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      Фирма “Мерки и Теглилки-КН” ООД е основана 
през 1994 година от експерти със забележителни 
познания в областта на измервателната техника и е 
специализирана в теглоизмерването.
       Дългогодишната практика е свързана с отлично 
качество на нашите продукти. Предлагаме на своите 
клиенти полезна информация и практически съвети 
за употребата и приложението на всички произведени 
модели везни. 

  Автомобилни електронни везни (метални или бетонни) с обхват 
      от 10 000 кг до 80 000 кг и от 1 до 24 м;

  Електронни платформени везни;
  ЖП везни;
  Преустройство на механични автомобилни везни в електронни;
  Изработване на нестандартни електронни везни, изцяло 

      съобразени с изискванията  на възложителите.

ИЗРАБОТВА:

     Разполага с подвижна лаборатория, оборудвана с 50 броя еталонни теглилки и мотокар, 
необходими за проверка на всяка автомобилна везна.
     Изработените от нас  автомобилни везни притежават Европейски сертификат  CE–ROT 067/2012 
от MDM CERTIFICARE и oдобрение на система по качеството на производството № BG–Q–17–005.                                             

ДОВЕРЕТЕ СЕ НА НАШИЯ ОПИТ, 
КОРЕКТНОСТ И ПРОФЕСИОНАЛИЗЪМ

МЕРКИ И ТЕГЛИЛКИ-КН
Русе 7005, бул. Родина № 80

тел./факс: 082/844 469 
моб. тел.: 0888 85 70 85, 0878 27 75 75

e-mail: mit94@abv.bg;     www.merkiiteglilki.com
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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”

 Предназначение – за полагане и 
събиране на маркучи за капково 
напояване

 Тип – навесен
 Работна скорост – до 10 км/ч
 Работна ширина – от 2000 
до 4000 мм

 Маса – 500 кг
 Предимства – възможност за 
регулиране на скоростта на работа

 Предназначение – за комбинирана 
обработка на почвата

 Тип – варианти навесен (KР3; КР4) 
и полунавесен (КР5; КР6 и КР7)

 Работна ширина – от 3000 
до 7200 мм

 Маса – от 1560 до 6000 кг
 Работна скорост – 12 км/ч
 Възможност за добавяне на тежки 
валяци и колесар

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА НАВИВАНЕ 

НА МАРКУЧИ

Направление 1 - „Български производители на земеделска техника”

 Лазар Лазаров – с. Червен, 
обл. Русе, смесено производство

Направление 3 – 
„Механизация в земеделското 

производство”Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА КОМБИНИРАНА 
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

- Запознайте ни 
накратко с Нацио-
налната служба за 
съвети в земеде-
лието.

- НССЗ е 
създадена в 
края на 1999 г. 
на база на Закона 
за селскостопан-
ската академия и 
след структури-

ране и кадрово обезпечаване започва 
съветническата си дейност през месец 
октомври 2000 г. НССЗ е наследник на 
Националната система за съвети в земе-
делието, която от своя страна e създаде-
на на базата на подписано споразумение 
между Селскостопанската академия и то-
гавашното Министерство на земеделието 
и хранителната промишленост и изграде-
на с техническата и финансова помощ на 
Програма ФАР – Земеделие в рамките на 
два проекта - 1995-1999 г.
НССЗ е юридическо лице на бюджетна 

издръжка със седалище София и 27 терито-
риални областни офиси (ТОО) в страната. 
Съгласно устройствения є правилник бро-
ят на служителите е 70 души, като според 
Постановление № 185 на Министерския 
съвет от 2011 г. има право да назначи из-
вън утвърдената численост на персонала 
до 50 броя експерти с професионална под-
готовка в областта на растениевъдството, 

животновъдството и аграрната икономика 
за изпълняване на дейности си по мярка 
143 "Предоставяне на съвети и консулти-
ране в земеделието в България и Румъния" 
от ПРСР 2007-2013 г. и по ПРСР 2014-2020 г., 
в т. ч. мярка 2 "Консултантски услуги, ус-
луги по управление на стопанство и услуги 
по заместване в стопанство".

Мисията на НССЗ е да подпомага при-
лагането на държавната политиката в аграр-
ния сектор и постигането на заложените от 
МЗХГ приоритети и цели за осъществяване 
на ефективно и конкурентно земеделие в 
Република България. Да съдейства за раз-
витието на националната система за съвети 
в земеделието и предлага на земеделските 
стопани качествени консултантски услуги, 
актуална и полезна информация, обучение 
и техническа помощ. НССЗ извършва дей-
ност на територията на цялата страна, тъй 
като има офиси във всеки областен град, 
но няма представители на общинско ниво 
поради ограничения си брой служители. 
Това затруднява дейността є, но на този 
етап се компенсира с по-чести посещения 
на експерти от офисите в общините и про-
веждането на изнесени приемни в различ-
ни населени места по предварителен обя-
вен график.
НССЗ има своето запазено място 

като структура подпомагаща развитието 
на земеделието. От 2008 г. консултира зе-
меделските стопани и ги подпомага при 

Продължава на стр. 6

С  ПОДКРЕПАТА  НА :

Мессу 

- Г-н Лазаров, 
представете се на 
нашите читатели.

- Фирмата ми 
се занимава със 
земеделие от да-
лечната 1994 го-
дина и произвеж-
да традиционните 
култури – пшени-
ца, царевица, 

слънчоглед, рапица, люцерна, соя, ече-
мик, нахут, билки в по-малки количе-
ства. Много са били тежките моменти 
в това развитие – градушки, измръзва-
ния, лоши пазари, суша, нелоялна кон-
куренция, но въпреки това успехите са 
налице.
При мен няма текучество на работ-

на ръка и това е така, защото всички 
знаят - хората трябва да се чувстват 
сигурни, че като работят ще получат 
уговореното трудово възнаграждние. 
Техниката, с която разполагам, е дос-
татъчна за момента, но светът върви 
напред и за да си в крак с времето, 
трябва да се следят новостите.
Изпълнил съм два проекта за заку-

пуване на техника и съм доволен, за-
щото се решиха проблеми с опазване-
то и прибирането на реколтата. Аз съм 
работил във времена, когато нямаше 
субсидии и не съм в земеделието за-
ради тях. Земеделие ще има, защото 
вечер пред големите вериги има тъл-
па от клиенти, които искат да си купят 
храна. Основата на всичко, което е тя, 
е нашето производство на царевица, 
пшеница, слънчоглед и други култури. 

РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО 
ЗЕМЕДЕЛИЕ

Интервю с доц. д-р Младен Младенов, изпълнителен директор 
на Националната служба за съвети в земеделието

ЗЕМЕДЕЛИЕ 
ВИНАГИ ЩЕ ИМА
Интервю с г-н Лазар Лазаров, 
земеделски производител

Продължава на стр. 9
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ГРАДЪТ ПРАЗНУВА

НОВИ СОРТОВЕ ЕЧЕМИК

Земеделие

ДЕН  НА  КАРНОБАТ

На 26 септември, за 
19-ти поред път, гр. Карнобат ще от-
бележи своя празник. С решение на 
Общински съвет от 30 юни 1999 г. тази 
дата е обявена за Ден на Карнобат. 
Изборът не е случаен. На 26 септември 
православната църква чества успение-
то на Св. апостол и евангелист Йоан 
Богослов, небесен закрилник на града 
и обединител на православните хрис-
тияни.
Карнобат е град с древна история 

и богато културно наследство. Страте-
гическото му местоположение го е на-
правило уникално място, на което от 

векове се пресичат пътища на хора, на 
етноси, на култури, на пазари. Освен 
история и култура градът има силни зе-
меделие и промишленост. В Карнобат 
се прави наука, успешно се развиват 
производства, внедряват се нови тех-
нологии. Днес новото лице на града 
са овощарството, лозарството, вината, 
които печелят престижни международ-
ни конкурси. 
Традиционно, тържествата по слу-

чай празника са съпътствани от богата 
програма, включваща изложби, спорт-
ни събития, концерти. На 26 септември 
Карнобат посреща скъпи гости от бли-

зо и далеч. Министри, депутати, пред-
ставители на областна администрация, 
на различни институции, организации и 
на бизнеса, кметове на съседни общи-
ни пристигат в града, за да засвиде-
телстват своето уважение към карно-
батлии.
С много любов, труд и устременост 

жителите на Карнобат градят негова-
та нова история и съвременен облик. 
Днес той е модерен, красив и разви-
ващ се европейски град, впечатляващ 
със своята визия, с добрите условия за 
живот и с прекрасните си хора.
По материали на община Карнобат

Със Заповед № 
РД 12-3/2018 г. на 
Министъра на зе-
меделието, храните 
и горите бяха при-
знати за оригинални 
нови три сорта ече-
мик на Институт по 
земеделие – Карно-
бат. Това са зимният 
сорт ечемик Ахино-
ра и пролетните Са-
велия и Денис. 
Сорт АХИНОРА е създаден от авторски колектив в със-

тав доц. д-р Дарина Димова и проф. д-р Драгомир Въл-
чев. Сортът е зимен фуражен ечемик - шестреден, с от-
лични фуражни качества на зърното, като съдържанието 
на протеин е над 13.0%. Притежава много добра студоу-
стойчивост като превишава стандартните сортове. Ахи-
нора е устойчив на основните болести по ечемика: чер-
на ръжда, листен пригор, ленточна болест и фузариум по 
класа, средноустойчив на кафява ръжда и слабо чувстви-
телен на брашнеста мана. Сортът е устойчив на поляга-
не и притежава висок продуктивен потенциал - средно над 
800 kg/da от изпитването в пунктовете на Изпълнителна-
та агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 
(ИАСАС). Предимството на новия сорт ечемик е във висока-
та му продуктивност, съчетана с висока студоустойчивост. 
Той е много подходящ за райони с по-сурови зимни условия 
и безснежни зими.
Пролетните САВЕЛИЯ и ДЕНИС са двуредни фуражни 

сортове. Те са създадени от авторски колектив проф. д-р 
Дарина Вълчева и проф. д-р Драгомир Вълчев. Притежа-
ват висока продуктивност, като за годините на изпитване 
в пунктовете на ИАСАС са формирали добиви от 520 kg/da 
до 712 kg/da. Зърното на двата сорта е с висока храни-

телна стойност. Съдържанието на протеин в него е 
от 13.73% до 16.08%. Сортовете са високоустойчиви 
на брашнеста мана, листен пригор, ленточна болест, 
фузариум по класа. Денис е високоустойчив на кафя-
ва ръжда, а Савелия е средноустойчив на болестта 
и е на нивото на стандартите за пролетен ечемик. 
Предимството на новите сортове пролетен ечемик е 
във високата им сухоустойчивост, която позволява да 
преодолеят пролетно-летните засушавания и да фор-
мират високи добиви с отлично качество на зърното.
Новите три сорта на института са върхово постиже-

ние на българската селекция, което напълно отговаря 
на европейските стандарти.

Проф. д-р Дарина Вълчева
Доц. д-р Дарина Димова 

Проф. д-р Драгомир Вълчев
Институт по земеделие - Карнобат

Доц. Димова Проф. Вълчев Проф. Вълчева
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СЕМЕНА ЗА ЕСЕННАТА СЕИТБА
Институт по растителни генетични ресурси 

„Константин Малков“ - Садово
Култура, категория Сорт Характеристика

Пшеница, Б и С1 Победа
Силна пшеница, 
качество и 
студоустойчивост

Пшеница, Б и С1 Садово 1
Пластичен, стабилен 
добив по години

Пшеница, Б и С1 Фермер
Отлично качество на 
зърното и пластичност

Пшеница, Б и С1 Боряна
Пластичен, 
„икономичен“, за по-
слаби почви

Пшеница, Б, С1 и С2 Гея 1
Много високодобивен, 
нисък за интензивно 
отглеждане

Пшеница, Б и С1 Царевец Много високодобивен

Пшеница, С1 и С2 Мургавец Високодобивен, осилест

Пшеница, С2 Гизда
Пластичен с висока 
продуктивна братимост

Пшеница, Б и С1 Николай
Нов, устойчив на 
болести

Пшеница, С1 Никибо Нов, високодобивен

Твърда пшеница, Б и С2 Деница Нисък, зимоустойчив

Ечемик, Б Поток Зимоустойчив, двуреден

Тритикале, Б и С2 Рожен
За фураж и смески с 
грах

Овес, Б и С2 Калоян Зимен, плевест

Овес, С1 Катан Зимен, плевест

Овес, Б Мина Пролетен, голозърнест

Ръж, Б Милениум
Единствен български 
сорт

Грах, Б и С1 Мир
Зимен, фуражен за 
смески и зелено 
използване

Добруджански земеделски институт - гр. Генерал Тошево 
предлага оригинални базови семена с гарантиран 
произход и качество от собствени сортове зърнено-

житни култури, реколта 2018 г.

Култура Сорт
Цена

лв./ тон без ДДС

Обикновена 
пшеница, Група А

Мерилин 850

Лазарка 850

Галатея 850

Пчелина 850

Обикновена 
пшеница, Група Б

Енола 850

Драгана 850

Кристи 850

Калина 850

Косара 850

Божана 850

Горица 850

Обикновена 
пшеница, Група В

Карат 850

Карина 850

Киара 850

Кристал 850

Тритикале

Колорит 850

Акорд 850

Атила 850

Респект 850

Добруджанец 850

Ечемик
Ахат 850

Тангра 850

ДЗИ предлага и ограничени количества сертифицирани се-
мена от пшеница, реколта 2017 г., на цена 650 лв./тон без ДДС.

ЗА КОНТАКТИ: тел. 058/653 275; 058/603 125

Уточнение за категорията: Б - Ба-
зови (елитни) семена; С1 - Сертифи-
цирани семена първо размножение; 
С2 - Сертифицирани семена второ раз-
множение.
Цените са както следва: За базови 

семена - 750 лв./т без ДДС при по-
купка на семена до 10 т и 720 лв./т 
без ДДС за над 10 т. Семената от С1 
се предлагат на 500 лв./т, а на С2 на 
480 лв./т без ДДС.

ЗА КОНТАКТИ: GSM: 0889 719 516 

Предаване на Радио Пловдив 
“ЖИВА ЗЕМЯ” с Николай 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”
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МАШИНИ ВТОРА УПОТРЕБА
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
Massey Ferguson - MF7274 Cerea 350 2008 3930
John Deere - JD2256 250 1999 6540
Claas – MEGA 204 200 1999 4360
Challenger - CH680 460 2008 2000
Challenger - CH680 460 2009 2720
Challenger - CH680 460 2009 935

ТРАКТОРИ

Марка / модел К.С.
Година на 

производство
Мото 
часове

CASE - MX270 270 2002 6000
Valtra - T202V 211 2009 4723
Valtra - N143H3 140 2014 1445
Massey Ferguson - MF8280 280 2005 11300
Massey Ferguson - MF8480 315 2009 10935

Massey Ferguson - MF8690 370 2012 1600
Challenger – MT765С 355 2010 7250
Challenger – MT765А 310 2003 12900
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
Landini – Ledjend DT180 180 2002 10783

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

За контакти: 0888/586 419    МЕГАТРОН

ТРАКТОРИ

Производител/модел К.С.
Година на 

производство
Мото
часове

John Deere 9620RX 620 2016 1137
Case MX 310 310 2009 7952
Case MX 335 330 2003 5097
John Deere 6920S 160 2004 9106
DeutzFahr L720 220 2008 4600
John Deere 8430T 335 2008 3700
New Holland T8030 270 2003 7370
New Holland T8030 270 2003 7420

John Deere 6170R 170 2011 4736

John Deere 7230R 230 2012 4687

КОМБАЙНИ

Производител/модел К.С.
Година на 

производство
Мото
часове

John Deere S690 530 2008 3998

John Deere 9680i 310 2006 5150

Claas Tucano 440 265 2012 1555

John Deere 9560 250 2003 5000

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

ВАРЕКС ООД

ТРАКТОРИ

Марка / Модел К.С.
Година на 

производство
Мото 
часове

FENDT 936 Vario 366 2011 950
FENDT 936 Vario 360 2009 11230
FENDT 930 Vario 300 2008 3500
CHALLENGER MT 765 C 333 2011 8500
CHALLENGER MT 845 C 455 2010 6900
VALTRA S 280 280 2008 6240
VALTRA S 260 260 2006 4700
CLAAS XERION 3300 335 2008 5980
CASE MXM 310 Magnum 310 2006 7783
CASE 210 Puma 210 2008 8548

За контакти: 0878 818 144, www.zlatex.com, ЗЛАТЕКС

(  20        , 
        1612 , . . , . "

-8, .8, . 02/876 50 67  E-ma  zt@zemedelskatehnika.com

МАЛКИ ОБЯВИ
• Продавам слънчоглед за предприятия за преработка. 
Тел.: 0877/354 001.

ИНВЕНТАР

Марка/модел Работна 
ширина

Година на 
производство

Корпусен плуг Ovlac SSH 6+1 Регулира се 2015

Корпусен плуг Ovlac SSF 6+1 Регулира се 2013

Сеялка Junkkari Maestro 400 4 м

Сеялка Sulky MaxDrill TRW 4 м

Сеялка Sulky Optiline Pro 3 м 2008

За контакти: 0884 266 107; 0882 948 304, Оптиком

309

• Предоставя: Парцел в Плевен, кв. Сторгозия, за съвместна дей-
ност. Тел.: 0884/452 818.

• Директен внос на резервни части от Германия и Австрия за 
всички марки западни селскостопански машини и инвентар. 
Тел.: 0899/850 620.
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РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ
кандидатстване по различни мерки от 
Програмата за развитие на селските ра-
йони. На база на изградения професио-
нален и административен капацитет и в 
сътрудничеството с множество държавни 
институции и неправителствени организа-
ции, НССЗ успява да предлага комплексен 
пакет от консултантски услуги, включващ 
консултации от създаването на фермата 
до нейното пълно обслужване в агроно-
мически, животновъден и агроикономи-
чески аспект. Годишно предоставяме над 
80 000 консултации на над 20 000 фермери 
по специализирани въпроси и по мерките 
от ПРСР 2014-2020 г.
За постигане на заложените си цели 

НССЗ продължава да извършва целена-
сочена информационна и съветническа 
дейност, която да помага на земеделски-
те стопани да разширят и модернизират 
своите стопанства. Също така им съдейст-
ва за прилагането на съвременни техноло-
гии и иновационни решения и да опознаят 
„добри практики“, реализирани вече от 
други стопани.
Основната дейност на НССЗ през 

настоящия програмен период е свърза-
на с предоставянето на 6 броя различни 
консултантски пакети (КП) на малки зе-
меделски стопанства по подмярка 2.1.2 
“Консултантски услуги за малки земедел-
ски стопанства” и на консултантски пакет 
А2Б на млади фермери по подмярка 2.1. 
"Помощ за осигуряване на консултантски 

услуги" на Мярка 2 „Консултантски услу-
ги, управление на стопанството и услуги 
по заместване в стопанството” по ПРСР 
2014-2020 г.
Друга основна дейност на НССЗ е 

подпомагане трансфера и приложението 
на научните и практическите достижения 
в областта на земеделието и да оказва съ-
действие за усъвършенстване на връзката 
"научни изследвания – съвети в земедели-
ето – земеделски бизнес". В тази връзка 
Службата осъществява тясно сътрудни-
чество със специализираните универси-
тети в областта на селското стопанство, 
научните институти, научно-приложни и 
други организации за трансфер на научни 
знания и достижения в практиката, като 
институтите и звената на Селскостопанска 
академия, Аграрен университет, Тракий-
ски университет, Русенски университет „А. 
Кънчев”, Асоциация растителнозащитна 
индустрия България (АРИБ), различни асо-
циации, неправителствени организации и 
много други. 
За нас е много важно и обучението 

на земеделските стопани. Към службата 
функционира лицензиран Център за про-
фесионално обучение (ЦПО). Провеждат 
се професионални обучения в областта на 
земеделието, курсове, семинари, инфор-
мационни дейности и обучения по ключо-
ви компетентности. Темите са подсказани 
от самите фермери.
Имаме и Аналитична лаборатория, коя-

то подпомага съветническата дейност на 

Службата по предоставяне на консултант-
ските пакети на земеделските стопани за 
подобряване на дейността и повишаване 
конкурентоспособността на стопанствата. 
В лабораторията се извършват агрохимич-
ни анализи на почвени проби за киселин-
ност (pH), усвоими фосфор и калий, мине-
рален азот, общ азот в почви, определяне 
на активен калций, на хумус и на норма 
за варуване на кисели почви. Вследствие 
на увеличеното търсене на допълнителни 
показатели, с цел подобряване качество-
то на услугите и подпомагане на земедел-
ските стопани, предстои включването на 
растителен анализ, тежки метали и микро-
елементи в почви, което ще е следващата 
стъпка в разширяването на лабораторната 
дейност.

НССЗ се стреми да разнообразява 
предлаганите услуги и средствата за пре-
доставянето им, защото земеделците все 
повече се нуждаят от консултации, свър-
зани с решаването на конкретни пробле-
ми в стопанствата си. Полагаме много 
усилия, за да се наложим като полезна и 
търсена структура. Имаме създаден добър 
екип и модерна администрация. Експер-
тите поддържат високо ниво на знания в 
областта на земеделското производство и 
променящата се нормативна база в тази 
област. Натрупаният опит ни прави търсен 
помощник. Това показа и броят на изгот-
вените проектни предложения по различни 
подмерки от Програмата за развитие на 
селските райони.

Продължава от стр. 2
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- Какъв е съставът и как подготвяте 
Вашите кадри в контекста на ОСП?

- В нашите териториални областни 
офиси работят основно агрономи, зооин-
женери и икономисти. Изграждане на ка-
пацитета на НССЗ започва още със създа-
ването на Национална система за съвети 
в земеделието (1995 г.), чийто правопри-
емник сме, с осъществените проекти на 
ФАР. От 2000 г. досега НССЗ участва в 
редица проекти, част от които имат за 
цел да укрепват капацитета на инсти-
туцията основно в различни аспекти от 
ОСП – устойчиво управление на земите, 
развитие на селските региони, на биоло-
гично земеделие, обща организация на 
пазара на плодове и зеленчуци, разви-
тие на стратегии и управление на селско-
стопански организации, организации на 
производители и стандарти за качество, 
устойчиво предоставяне на консултантска 
агробизнес помощ на пазарно ориенти-
рани производители и др.
Основните предизвикателства, пред 

които сме изправени, са свързани пре-
ди всичко с постоянното адаптиране на 
дейностите ни към нуждите на фермери-
те, променящата се среда и поддържане 
на високо ниво и знания на експертите 
на НССЗ. От натрупан 16-годишен опит 
на Службата в съвместна работа с фер-
мерите оценяваме важността на нивото 
на експертния ресурс, който ние имаме 
и без който не бихме могли да отговорим 
на търсенето на консултантски услуги от 
страна на фермерите.
В тази връзка подготовката на съ-

ветниците ни е постоянен и дългосрочен 
процес, свързан с дейностите и целите 
на НССЗ, прилагането на мерки от ПРСР 
2014-2020 г. и със специализирани обуче-
ния по съдържанието на консултантските 
пакети по мярка 2 "Консултантски услуги, 
услуги по управление на стопанството и 
услуги по заместване в стопанството" от 
ПРСР 2014-2020 г.
За да може експертният ни състав да 

поддържа високо ниво на знания в об-
ластта на земеделското производство и 
да е в състояние да помага на фермери-
те с актуална информация и съвети, е не-
обходимо постоянно да се стремим към 
нови знания и да повишаваме своята 
професионална квалификация. Решава-
нето на конкретни проблеми изисква по-
стоянно следене на промените в норма-
тивната база, различните технологични 
новости, решаване на различни конкрет-
ни казуси. Ежегодно провеждаме мини-
мум по 3 тематични срещи - обучения 
на нашите служители, като на тях каним 
експерти от МЗХГ, БАБХ, НАП, лектори 
от университети и институти от система-
та на ССА. Проведените обучения са на-
сочени основно към повишаване адми-
нистративния капацитет на служителите, 
нивото на знания и умения за прилагане-
то на мерките от ПРСР 2014-2020 г., както 
и провеждане на специализирани такива 
в областта на растениевъдството, живот-
новъдствното и аграрната икономика.
Всяка година част от експертите пре-

минават различни обучения, организирани 

от Института по публична администрация 
и участват в организирани от НССЗ ин-
формационно-обучителни семинари по 
различните аспекти на Общата селскосто-
панска политика. И не на последно място 
за нас е важно експертите да притежават 
и набор от специфични умения, необходи-
ми на добрия съветник: комуникативност, 
да са аналитични, спокойно да изслушват 
и уверено да предават необходимата ин-
формация на земеделските стопани.
Чрез НССЗ в най-голяма степен Бъл-

гария гарантира пред ЕК, че отговаря и 
на едно от важните условия за успешното 
прилагане на ПРСР г., а именно че има 
достатъчен капацитет за предоставяне на 
съвети в земеделието.
Системата за съвети в земеделието, 

съгласно европейското законодателство, 
следва да покрива най-малко изисква-
нията и стандартите, влизащи в обхвата 
на т.нар. кръстосано съответствие. В тази 
връзка тя следва да покрива изисквания-
та, които трябва да се спазват от сто-
паните по отношение на земеделските 
практики от полза за климата и околната 
среда във връзка с получаваните от тях 
директни плащания, както и да обхваща 
изискванията, свързани с поддържането 
на земеделските площи.
Всичко това поражда сериозната нуж-

да от консултантски услуги в подкрепа на 
въвеждането на необходимите стандарти и 
устойчивото управление на земеделските 
стопанства. Също така това показва, че 
ролята на НССЗ през настоящия програ-
мен период 2014-2020 г. е още по-голяма в 
сравнение с предишния.
И не на последно място искам да от-

бележа, че новата ОСП след 2020 г. ще 
насърчава и подпомага по-широко използ-
ване на съвременни технологии и инова-
ции. Основните начини за постигане ще 
бъде чрез широкоразпространена употре-
ба на знания и иновации, което показва, 
че ролята на консултантските услуги и на 
НССЗ ще се увеличава. Предоставяните 
консултантски услуги следва да помогнат 
на стопаните да се запознаят по-добре 
с определените стандарти и изисквания, 
включително тези в областта на околната 
среда и климата, като неразделна част от 
управление на земеделското стопанство и 
управлението на земите.

- С кои групи от земеделски произво-
дители основно работите?

- Основната целева група, с която ра-
боти Службата, са малките земеделски 
стопанства, които имат най-голяма нужда 
от помощ при развитие на техните стопан-
ства и подпомагане при кандидатстване 
по различни мерки от ПРСР 2014-2020 г. 
Получавайки подходящи консултации и при 
възможност да инвестират в стопанствата 
си, вероятно могат да станат допустими за 
подпомагане по Тематичната подпрограма 
за развитие на малките земеделски сто-
панства (ТПРМЗС), част от ПРСР 2014-2020 
г. През последните години, след стартира-
не на ПРСР, все повече хора решават да 
се занимават със земеделие. В офисите 
на НССЗ все по-често идват и млади хора, 
решили за първи път да се занимават със 

земеделие. За тях Службата е единстве-
ната възможност да получат подкрепа за 
развитие на бизнес в областта на земеде-
лието чрез предоставянето на безплатни 
консултации и професионални съвети.
Освен тях, дейностите на НССЗ са 

насочени и към земеделски стопанства 
въвеждащи агроекологични практики и 
биологично земеделие, в планинските и 
в необлагодетелствани райони, на насе-
лението в селата, които въвеждат специ-
фични и екологосъобразни земеделски 
практики.
Една не малка част фермери, с които 

работим, нямат специфично земеделско 
образование, което в голяма степен за-
силва нашата роля. В последните няколко 
години НССЗ е обучила чрез краткосроч-
ни и дългосрочни курсове в областта на 
земеделието, които съчетават задълбоче-
ни теоретични знания и практическа на-
соченост, над 3000 фермери и други лица. 
Годишно се провеждат средно и 100 ин-
формационни семинара, които ги запоз-
нават с различни технологични аспекти и 
новости. Освен това, чрез предоставени-
те консултантски пакети, малките стопан-
ства и младите фермери получават освен 
подготвено проектно предложение по оп-
ределени подмерки от ПРСР, така също 
и писмен доклад с предоставени пре-
поръки, съвети и информация за важни 
за развитието на конкретното стопан-
ство, вкл. законоустановени изисквания 
за управление и стандартите за добро 
земеделско и екологично състояние на 
земята, законово-нормативните изисква-
ния свързани, с регистрационните, раз-
решителните и лицензионните режими 
за стартиране на дейност в областта на 
земеделието, селскостопански практики 
от полза за климата и околната среда, 
политиката за водите, мерки за смекча-
ване на последиците от изменението на 
климата и адаптиране към него, биологич-
ното разнообразие и опазването на води-
те, стандартите за безопасност на труда 
и безопасност в стопанството, общите 
принципи при интегрираното управление 
на вредителите чрез различни агротехни-
чески дейности и др.

- Тече конкурсът Отличие „Принос 
в механизацията на земеделието“. Как 
НССЗ ще подпомогне участието на земе-
делските производители?

- НССЗ винаги е била съпричастна 
към иновативното земеделие. Отличието 
е едно прекрасно начинание, полезно за 
сектора. Всяка година традиционно ние 
подкрепяме усилията на в. „Земеделска 
техника” в процеса на информиране и 
подпомагане на земеделските стопани за 
участие в конкурса. И сега експертите от 
териториалните областни офиси ще раз-
пространят информация за Отличието, ще 
насърчават желаещите земеделски стопа-
ни да попълнят съответните формуляри. 
На интернет страницата на НССЗ е отде-
лено специално място за събитието, като 
е поставен банер за Отличието и пълната 
информация за участие в конкурса.

Вярваме в идеята и ще я подкрепим.
Доц. д-р инж. Милка Бобева

РАБОТИМ ЗА ПРОСПЕРИРАЩО ЗЕМЕДЕЛИЕ
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Събитието е 
сред най-автори-
тетните делови 
форуми за инвес-

тиционни стоки и техноло-
гии в Югоизточна Европа 
и ще се проведе от 24 до 
29 септември в Пловдив. 
То откроява параметрите 
и перспективите на Ин-
дустрия 4.0. чрез инова-
тивните изделия, предла-
гани от водещи компании 
от цял свят.
Най-голямата техноло-

гична среща на Балканите 
демонстрира тенденциите 
в над сто бранша на иконо-
миката, като акцентира на 
най-авангардните направ-
ления -  дигитализация, ав-

томатизация, 3D, виртуална 
действителност, комуника-
ции. Международният тех-
нически панаир е най-голя-
мата среща на бизнеса в 
България, която предлага 
атрактивни форми за него-
вата изява и показва нови 
модели за развитие.
На панаира участват 

569 фирми изложители 
от  36 държави и над 27 
000 посетители специали-
сти. Включват се специа-
лизирани изложби: AUTO 
CITY ПЛОВДИВ; АКВАТЕХ 
- Международна изложба 
за технология и управле-
ние на водите; АУТОТЕХ 
- Международна изложба 
за транспорт и сервизно 

оборудване; ЕЛТЕХ - Меж-
дународна изложба за 
електроника и електротех-
ника; ЕНЕКО - Междуна-
родна изложба за енерге-
тика и екология; ИНФОТЕХ 
- Международна изложба 
за информационни техно-
логии; МАШИНОСТРОЕНЕ; 
РОБОХАЙТЕХ - Междуна-
родна изложба за роботи 
и роботизирани системи; 
СТРОЙТЕХ - Международ-
на изложба за строителни 
материали, машини и тех-
нологии; ХИМИЯ – Между-
народна изложба за хими-
ческа промишленост. Ще 
има екслузивни изложбени 
зони: ГАЛЕРИЯ ИМОТИ 
- недвижимости, проекти, 

сградни решения; СЕКТОР 
ЗА ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ; СЕКЦИЯ 
ЗА АГРОТЕХНИКА – сел-
скостопанско оборудва-
не; ДЕМОНСТРАЦИОННО 
ПОЛЕ за показване на ма-
шини в действие.
Съпътстващата програма 

предоставя допълнителни 
възможности за създаване 
на контакти и организиране 
на корпоративни събития. 
Включва над 30 събития като 
конференции, семинари, 
презентации и срещи, фо-
кусирани върху иновациите, 
инвестициите, маркетинга, 
финансирането, междуна-
родното сътрудничество.

ЗТ

74-ТИ МЕЖДУНАРОДЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПАНАИР
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ЗЕМЕДЕЛИЕ ВИНАГИ ЩЕ ИМА

„Евро Ферт“ АД - Димитровград - компания с 
дългогодишен опит в търговията с минерални торове 

ПРЕДЛАГА: 
 Азотни торове
 Фосфорни торове
 Калиеви торове
 Комбинирани и смесени торове 

www.eurofert.bg
тел.: 0391/65 203

За контакти:
Сливен - Карлово

0888 58 70 93; 0887 63 53 43
044663907, 033592141

Т Е Х Н О  Г Р У П  -  М
директен  вносител  на :

ЯПОНСКИ ТРАКТОРИ
И ПРИКАЧЕН ИНВЕНТАР

Не ме притеснява, че ще 
има таван на субсидиите или 
тяхното намаляване, защото 
смятам, че е по-справедли-
во, въпреки че ще се отрази 
негативно на моята дейност.

- Две години сте участ-
вал в проекта „Опазване на 
почвите” на доц. дтн Георги 
Митев. Какви са впечатле-
нията Ви?

- Участието в проекта на 
доц. дтн Георги Митев беше 
свързано с извеждането на 
опити на полето под него-
во ръководство. Постигнати 
бяха добри резултати след 
като той предостави част от 
техниката, с която аз не раз-
полагам. Участието ми в про-
екта беше предизвикано от 
желанието ми да видя ново-
то, което са постигнали вече 

други напреднали в земеде-
лието страни. Основното, 
което ме спира да приложа 
тази технология частично или 
изцяло, е защото смятам, че 
земята, върху която се при-
лага тя, трябва да е задъл-
жително собствена, както и 
че преоборудването с нова 
почвообработваща техника е 
скъпо и продажбата на ста-
рата при сегашното изобилие 
от машини е невъзможно.

- Ще се включите ли в 
Отличието ни за иновации 
„Принос в механизацията 
на земеделието”?

- Не съм запознат добре 
с конкурса и не знам как-
ви шансове ще имам, ако 
участвам. Смятам обаче, че 
събитието си заслужава и 
ще го подкрепя. 

Доника Асенова

Продължава от стр. 2

гр. Добрич, ул. Калиакрая 66, Тел.: 058 605 567, 0885 29 38 29 
e-mail: bmd50@abv.bg www.bmd-dobrich.com
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 конвейерни сушилни за най-голяма гама материали, 
в т. ч. билки и зелени фуражи – както насипни, така и 
балирани;

 шахтови, флуидизационни и др. сушилни за зърнени 
култури, фуражи, насипни продукти; 

 камерни и тунелни касетъчни сушилни за плодове и 
зеленчуци, билки и гъби, тестени изделия и мн. др.

 котли – водогрейни и парни, в т. ч. за автоматизира-
но изгаряне на отпадъчна биомаса;

 слънчеви инсталации;
 влагомери за различни материали;
 линии за гранулиране, в т. ч. биопелети и биобрикети.

СУШИЛНА ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ

София, ул.”Искърско шосе”11
Тел./факс 02/ 979 17 02

GSM 0888 93 67 62  (61)  www.beneco.net

проектира, изработва, доставя и пуска в експлоатация:

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

НИКА 2 ООД – Русе
тел./факс: +359 82 822 786
тел.: +359 898 677 241
тел.: +359 889 502 908
e-mail: nika@mlnk.net

www.nika2.comwww.nika2.com
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Реклама

 Доставка на компютърна, комуникационна и друга 
електронна техника
 Разработване и изграждане на кабелни и безжични 
компютърни, телефонни и охранителни мрежи
 Системна настройка на сървъри и друго мрежово 
оборудване
 Поддръжка на стари и съществуващи системи и 
компютри

 Ъпгрейд/подновяване на стари компютри
 Гаранционен и извънгаранционен сервиз на 
компютърна и електронна техника
 Teхническо, хардуерно и системно поддържане на 
компютърни системи и мрежи
 Предпечатна подготовка и печат
 Издателска дейност
 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

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


