесе за истинското възраждане 
на Долината на прасковите.

И като по традиция „Златна прас-
кова” завършва с народно веселие на 
площада, с участие на певците и музи-
кантите от „Долината на прасковите“.

Димитър Андреев,
кмет на с. Гавраилово

Национална служба за съ-
вети в земеделието (НССЗ) 
за седма поредна година е 
съорганизатор на събитие-

то „Златна праскова”. В рамките на 
празника тази година НССЗ обявява 
конкурс за най-добре поддържана 
плододаваща прасковена градина. 
За първите трима отличили се земе-
делски стопани са осигурени награди, 
които са овощарски инвентар - ножи-
ци и пръскачки.

По време на празника НССЗ ще 
участва в традиционния семинар по 
актуалните въпроси, свързани с от-
глеждане на праскови и подпомагане 
на стопанствата. Предвид очаквания 
прием на проектни предложения по 
подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земедел-
ски стопанства по тематична подпро-
грама за развитие на малки стопан-
ства” от ПРСР 2014-2020 г., Службата 
поема ангажимент да предоставя без-
платно консултантски пакети на малки 
земеделски стопанства, включващи и 
изготвянето на проектни предложения. 
Темата, която тази година НССЗ ще 
представи е: "Възможности за подпо-
магане на малки стопанства” по ПРСР 
2014-2020 г. от Национална служба за 
съвети в земеделието, в т.ч. за под-
готовка на проектни предложения по 
подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земедел-
ски стопанства по тематична подпро-
грама за развитие на малки стопан-
ства” от ПРСР 2014-2020 г. 

 По материали на НССЗ

ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН 
МАТЕРИАЛ ОТ ИО

НССЗ НА „ЗЛАТНА 
ПРАСКОВА” 2018

На 28 години 
съм и реших да се 
насоча към земеде-
лие, защото това е 
семеен бизнес за 
моите близки. Баща 
ми се е занимавал 
с този отрасъл. 
Това за мен беше 
като естествено 
продължение на 

МЛАДИТЕ  
В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Петър Величков, земеделски произ-
водител, с. Лозен, община Септем-
ври, пред в. „Земеделска техника”

Продължава на стр. 7

Производството на ка-
чествен посадъчен матери-
ал с добър здравен статус 
е стартовият момент на пло-
довото производство, опре-

делящ неговата ефективност. В този 
аспект Институтът по овощарство успя 
да се наложи и утвърди на пазара през 
годините като производител на овощен 
посадъчен материал, със значително 
разнообразие от  видове и сортове.

В института са създадени и продъл-
жават да се изграждат нови маточни 
градини със съвременни сортове. Стар-

Продължава на стр. 7
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Русенски университет

Член-кореспондент проф. дтн 
Христо Белоев е роден на 15.08.1958 г.  
в град Павликени. Женен е, има две 
деца. През 1977 г. завършва „Техникум по 
механизация на селското стопанство" в 
гр. Павликени, специалност „Селскосто-
панска техника". След 7 години завършва 
Русенски университет „Ангел Кънчев” със 
същата специалност. Приет е за асис-
тент в катедра „Земеделска техника" 
към Русенския университет през 1990 г.  

Защитава докторска дисертация през 1997 г., а 3 години 
по-късно става заместник-ръководител катедра „Земеделска 
техника”. През 2002 г. е избран за доцент, а година по-късно 
- за декан на Аграрно-индустриалния факултет на Русенския 
университет. В периода 2007-2015 г. е ректор на Русенския уни-
верситет. Защитава дисертация за научна степен „Доктор 
на техническите науки” през 2008 г. Година по-късно е избран 
за професор. През 2010 г. става вицепрезидент, а от 2011 г. – 
президент на Конференцията на ректорите на университети-

КОЙ КОЙ Е В ЗЕМЕДЕЛИЕТО

Чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев 
те от дунавските страни. От април 2012 г. е председател на 
Съюза на учените – Русе. През 2014 г. е избран за член корес-
пондент на Българска академия на науките. В края на февруари 
става ректор на Русенския университет за трети път. 

Ръководи и участва в над 40 проекта с международно и 
общонационално значение. Има над 250 научни публикации,  
6 монографии, 20 патенти и полезни модели, 10 учебници и 
учебни помагала. 

Отличаван е многократно за научната, научно-приложната, 
преподавателската и публичната си дейност. Доктор хонорис 
кауза е на 5 чуждестранни университета. От 2006 година е 
заместник главен редактор на вестник „Земеделска техника”.

ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ!

Екипът на вестник „Земеделска техника” честити юби-
лея на чл.-кор. проф. дтн Христо Белоев  и му пожелава 
здраве, творческа страст и все такава професионална ус-
тременост. Радваме се, че работим заедно за просперите-
та на българското земеделие. Вярваме, че ползотворното 
ни сътрудничество ще продължи.

Честит 60-годишен юбилей!

ОТБЛЯСЪК ОТ СЪБИТИЕТО (тема на брой 12 в. „Земеделска техника“, 2018 г.)

УСПЕШЕН ЗАВЪРШЕК НА ПРОЕКТА „ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

- Уважаеми 
доц. Митев, кога и 
как започна про-
ектът?

- Проектът 
„Опазване на поч-
вите в България” 
започнахме през 
2014 година. Тряб-
ваше да решим 
основно 5 неща – 

къде се намира българското земеделие 
по отношение приложение на техноло-
гиите по опазване на почвите и къде би 
трябвало да бъде, възможно ли е да се 
приложат тези технологии и стандарти 
в реални условия и да се запази при-
родният ресурс. Трябваше да се изясни 
по кой път да се поеме – да се следват 

установените традиции или по авангар-
ден път. Важно беше да се изясни кол-
ко време ще ни отнеме разработването 
на технологията, както и дали ще рабо-
тим по метода „проба-грешка”, или ще 
ползваме реални достижения и ще ги 
адаптираме за условията на България.

През 2014 година обиколих изложе-
нието Бата Агро и си тръгнах с над 200 
снимки и един извод - машините не от-
говарят на изискванията за опазване 
на почвата.

Областта на приложение на проекта 
е Североизточна България. Посъветвах 
се по проблема с Брайън Гогин - аташе 
по земеделие в посолството на САЩ в 
България и с проф. Харолд ван Ес, пре-
зидент на Асоциацията на агрономите в 
САЩ. Решихме да внесем машина за об-

работване на почвата в ивици от САЩ, 
която да отговаря на изискванията за от-
глеждане на окопни култури. Процедури-
те по ЗОП задържаха полевите изслед-
вания с половин година, но получихме 
разрешение за удължение на проекта с 
6 месеца. Пригодихме машината за ус-
ловията на страната ни – разработихме 
и монтирахме уредба за внасяне на гра-
нулирани торове в дълбочината на об-
работване. С това инженерно решение 
спечелихме приз в Отличието „Принос 
в механизацията на земеделието” през 
2016 г. Изведохме много успешни опити с 
помощта на земеделските стопани, кои-
то ни предоставиха по 15 декара площ, 
в непосредствена близост до основното 
си производство. 

Интервю с доц. д.т.н. Георги Митев, РУ „Ангел Кънчев”

Проф. д-р Атанас Митков,  
изтъкнат специалист по механизация 
на земеделието, ректор на Русенския 

университет (1987 – 1993 г.)
Искам да споделя с читателите на 

вестника своите впечатления за проекта 
„Опазване на почвите в България”. Ръ-
ководителят му, доц. д.т.н. Георги Митев, 
е възпитаник на Русенския университет 
„Ангел Кънчев”. Бил съм рецензент на 
докторските му дисертации. Доц. Митев 
започва работа като инженер в аграр-

но-промишлен комплекс (АПК) и натрупва богат опит. Става 
асистент в катедрата по експлоатация на машинотракторния 
парк (ЕМТП) и записва второ висше образование в Аграрния 
университет в Пловдив. Участва в много европейски проекти, 
даже имам малка статистика за тях. Пребиваването му като 
специализант в чужбина има продължителност от 4 години и 
4 месеца! Бил съм с него в Гърция и в Англия и се убедих в 

КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД  
ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ

Продължава на стр. 8

ЛЮБОВТА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО 
Е ЗА ЦЯЛ ЖИВОТ

Продължава на стр. 8

Ангел Иванов, агроном  
и земеделски производител,  
с. Цар Самуил, Силистренско

Роден съм през 1946 година. Завър-
шил съм агрономически факултет, специ-
алност „Агрономство” през 1975 година 
във Висшия селскостопански институт 
(днес Аграрен университет,. Пловдив). 
Тогава имаше само лозаро-градинар-
ски и агрономически факултет. Работил 
съм в трудово кооперативно земеделско 
стопанство (ТКЗС). Бил съм ръководи-

тел „Производствена единица” и председател на ТКЗС. За-
нимавал съм се основно със зърнопроизводство и по-малко 
със зеленчуци и трайни насаждения, основно с механизира-
ни отряди.

След промяната се насочих към земеделие. Обработвах 
около 3 000 декара. С годините значително намалих площите 
и в момента обработвам около 700 декара, но не ми трябват 



5
бр. 15-2018

Земеделски пазар

МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.С.
Година на 

производство
Мото

часове
John Deere 8345R 345 2010 2300
John Deere 9620RX 620 2016 1137
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
John Deere 6920S 160 2004 9106
Deutz Fahr L720 220 2008 4600
John Deere 8430T 335 2008 3700
New Holland T8030 270 2010 7370
New Holland T8030 270 2010 7420
John Deere 6170R 170 2011 4736

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

John Deere 9560 250 2003 5000

КОМБАЙНИ

Марка / модел K.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
Challenger 652C 1662 2012 360
John Deere – 2256 250 1999 6500
Claas – MEGA 204 200 1999 4360

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 – MF8690ST 370 2012 ~1600

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
Плуг – 9 корпусен Gregoire Besson 2009
Плуг – 9 корпусен Gregoire Besson 2009
Плуг – 8 корпусен GOIZIN - Orion 5+3 2013
Сеялка - GASPARDO - DIRETA Corsa 2013
Сеялка - Sola - Neumasem 699 2009

За контакти: +359 889 538 773, www.varex.bg
Ивайло Божинов, продуктов специалист, Екип Маркетинг

ВАРЕКС ООД

КОМБАЙНИ

Марка / Модел К.С.
Година на 

производство
Мото

часове
FENDT 9350 R 350 2009 3130
FENDT 6 270 L 270 2010 2694
CLAAS LEXION 450 - 1998 5446
JOHN DEERE 2256 240 2001 4000
CASE IH 2188 E 381 1997 7182
LAVERDA 296 LCS 275 2008 3211
LAVERDA 28.60 LEX - 2003 3456

ТРАКТОРИ

Марка / Модел К.С.
Година на 

производство
Мото

часове
CHALANGER MT 765 C 333 2011 8500
VALTRA S 280 280 2008 6240
CLAAS XERION 3300 335 2008 5980

За контакти: 0878 818 144, ЗЛАТЕКС ООД

Професионална гимназия по земеделие "Христо Ботев" 
води началото си от далечната 1935 година с откриването на 
„Допълнително земеделско училище“ в гр. Ямбол, на основата на 
което през 1953 г. се открива „Техникум по механизация и елек-
трификация на селското стопанство“, който е един от първите в 
страната и първи за Южна България от този род. Със заповед 
на Министерството на земеделието и горите, през 1957 година се 
създава Техникум по механизация на селското стопанство, а през 
2003 г. е преименуван в Професионална гимназия по земеделие. 

Паметна за училището ще остане 1960 г., тъй като за патрон 
на техникума е избран Христо Ботев.

Професионално-техническата подготовка на учениците се осъ-
ществява в 13 учебни кабинета, 7 класни стаи, 12 работилници, 2 
лаборатории, физкултурен салон и в 3 компютърни кабинета.

През 2017 г. стартира проект за обновяване на гимназията. 
Целта е подобряване на качеството на образователната среда 
и повишаване на нейната привлекателност сред учениците. Не-
прекъснато се обновява машинно-тракторния парк на училището, 
като само през 2015 и 2016 г. са закупени нови: трактор, лек ав-
томобил и микробус.

Понастоящем в училището се обучават ученици в следните 
професии и специалности:  професия: “Техник на селскосто-
панска техника” - специалност “Механизация на селското сто-
панство”; професия: “Икономист” - специалност: “Земеделско 
стопанство”; професия: “Фермер” - специалност: “Производи-
тел на селскостопанска продукция”; професия: „Агроеколог“ - 
специалност: „Агроекология“.

ПГЗ разполага с общежитие с 50 места за ученици и 3-ма 
възпитатели. Училището участва в проекти на европейската про-
грама Еразъм+. Производствените практики в 11-ти и 12-ти клас 
се провеждат на територията на земеделски фирми-партньори. 

За информация и контакти - стр. 9
По материали на ПГЗ „Хр. Ботев”

83 ГОДИНИ ПГЗ „ХРИСТО БОТЕВ“

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

• Тел: 0884527806; 0876724742 имейл: doni_dinev@abv.bg  
Продава Трактор - 80-100 к.с.  ПРОМО ЦЕНА 8000 лв/без ДДС.
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Срещи с бъдещето

Продължава от стр. 2

В БЪЛГАРИЯ ИМА ПОПРИЩЕ ЗА МЛАДИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ
- Защо избрахте да следвате в Па-

риж? Какво бе отношението там към чуж-
денците?

- През 2001 година за първи път отидох 
на екскурзия в Западна Европа с родите-
лите си. Бяхме в Париж и на мен много 
ми хареса - остана в съзнанието ми като 
едно приказно място, на което исках да се 
върна. Благодарна съм на семейството си, 
че ме разбра и подкрепи моето желание. 
Имах голям шанс в живота си, че успях да 
живея 5 години в един от най-прекрасните 
градове в света за мен. 

Докато учих във Франция, не съм усе-
тила някакво по-специално негативно от-
ношение към българите. Голяма част от 
колегите ми бяха също чужденци. В магис-
тратурата обаче имаше повече французи, 
защото беше по-елитна специалност, за 
която подборът е строг. Имаше и деца на 
политици, сенатори и от стари парижки ро-
дове. Беше ми интересно да си общувам 
с тях, защото те имат доста по-различен 
поглед върху живота.

Доволна съм от избора си на специ-
алност и висше учебно заведение. Позна-
нията, които получих, а и владеенето на 
френския език сега много ми помагат в 
работата. След английския това е най-го-
вореният дипломатически език в Европа, 
особено в публичния сектор и този на ев-
ропейските институции. Фактът, че говоря 
френски, премахна доста бариери с коле-
гите от европейските институции.

- Какви са първите Ви впечатления, 
когато започнахте работа?

- Това, което забелязах в първия мо-
мент, е, че има служители с опит, които, 
според мен, не предават достатъчно зна-
ния на новопостъпилите. В някои ситуации 
трудно започват да възприемат друг поглед 
над нещата. Това, че съм завършила във 
Франция, ми помага много в работата. В 
университета са ни научили да мислим как 
да се справяме с непознати проблеми и 
ситуации. 

В процеса на работа научавам много, 
чета, защото освен юридическа информа-
ция са ми необходими познания и за друг 
вид материя, свързана с дейността на уч-
реждението. Хубавото е, че в администра-
цията имаме база юридически данни на 
европейско и наше ниво. Разполагаме с 
разработки, доклади, учебници, което дос-
та ми помага. Също така, за държавните 
служители има организирани обучения в 
много разнородни сфери. 

Аз съм юрисконсулт в една от дирек-
циите на Министерството на енергетиката. 
Работя основно в сферата на европейското 
право, но секторът е много специфичен и 
освен юридическата работа, ми се налага 
да върша и по-техническа и трябва да по-
знавам областта на енергетиката. Секторът 
е сложен, но ми допада. Както се казва, 
човек цял живот се учи и това мен не ме 
притеснява, даже ме мотивира още повече. 

- По какви проблеми работите и как 
се отрази българското европредседател-
ство?

- Една от най-интересните за мен 

дейности, с които се занимавам в МЕ, е 
транспонирането на европейски директиви 
в българското законодателство. Когато се 
промени едно нещо в закон, това има от-
ражение в целия сектор, след това във вся-
ко предприятие и юридическо лице. Това 
прави и работата много отговорна, защото 
една малка грешка може да предизвика 
много големи поражения и да има ико-
номически отражения. Също така, участ-
вам в разработването и на стратегически 
документи. Сега се готви нова енергийна 
стратегия на България. За да е полезна на 
държавата, стратегията трябва да е напра-
вена от експерти и да е на базата на много 
солидни проучвания, анализи и модели. 

По-интересното в последните 6 месеца 
бе, че имах привилегията да участвам в 
екипа на Българското председателство на 
Съвета на Европа. Там отблизо видях как 
се случва законодателният процес в Евро-
па в рамките на Съвета. Досиетата, по кои-
то първо работихме, бързо напреднаха, за-
щото положихме много усилия. Започнахме 
преговори с Европейския парламент и на 
20 юни затворихме успешно Регламента за 
управлението на енергийния съюз. Имахме 
още 2 досиета - за възобновяеми енергий-
ни източници и за енергийна ефективност, 
които също успешно финализирахме. Всяко 
едно председателство при завършването 
докладва напредъка си, с какво е допри-
несло към законодателния процес на ЕС. 
Ние можем да се гордеем с това, че сме 
успели да постигнем съгласие с Европей-
ския парламент и с Европейската комисия 
върху законодателен акт, който от сега на-
татък ще се прилага във всички държави 
членки на ЕС. Той засяга общо пазара за 
електроенергия, както и регионалното съ-
трудничество.

За Европредседателството работихме 
екип от предимно млади и амбициозни 
хора. Двете ни най-важни събития бяха 
формалният и неформалният съвет на ми-
нистрите на енергетиката. Подготовката ни 
отне доста време и усилия. Почти всички 
държави се изказаха, че българското пред-
седателство е работило много усилено и 
изразиха благодарности към екипа му. 
Мога да кажа, че постигнахме целта си - 
нещата, които искахме да разрешим и да 
затворим като досиета, ги направихме. Ус-
пяхме. Има още 4 досиета, по които ще ра-
ботят в Австрия. Надявам се основата, коя-
то ние сме поставили, да позволи по-лесно 
да ги затворят. Аз съм удовлетворена от 
работата си. Научих много неща и това 
беше от голяма полза за мен като юрист.

- Какво предстои пред енергетиката 
на България?

- ЕС така е устроен, че Европейската 
комисия задава политиката. Тя е независи-
ма от всички държави и следи интереса на 
Общността. Предлага законодателните дос-
иета и представлява изпълнителната власт. 
Съветът на ЕС и парламентът са законода-
телната власт. Големите линии се чертаят 
винаги от Комисията и законодателните 
органи могат да ги променят, но базата си 
остава текстът на Комисията. Това гаран-
тира последователност на политиката. Ро-

тационното председателство има значение, 
но на ниво ЕС основната политика вече е 
заложена.

Относно енергетиката на България има 
още много в какво да се инвестира и да 
се работи. Регламентът за управлението 
на енергийния съюз задължава държавите 
членки да мислят комплексно и да работят 
заедно. По силата му всяка страна тряб-
ва да изготви интегриран план, който да 
включва транспорт, земеделие, енергетика, 
климат. Това се прави в западните държа-
ви, но в България това е по-скоро нещо 
ново. Затова ще ни е трудно да органи-
зираме целия работен процес, но ще се 
постараем. Трябва да се обединят и да ра-
ботят заедно разнородни области и минис-
терства – енергетика, земеделие, околна 
среда, транспорт. Вижда се, че има много 
да се работи в тази насока. Хубавото е, 
че тези стратегически документи са дълго-
срочни – до 2030 г., а визията трябва да е 
до 2050 г. До 2030 г., на база на моделите 
за прогнозиране, се изготвят и след това 
се екстраполират до 2050 г., но това е една 
добра основа за развитие. Прогнозирането 
е много важно в тези сектори.

- Работите ли друго освен като юрис-
консулт?

- При прилагането на европейското 
законодателство в почти всички държа-
ви членки възникват сходни казуси. През 
2015 година стартира един проект, в кой-
то съдебни решения на западни съдилища 
се обобщават, превеждат се от английски 
и се включват в юридическа програма за 
България. Чрез нея българските адвокати и 
юристи, които не говорят даден език, мо-
гат да се възползват от западната съдебна 
практика по прилагането на правото на ЕС. 
Аз съм в екипа с френски език. За проекта 
има добри отзиви. Работата ми позволява 
да следя френската съдебна практика и да 
поддържам езика. Върша я през свободно-
то си време. 

Освен с юридическа работа, в свобод-
ното си време обичам да се занимавам с 
изкуство и култура. Така се зароди идеята 
да пренесем духа на Париж по време на 
един от най-красивите празници – Празни-
ка на музиката (Fête de la musique) – и в 
София. Този фестивал има за цел да отбе-
лежи първия ден на лятото и изпълва ули-
ците на стотици градове по света с музика 
и веселие. На 21 юни 2016 г., благодарение 
на нашия екип, атмосферата на Париж се 
пренесе и в центъра на София. 

- Как избрахте и успяхте в този нетра-
диционен път?

- Произхождам от семейство трето по-
коление висшисти. Винаги са ни насочвали 
към правилния път, че чрез знание, труд и 
сърце човек може да постигне много неща. 
Подкрепяха ни в училище, после ни помог-
наха да завършим желаните университети 
и специалности - аз юрист във Франция, а 
брат ми икономист в Германия. Със сигур-
ност нямаше да съм същия човек, ако не 
бяха те. Много са ми помогнали, продължа-
ват да го правят и до днес. Благодаря им. 
Аз също винаги ще съм до тях.

Доц. д-р инж. Милка Бобева
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ОВОЩЕН ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ИО

ОбитехОбитехЗемеделие

Продължава от стр. 3
тира производството и на 
сертифициран, безвирусен 
овощен посадъчен матери-
ал. Усилено се работи и по 
проблемите на ускорено про-
изводство на посадъчен ма-
териал в контейнери. Този 
метод позволява съкращава-
не на времето за производ-
ство, избягване на скъпите и 
трудоемки практики при пол-
ското производство, като об-
работка на почвата, окопава-
не, плевене, химична борба 
с плевелите и др. Дърветата 
отглеждани в контейнери мо-
гат да се засаждат целого-
дишно, като в създадените 
градини те бързо встъпват в 
плододаване. Това се дължи 
на добре развитата им ко-
ренова система, която не е 
нарушена, както при дръвче-
тата получени в питомник.

Към настоящия момент 

Институтът по овощарство 
произвежда и предлага по-
садъчен материал от основ-
ните овощни видове (ябъл-
ка, круша, череша, вишна, 
слива, праскова, нектарина, 
кайсия, орех, бадем); без-
вирусни подложки за кос-
тилкови и семкови овощни 
видове (GF 677, OHF-333, 
Maxma 14); посадъчен ма-
териал от киви (актинидия), 
малина, къпина и арония. 
Доказателство за високото 
качество и автентичността 
на предлагания посадъчен 
материал е нарастващият 
брой земеделски производи-
тели, създаващи нови овощ-
ни насаждения.

Институтът по овощар-
ство е гарант за качеството 
и автентичността на овощ-
ния посадъчен материал.

По материали  
на ИО, Пловдив

бизнеса. Нямам образование 
в тази сфера, по професия съм 
електротехник.

Стопанството ми съдържа 
15 декара оранжерии с дома-
ти и около 300 декара външна 
земя. На нея отглеждам кар-
тофи, зеле и сладка царевица. 
Семейството ми помага при 
нужда, включват се и външни 
хора – общи работници. Имам 
изкарани курсове за растител-
на защита и се справяме и без 
агрономи.

Пазар на продукцията си 
намираме в квартал „Дружба” 
в София. Самият аз продавам 
стоката си и пътувам всеки ден 
до там. Част от продукцията на 
стопанството даваме на голе-
ми хранителни вериги. Не съм 
се включвал в земеделски ор-
ганизации, не съм и мислил по 
въпроса.

Техниката, която имаме 

не ми е напълно достатъчна. 
Сега кандидатстваме по мярка 
4.1 „Инвестиции в земеделски 
стопанства”. Заявили сме, че 
ни трябва трактор с инвентар. 
В момента имаме 3 трактора 
(един голям John Deere)  и 2 
„Болгара”, както и инвентар 
към тях. За нуждите на стопан-
ството разполагаме с плуго-
ве, дискови брани, сеялка за 
царевица, разсадопосадъчна 
сеялка, фрези, окопни култува-
тори. 

Относно планираното на-
маляване на субсидиите за 
фермери след 2020 година не 
се притеснявам. Ние сме ра-
ботили преди да ги има тези 
субсидии, но определено имат 
значение. Ще се справим и 
без тях, но ще е по-трудно, а 
знаем, че те са добър финан-
сов стимул. За съжаление оба-
че, не е лесно да се вземат.

Доника Асенова

МЛАДИТЕ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО
Продължава от стр. 3

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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Продължава от стр. 4

УСПЕШЕН ЗАВЪРШЕК НА ПРОЕКТА „ОПАЗВАНЕ НА ПОЧВИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

- Какво е новото в технологията?
- Енергетичното средство (трак-

торът) с навигационната система се 
осигурява от фермерите. Ако в края 
на стопанската година резултатът ги 
удовлетворяваше, продължавахме с 
опитите, ако не – спирахме. Опитите 
бяха заложени на 15 места в Севе-
роизточна България. От 6-те основни 
мероприятия в растениевъдството – 
основно торене, основна обработка, 
предсеитбена обработка, сеитба, гри-
жи по време на вегетацията, приби-
ране, с технологията се елиминират 2 
процеса – основно торене и предсе-
итбено обработване на почвата (като 
самостоятелни процеси). Торовете се 
внасят заедно с основната обработка, 
а азотният тор – присеитбено. Сеял-
ката трябва да е подобна на тези за 
директна сеитба. В нашия случай є на-
правихме преустройство, което напъл-
но задоволи агротехническите изиск-
вания. За фермера остава да извърши 
мероприятията по растителната защи-
та и прибирането на културите.

- Какви са резултатите и изводите? 
- От 9 преминавания по почвата, 

технологията с обработване в иви-
ци ги съкращава на 5-6, като по този 
начин се постига икономия на труд и 

горива, както и екологичен ефект от 
намаляване уплътняването на почвата 
и оставянето на растителните остатъ-
ци по повърхността є. Добивите също 
се увеличиха. Отчете се 12% икономия 
на гориво, 15% повишение на добиви-
те и 8-10% икономия на труд. Реално 
стигаме до 1,7-2 литра гориво на декар 
при обработка на почвата. Добивът на 
царевицата се увеличи със 150-200 ки-
лограма, а при слънчогледа - с 30-40 
килограма. Тази технология е за окоп-
ните култури, а те са рискови в свето-
вен мащаб. Ако едно стопанство има 
50% култури със слята повърхност, а 
50% са окопни, технологията може да 
се включи в сеитбообръщение и да се 
оптимизира технологичният комплекс 
от машини (ТКМ) за окопните култури. 
Важен показател в тези променливи 
условия и интензивни валежи е поч-
вата да не се оставя „гола“, т.е. без 
растителна покривка. Най-големият 
проблем на българското зърнопроиз-
водство е, че почвите от октомври до 
март се оставят голи, а трябва да са 
покрити с растителните остатъци – све-
жи или мъртви. Тази технология пред-
пазва почвата и оказва голям ефект 
върху плодородието.

Правихме опити с различните ти-
пове почви в Североизточна Бълга-

рия. Основният извод е, че не всички 
фермери са запознати със състоянието 
на почвите си. Младите и напреднича-
ви колеги работят много добре и им 
личи, че искат да променят статукво-
то по опазване на основния природен 
ресурс в земеделското производство. 
Вторият извод е, че плодородието на 
почвите се намира на определено ниво 
на добиви, което може да се влоши, но 
много трудно да се подобри. Следова-
телно, прилаганите до момента техно-
логии на производство не позволяват 
постоянно увеличение на добивите, 
както се желае от всички. Печалбата 
трябва да се увеличи чрез намалява-
не на разходите в производството. Па-
зарът не стои безучастен. Показахме 
нашата разработка на разрохвача на 
Бата Агро през 2016 г. Следващата го-
дина на изложението имаше такъв от 
друга фирма, като показателите му 
бяха сравнително добри. 

- Какво е бъдещето на Вашите ма-
шини?

- Две машини трябва да се внедрят 
в ТКМ – за обработване на почвата и 
за сеитба. Ако се появи български про-
изводител и иска да направи поне една 
от двете машини, ще му предоставя ма-
териалите.

Доц. д-р инж. Милка Бобева

отношението на партньорите към 
него. Те изпитваха уважение и 
интерес към съвместната им ра-
бота.

В течение съм на много от 
резултатите по проекта и съм 
ги видял на практика. За мен с 
този проект се поставя един нов 
етап в развитието на новите тех-
нологии в земеделието. Важно 
е почвите да се опазват, както 
и тяхното органично вещество, 
да се запази по-дълго влагата 
в тях, да се намалят ерозията и 
производствените разходи. Ре-
зултатите са по-високи добиви, 
по-малко уплътняване на поч-
вите и повишаване на хумуса. 
Знаем, че в Добруджа съдържа-
нието на хумуса тревожно e на-
маляло до около 2%. За сегаш-
ното земеделие, което основно 
е ориентирано към зърнопроиз-
водство и почти е мoнокултур-
но, новите технологии, които се 
предлагат с този проект, дават 
една възможност да се тръгне по 
по-добър път. Това не са прос-
то казани думи, а са доказани в 
практиката. Има фермери, които 
ги внедряват в стопанствата си 
и постигат реални резултати. Във 
връзка с този проект навлизат и 
някои нови комплекси от маши-
ни за извършване на различните 
операции, които са значително 
по-малко на брой, сравнени със 

стандартните технологии. Ако се 
преодолеят някои пречки, които 
могат да се появят в условията 
на конкуренция, тези техноло-
гии все повече ще се разширя-
ват. Наред с тревогите, които 
изпитват много специалисти по 
отношение на земеделието, е не-
обходим именно един такъв нов 
подход. Залага се на ивичната 
обработка на почвата – ивица, 
която се засява и такава, коя-
то не се обработва, спасявайки 
почвата от ерозия, запазвай-
ки по-добре и по-дълго влагата. 
Разработен е оптимален вариант 
за окопни култури. Според мен 
този проект трябва да продъл-
жи. Заслужава да се отбележи 
приносът на целия екип, довел 
проекта до успешен край. Колек-
тивът е мултидисциплинарен и в 
него работят млади колеги с до-
казани качества и добри научни 
постижения. Досега са минали 
4 години, но има нужда от още 
проверки и разширяване на пло-
щите, върху които се отглеждат 
рискови по отношение на ерози-
ята на почвите култури. Желател-
но е да се работи с български 
машини, но засега са вносни. 

Трябва да се помисли и за 
развитие на животновъдството, 
което е също много важна част 
от земеделието. Нужна е меха-
низация.

Инж. Георги Петров

повече. Нещата се усложниха - сега, за да наемеш ме-
ханизатор са ти нужни минимум 1000 лева и осигуровки 
на месец. Той трябва да идва няколко дни през април, 
май и после по време на жътвата. Затова съм принуден 
да си върша всичко сам – от обработка на почвата до 
жътва. Имам целия инвентар, който ми трябва - 5 тракто-
ра от 30 до 105 конски сили. С всяка машина извършвам 
различна операция. Имам и торачки, пръскачки, култи-
ватори и комбайн, но не са нови. Не съм използвал суб-
сидии за тях, а съм ги купувал със собствени средства. 
Съпругата ми, дъщеря ми и зет ми също ми помагат, 
когато имат възможност.

Тази година е трудно да имаш големи добиви. Очак-
вам около 500 кг/дка пшеница, за пролетниците нямам 
големи очаквания, защото не се развиваха нормално. 
Колегите с нова и скъпа техника се бяха отчаяли, защо-
то 50% от царевицата и слънчогледа не бяха поникнали 
заради т.нар. „шарена влага”. Болестите и неприятелите 
по растенията не са толкова голям проблем, колкото 
сушата. Сега почвата се е напукала до 60-70%. Не може 
да се разчита без окопаване, защото по време на го-
лямо засушаване се получава напукване на почвената 
повърхност и така се разкъсват кореновите системи, в 
последствие се получава увяхване и изсъхване на рас-
тенията. Навремето проф. Крилов ни обучаваше за хи-
дрофобизация. Когато се появи хербицидния екран, се 
използваха качествени хербициди без обработка. Има-
ше голяма суша и от царевицата нямаше високи добиви.

В земеделието не трябва да има шаблон, а да се 
използват различни подходи в зависимост от условията, 
които ни предлага природата. 

Присъствах на заключителната среща по проекта 
„Опазване на почвите в България” на доц. дтн Георги 
Митев, защото представените машини са нови и инте-
ресни за мен. Дано да намерят приложение в земедели-
ето на България.

Доника Асенова

ЛЮБОВТА КЪМ ЗЕМЕДЕЛИЕТО...КОМПЛЕКСЕН ПОДХОД...
Продължава от стр. 4 Продължава от стр. 4

Русенски университет
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Реклама

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.

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
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Реклама

АКСЕРЕАЛ БЪЛГАРИЯ ЕООД
Тел: 0884/500 480; 0884/172 712

l 	Чистене
l 	Калибриране  

на семена
l 	Обеззаразяване
l 	Семена за посев: 

Cellule-Euclide-
Basilio

Агростарт МК ЕООД
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/ 944 82 49
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg

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
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Реклама

       
       
       
       

    

   

    

  

     

  

  

  

  

  
  

Линия за чупене на орех, която включва:

  

машина за чупене, обдухвател, транспортна лента,

 
  

доначупваща машина, сортираща маса и вибрационно 

 

   

  

сито за ядка

  

Машина за белене на зелената

           
 

обвивка на орех

    
 
            
 
 
      
                      

Калибратори

 

Машина за раздрусване на 

   

на дървета

 
 
 
 
 
 
     
        
                  

Преса за олио

                

      

                   
      
  
  

ФИЛИПОВ ИНВЕСТ е официален представител на фирма Feucht-Obsttechnik – Германия и AMB Rousset - Франция. 
Основната ни дейност е продажба на машини за обработка на овощни градини, за чупене и преработка на орех и лешник. 
Фирмата предлага демонстрации на машините, за всеки клиент, в реално производство за събиране и преработка на орех и 

лешник. Разполага с богат асортимент от машини, които обхващат целия цикъл: от раздрусването, събирането и 
преработката до чупенето до ядка

Адрес:
гр. Добрич,
ул. “Антон Стоянов” 6
Телефон: 058 601484
E-mail: office@filipovinvest.com
Сайт: www.filipovinvest.com

Рол-блитц: най-малката  
машина за събиране

на плодове
Сушилни бункерни, много- 
етажни на ток, нафта и газ

Комбайни за събиране на плодове

Машина за събиране 
на лешник

 2500 л
 3000 л
 щанги 18, 21, 24 м
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Реклама

www.landini.bg

НОВАТА ГАМА REX LANDINI. СПЕЦИАЛИСТИ ВЪВ ВСИЧКО.

Специализираната серия Landini REX 4 е с нов дизайн, компоненти и характеристики. Версиите за тесноредови и 

широкоредови лозя и овощни насаждения с мощност от 70 до 112 к.с. предлагат важни иновации и многобройни 

комбинации. Забележителен комфорт и равен под в кабината, защита на оператора при пръскане, усилена 

хидравлична система, централно окачване на предния мост са само част от предимствата му.


