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Отличие

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

Награждаването ще се проведе в сградата на НТС - София, ул. „Г.С. Раковски“ № 108, 
ет. 2, зала 3 „инж. Стоимен Сарафов“, 4 декември 2018 г., начало 13.00 часа

ОТЛИЧИЕ
Принос

в механизацията
на земеделието

1 декември 
2018 г.
София

ДА СПОДЕЛИМ ПРАЗНИКА НА МЕХАНИЗАЦИЯТА!
ОЧАК В АМЕ  ВИ !

2828  години  години  в. „Земеделска техника“в. „Земеделска техника“

1 2 4  ГОДИНИ1 2 4  ГОДИНИ

БЕЗ МАШИНИ
НЯМА ЗЕМЕДЕЛИЕ

ВРЪЧВАНЕ  НАГРАДИ        4  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 8  4  ДЕКЕМВРИ  2 0 1 8  г .г .
ОТЛИЧИЕ 

„Принос в механизацията на земеделието“

С ПОДКРЕПАТА НА:

Мессу 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ

 До читателите
 и редакцията
 на в. „Земеделска техника”

Уважаеми дами и господа,

През настоящата година се проведе 5-тото издание на конкурса за присъждане на отли-
чието „Принос в механизацията на земеделието“. Отличие, което успя да се утвърди като 

добра традиция и вече доби заслужен авторитет сред българските фермери. Затова за мен, като представител 
на ръководния екип на Министерство на земеделието, храните и горите, е удоволствие и чест да поздравя 
всички участници в надпреварата и специално да приветствам наградените с Отличието „Принос в механи-
зацията на земеделието“. Надявам се с успехите си те да мотивират още много свои колеги към инвестиции 
в нови и съвременни технологии.
Политиката на Министерството на земеделието, храните и горите е да подпомага и поощрява развитието 

на ефективно и конкурентоспособно земеделие в това число и чрез техническа и технологична модернизация. 
По тази причина ние сме излъчили свои представители, които да участват в провеждането на конкурса и 
в оценяването на резултатите. Радостно е, че в състезанието са представят най-нови технически решения и 
концепции, най-доброто в областта на селскостопанската техника, което е внедрено в производството и не-
изменно води до преминаване към модерни и високотехнологични начини на производство.
Можем смело вече да се похвалим, че българският фермер има осъзнато чувство на необходимост от 

съвременни технологични решения. Това зададе категорична тенденция на пазара, който трайно и необратимо 
се отвори към всички производители, вносители и търговци на земеделска и горска техника, отговаряща на 
европейските изисквания за високо ниво на безопасност и опазване на околната среда.
Министерството на земеделието, храните и горите подпомага преструктуриране и развитие на наличните 

материални мощности в стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технически решения и чрез мер-
ките от Програмата за развитие на селските райони, което в последните години създаде много нови възмож-
ности за подобряване на производството и утвърждаване на висок авторитет на отрасъла!
Пожелавам успех на всички Вас в развитието на механизацията и технологиите в областта на земеделието, 

хранителния и горския сектор!
 Атанас Добрев
 Зам. министър на МЗХГ



3
бр. 24 -2018
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ОРГАНИЗАТОРИ
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Селскостопанска академия е 
организация за научни изследва-
ния, за приложна, обслужваща и 
спомагателна дейност в областта 
на земеделието, животновъд-

ството и хранителната промишленост. 
Осъществява дейността си в рамките на 
държавната аграрна политика в съответ-
ствие с общата селскостопанска поли-
тика на Европейския съюз. Има за цел 
земеделската наука да се превърне в 
мощен фактор за модернизация на про-
изводството в условията на глобалната 
икономическа и финансова криза.
Тази година в Селскостопанска ака-

Продължава на стр. 6 Продължава на стр. 7

Продължава на стр. 8Продължава на стр. 6 Продължава на стр. 5

Продължава на стр. 5

Н я м а 
как да съ-
щес т в у в а 

съвременно земе-
делие без модерни 
техника и техно-
логии, това налага 
от своя страна и 
поглед на образо-
ванието към осъ-
временяване на 
учебните планове и 

програми. Образованието, което получа-
ват студентите в Русенския университет, 
е напълно адекватно на новите изисква-

2 0 1 8 
година ще 
остане в 

историята на Аг-
рарния универси-
тет – Пловдив с 
две значими съби-
тия, получили евро-
пейски и междуна-
роден отзвук.
В рамките на 

Българското председателство на Съ-
вета на ЕС Аграрният университет бе 
домакин на Втората международна зна-

Преди повече 
от век  - през  да-
лечната 1894 г. се 
поставят основи-
те на българския 
земеделски пе-
риодичен  печат с 
първия земеделски 
вестник „Орало”. 

С неговото мото „Мотиката и оралото 
хранят целия свят” е прозряна истина-
та, че за да има резултатно земеделие, 
са нужни машини.  Това заключение 

През тази го-
дина НТСМ орга-
низира 6-тия Меж-
дународен научен 
конгрес „Машини 
за селското стопан-
ство 2018“, който се 
проведе в Бургас от 
25 до 28 юни. Кон-

гресът даде място за среща на учените 
от различните страни, които представи-
ха своите научни достижения и диску-

Техническото и 
технологично обно-
вяване на производ-
ството е основен фак-
тор за повишаване на 

ефективността и конкурентноспособ-
ността на отрасъла. Поради това е от 
особено значение да се подчертае, че 
на пазара в България се предлага тех-
ника, която отговаря на европейските 
изисквания за екологично земеделие, 
защита на почвата по отношение на 
подобряване на структурата и състава 
є, премахване на ерозията и запазва-
не на влагата, техника отговаряща на 
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УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 1 – „Български производител на земеделска техника”

Направление 2 „Иновации”

Продължава на стр. 9

Категория: Работни машини
СТЪРНИЩЕН КУЛТИВА-
ТОР KOMBIMAX-3000

Категория: Работни машини
СЕМЕПОЧИСТВАЩА 

МАШИНА

Категория: Работни машини
КОСАЧКА ЗА ЛАВАНДУЛА 

„МПЛ МАГДАЛЕНА“

Раломекс АД Дендани ЕООД Машиностроене - ДС ЕООД Машиностроене - ДС ЕООД

Категория: Работни машини
ОКОПЕН КУЛТИВАТОР 

ЗА ЛАВАНДУЛА

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА НАВИВАНЕ 

НА МАРКУЧИ

Ритъм инженеринг ООД

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА КОМБИНИРАНА 
ОБРАБОТКА НА ПОЧВАТА

Ритъм инженеринг ООД БМД АД БМД АД

Категория: Работни машини
ВИСОКООБЕМНА АВТОМОБИЛНА 

НАДСТРОЙКА – ЗЪРНОВОЗ

Категория: Работни машини
ВИСОКООБЕМНА ХИБРИДНА 

АВТОКОМПОЗИЦИЯ

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР 

VALTRA T254 VERSU

Категория: Енергетични машини
ВЕРИЖЕН ТРАКТОР 
FENDT 900 VARIO MT

Златекс ООД Златекс ООД

Категория: Енергетични машини
КОЛЕСЕН ТРАКТОР 

MASSEY FERGUSON MF8740S

Категория: Енергетични машини
ТРАКТОР NEW HOLLAND
T6 DYNAMIC COMMAND

Варекс ООД Интерагри България АД

Категория: Самоходни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА 

HARDI МОДЕЛ RUBICON 9000

Категория: Самоходни машини
ЗЪРНОКОМБАЙН 

ROSTSELMASH NOVA 330

Булагро Машини АД Оптиком ООД

Категория: Самоходни машини
РОТОРЕН ЗЪРНОКОМБАЙН 
JOHN DEERE, МОДЕЛ S790

Мегатрон ЕАД

Категория: Самоходни машини
КОМБАЙН ЗА СЪБИРАНЕ НА 
ПЛОДОВЕ, МОДЕЛ OB100 A

Филипов ЕООД

Основната мисия, която си е по-
ставил конкурсът е да обедини  биз-
нес, наука и образование  за ино-
вативно ефективно земеделие. Той 
стартира преди цели 5 години – през 
2014 г., по случай 120 години от изли-
зането на вестник „Орало”. Селско-
стопанска академия, Министерство 
на земеделието, храните и горите 
(КТИ), Русенският университет „Ан-

гел Кънчев”, Аграрният университет в 
Пловдив, вестник „Земеделска техни-
ка”, а по-късно и Научно-технически 
съюз по машиностроене, се обедини-
ха около идеята „Без машини няма 
земеделие”. Именно тогава за първи 
път се проведе конкурсът  Отличие 
„Принос в механизацията на земеде-
лието”. Датата бе 1 декември – рож-
деният ден на вестник „Земеделска 

техника”.
Определени бяха 3 направления 

за участие, които се запазиха и до 
днес – те са за Български производи-
тел на земеделска техника, Иновации 
– за вносител на земеделска техника 
и Механизация в земеделското про-
изводство – земеделски производи-
тел. Интересът към конкурса и досега 

ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Продължава на стр. 7
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Kaт. № 
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Абонамент за вестник "Земеделска техника"
Моля, отбележете желаната позиция

    1,60 лв. за 1 мес.         3,20 лв. за 2 мес
20 лв. за 12 мес. – 2019 г.

     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

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ
изискванията за опазване на околна-
та среда от вредни емисии и твърди 
частици във въздуха. С внедряването в 
производството на тази нова техника 
могат да се прилагат добрите практики 
в земеделието.
Областните дирекции „Земеделие“ 

средногодишно извършват над 120 
000 броя технически прегледи и над 
23 000 броя регистрации на земедел-
ска и горска техника. Осигуреността 
на тракторния парк с работни машини 
е белег за инвестиционните възмож-
ности на земеделските стопанства и 
в крайна сметка – за икономическата 
ефективност на механизацията на зе-
меделието. Земеделските стопанства 
в България притежават сравнително 
добре балансирани паркове, които им 
позволяват да изпълняват основния 
комплекс технологични операции.
Налице е устойчива тенденция на 

обновление на машино-тракторния 
парк. Средната възраст на използвани-
те машини намалява. В земеделието и 
горите през 2017 г. са работили: 46 900 
броя трактора, от които 32% са на въз-
раст до 10 години и 7700 броя зърно-
комбайни, от които 34% са на възраст 
до 10 години.
Като цяло възрастовата структура 

на парка работни машини е както на 
парка трактори и се наблюдава поло-
жителна тенденция към намаление на 
машините над 10 години. Докато през 
2007 г. прикачните машини на възраст 
над 10 години са 81,6%, то през 2017 г. 
30% от използваната прикачна техника 
е на възраст до 10 години. Това се дъл-
жи на влизането в селското стопанство 
на нови прикачни, навесни и стацио-
нарни машини. За периода 2012-2017 г. 
в страната са регистрирани нови ко-
лесни трактори – 8623 броя и нови зър-
нокомбайни – 1351 броя. 

Министерството на земеделието, 
храните и горите ще продължи сътрудни-
чеството си с вестник „Земеделска тех-
ника“, като периодично ще предоставя 
информация за промените в норматив-
ната база в областта на механизацията 
в земеделието и горите, тенденциите в 
развитието на машино-тракторния парк, 
регистрираната нова техника и извърш-
вания контрол. По този начин чрез вест-
ника ще достига актуална информация 
до земеделските производители, които 
прилагат механизираните технологии в 
стопанствата си.
Министерството на земеделието, 

храните и горите участва в провежда-
не на Отличието „Принос в механиза-
цията на земеделието” и оценяването 
на резултатите, за да бъдат отличени 
най-достойните.

Николай Маринов,
Директор на главна дирекция

”Земеделие и регионална политика”

Продължава от стр. 3

АГРАРЕН УНИВЕРСИТЕТ - ПЛОВДИВ
Продължава от стр. 3
кова конференция на високо равнище на Европейската ко-
мисия „Храни 2030 – наука и иновации за осигуреност, хране-
не и качество“. Подготовката на проекта и организацията за 
провеждане на конференцията, проведена в периода 14-15 
юни 2018 г., започна през 2017 г. В рамките на девет месеца 
екипът положи максимални усилия, които бяха високо оце-
нени от участниците в събитието – евродепутати, министри, 
директори на дирекции на ЕК.
Аграрният университет – Пловдив имаше честта да посрещне 

над 300 гости. Конференцията предостави платформа за диску-
сии на участници от 32 държави относно новите подходи в науч-
ните изследвания и иновациите като двигател на трансформаци-
ята на устойчивите агро-хранителни системи и като средство за 
гарантиране на безопасността на храните в променящия се свят, 
засегнат от въздействието на климатичните промени, недостига 
на ресурси, намаляване на биоразнообразието, недохранване 
или нездравословно хранене, промяна на демографските про-
цеси и миграцията. В събитието взеха участие комисарят по 
здравеопазване на Европейската комисия г-н Андриукайтис, ге-
нералният директор на Генерална дирекция ”Наука и иновации” 
на Европейската комисия г-н Жан-Ерик Паке, директорът на ди-
рекция “Биоикономика” при ГД “Наука и иновации” г-н Джон 
Бел и представители на Европейската комисия и европейски 
агенции за научни изследвания и иновации, представители на 
европейски и световни научни институции. Съгласно програмата 
на конференцията бяха организирани пленарни заседания с во-
дещи лектори, паралелни сесии с интерактивни панелни дебати, 
културни изяви и изложбена площ за представяне на новатор-
ски изследователски инициативи, мрежи, стартиращи фирми и 
устойчиви хранителни технологии. Преподаватели, студенти и 
служители на АУ активно съдействаха за успешното провеждане 
на форума и съпътстващите инициативи. 
На организираната от Аграрния университет специална 

среща на ректори на сродни университети, представители 
на бизнеса, Министерството на образованието и науката 
и Еврокомисията с генералния директор на генерална ди-
рекция “Наука и иновации” г-н Жан-Ерик Паке на 15 юни 
2018 г. проф. Янчева и проф. Попов запознаха участниците 
с проблемите и възможностите за по-ефективни научни из-
следвания. АУ направи конкретни предложения и потвърди 
готовността си да участва в съвместни инициативи и програ-
ми (Хоризонт 2020, Хоризонт Европа, ERA-NET и BIOEAST). 
Като паралелно събитие във фоайетата на двата учебни 

корпуса бе разположена експозиция на иновативни храни 

“Food Village”. На 21 щанда бяха представени уникални про-
екти и технологии на храни на бъдещето.
Другото значимо събитие бяха Международни дни на по-

лето. През юни на учебно-опитното поле на АУ се проведе 
първото им издание за България. Изложението бе организи-
рано съвместно с Германското земеделско дружество (DLG) 
и IFWexpo Heidelberg GmbH. Световноизвестният формат 
позволи на площ от 150 дка да бъдат представени в реални 
условия технологии за отглеждане и развитието на различни 
култури.  По време на събитието се проведоха редица семи-
нари за почвен профил, растителна защита и демонстрации 
на селскостопанска техника в реални условия.  Още в хода 
на подготовката на демонстрационните площи се включиха 
студенти-доброволци. Те участваха в създаването на посеви-
те, в обработката, в цялостната организация, а по време на 
изложението – в регистрацията, информационното обслужва-
не и техническа помощ за участници и посетители.
В рамките на три дни учебно-опитното поле на Аграрния 

университет бе място за среща между академични среди, 
представители на аграрния бизнес, специализирани медии, 
студенти. Възпитаници на университета, работещи във фир-
мите участници, и посетители на форума, също се срещнаха 
помежду си, както и с ръководството на висшето учебно 
заведение и със свои преподаватели. На Международните 
дни на полето се представиха български и чуждестранните 
компании, за да покажат своите постижения, за да може 
аграрният сектор да бъде модерен, ефективен и да отговори 
на предизвикателствата, които стоят пред него, а именно 
осигуряване на храна за все по-нарастващото население.

Проф. д-р Христина Янчева, 
Ректор Аграрен университет

Отличие
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РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ”
Продължава от стр. 3
ния. Така е било винаги – още от 1954 г. 
със създаването на Аграрно-индустриал-
ния факултет, който е основоположник 
на Русенския университет, та до днес. 
Факултетът притежава богата матери-
ална база, която отговаря на съвремен-
ното ниво и позволява провеждане на 
качествен учебен процес и научна из-
следователска работа и поддържа кон-
такти с водещи фирми. Той разполага 
с повече от 30 учебни и научноизсле-
дователски лаборатории, 3 зали за спе-
циализирано компютърно обучение. Във 
всички катедри има модерно оборудвани 
работни места, а в компютърните зали е 
осигурен свободен достъп на студенти, 
докторанти и преподавьатели.
Интерес към специалностите в Русен-

ския университет има, защото аграрният 
сектор в България е може би най-силно 
развитият. В него се усеща слаб вакуум 
на високообразовани кадри, поради кое-
то, университетът ни се стреми да обуча-
ва и предлага на фирмите свои възпита-
ници. Към момента, желание от страна 
на завършващите средно образование 
да продължат да учат в специалности, 
свързани с аграрния сектор, все още има 
и вярвам, че и за в бъдеще ще е така. 
През срока на обучение на студентите 
се забелязва, че те инициират възможни 
срещи и контакти с фирми, за което пък 
ние им помагаме да се осъществят пъл-
ноценно. Работещите във фирмите, които 
нямат висше образование като инжене-
ри или агрономи, сами разбират, че е 
необходимо да повишат квалификацията 
си и се насочват към специалностите в 
Русенския университет. И това е тенден-
ция, която наблюдаваме в годините. Ра-
ботим с фирми от агросектора, а вече 
20 години провеждаме Изложението на 
земеделска и електронна техника.
Както казах, тази година проведохме 

двадесетото издание на Изложението на 

техника, технологии, стоки и услуги, кое-
то събира фирми производители и дист-
рибутори в пространствата на висшето 
ни училище. Започнало през 1999 г. като 
експо на земеделски машини, преми-
нало през представянето на техника и 
технологии от аграрно-индустриалния и 
автомобилния бранш, електрониката, IT 
сектора, телекомуникациите, енергети-
ката,  машиностроителната индустрия, 
прераснало в среща на стартиращи 
ученически и студентски компании, Ру-
сенското изложение е уникално по рода 
си в Северен централен район. Форумът 
неслучайно се провежда в Русенския 
университет „Ангел Кънчев”, защото тук 
се намира единственият в страната фа-
култет за подготовка на инженерни ка-
дри по Земеделска техника и технологии.
Русенският университет се стреми да 

поддържа и развива високото ниво на 
обучение на студенти в аграрния сектор 
в тясно сътрудничество с фирмите в тази 
сфера. Например през настоящата годи-
на, студенти от специалности „Земедел-
ска техника и технологии” и „Мениджмънт 
и сервиз на техниката”, периодично са 
посещавали фирми като Titan Machinery, 
Varex, Rapid и InterAgri. Това е показател 
и за взаимен интерес, както от страна на 
студентите да черпят знания директно за 
конкретната фирма, така и за интереса 
на компаниите към кадри от тези специ-
алности на Аграрно-индустриален факул-
тет на Русенски университет.
Ние сме единственият български уни-

верситет, включен в състезателната и 
спонсорираща програма на Фондация 
КЛААС, като в последните години ди-
пломиращи се бакалаври участват със 
свои разработки и се конкурират със 
свои колеги от Европа. „Международ-
ната студентска награда“ позволява да 
бъдат отличени студентски разработки в 
областта на селскостопанските машини. 
Трябва да отбележим, че разработките 

на нашите студенти успешно се предста-
вят в този конкурс и получават заслуже-
но признание.
Фирмите от агросектора системно 

провеждат отворени семинари на тери-
торията на Русенския университет. Голя-
ма част от студентите биват привличани 
или насочвани за практики в съответни-
те фирми, а впоследствие завършилите 
се назначават на постоянна работа към 
тях. Пример за тясно сътрудничество е и 
обучението на курсисти за правоспособ-
ности Т-вк и Твк-з върху предоставени 
нови трактор и зърнокомбайн на фирма 
Рапид, като обучението се провежда от 
преподаватели от катедра „Земеделска 
техника” към Центъра за подготовка на 
кадри за земеделието - структура към 
Русенски университет.
Относно Отличието „Принос в ме-

ханизацията на земеделеито” на първо 
място бих искал да подчертая, че това е 
един вид признание и уважение към тези 
фирми, че подпомагат аграрния сектор, 
а с това и внедряването на нови техно-
логии, което, от своя страна, повишава и 
нивата на познание и обучение на наши-
те студенти в съответната област. Не на 
второ място, разбира се, бих споменал, 
че за да има успехи както в бизнеса, 
така и в науката, то налице е симбиоза 
между Русенския университет и фирмите 
в бранша, което е добър показател.
В заключение бих казал, че за да се 

постигат успехи, то образованието и на-
уката трябва да подават ръка на бизнеса 
и обратно.
Пожелавам от мое име и от името 

на Русенския университет успехи, твор-
ческо дръзновение и нови покорени вър-
хове на вестник „Земеделска техника”! 
Вярвам, че и за в бъдеще ще продължим 
да работим заедно за българското зе-
меделие.

Чл.-кор. проф. Христо Белоев, 
Ректор на Русенския университет

СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ
демия се осъществиха някол-
ко реформи след реализира-
не на очакваната от години 
промяна на Закона за ССА. 
Отлаган като актуализация 
и преосмислян повече от 
десетилетие, на 1 април т.г. 
новият Закон за ССА влезе 
в сила. Промените в него по-
стигнаха целта за въвеждане 
на самостоятелност на Сел-
скостопанска академия при 
управлението на паричните 
средства. Създаде се пълна 
прозрачност на движение на 
финансите на структурните 
звена. Това даде възможност 
при увеличение на собстве-
ните приходи да се увеличат 
и разходите, включително за 
работни заплати. Всеки от 
институтите, който покрива 50 

на сто от разходите си, има 
правото да увеличи с до 30% 
заплатите на служителите си 
за сметка на увеличените си 
приходи. Това вече е факт в 
институтите в Чирпан и Гене-
рал Тошево и научния център 
в Смолян. Реалното условие 
да се получава възнагражде-
ние, базирано на положения 
труд, води до по-висока актив-
ност на работещите в систе-
мата на Селскостопанска ака-
демия. Към първи октомври, 
собствените приходи са 10.1 
млн. лева, толкова, колкото са 
за цялата предходна година.
Освен финансовата сфе-

ра, реформата в ССА засяга 
структурата на организация и 
управление, начина за избор 
на директори, формирането 
на научните съвети, организа-

цията на дейността и т.н., от-
разено в новите устройствени 
правилници на Академията и 
структурните є звена.
В рамките на тази година 

институтите и другите звена 
към академията участват и из-
пълняват 228 научни проекта, 
от които 26 са финансирани от 
фонд „Научни изследвания“, а 
30 са с международно учас-
тие. Академията притежава 
патенти за 350 сорта растения 
и породи животни и 20 марки. 
През 2018 г. са патентовани 
10 нови сорта от Института по 
земеделие в Генерал Тошево, 
по полски култури в Чирпан, 
по лозарство и винарство в 
Плевен, по декоративни и ле-
чебни растения – София. Съх-
раняват се 140 000 образци от 
растителни образци - сортове, 

линии и т.н. От тях семенни-
те видове за дългосрочно и 
средносрочно съхраняване са 
72 хиляди, 10 хиляди са трай-
ните насаждения.
Националната генбанка в 

животновъдството се съхра-
нява в ИАСРЖ и се поддър-
жа от държавата. Фермерите, 
които отглеждат животни от 
застрашени породи, получа-
ват допълнителна субсидия, 
субсидират се и развъдните 
организации, които работят 
с тези породи. На този етап 
обаче съхраняването на на-
ционалния генофонд в расте-
ниевъдството не се подпома-
га по никакъв начин, като за 
тази цел Академията израз-
ходва от собствения си бю-
джет над 2 млн. лева годишно.

По материали на ССА

Продължава от стр. 3
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ОТЛИЧИЕ „ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”
Продължава от стр. 4
не стихва и се наблюдава ръст в броя 
на участниците. 
През годините събитието успя да 

се превърне в Празник на механиза-
цията. Прие се конкурсът да се про-
вежда всяка година. Отличието се 
превърна в традиционно, с голяма 
значимост и спомагащо земеделието 
ни да бъде на световно равнище.
През 2014 година от български-

те машиностроителни предприятия 
участваха 3 фирми с 4 машини, от 
вносителите на агротехника  - 8 фир-
ми с 20 машини, а по трето направ-
ление -  общо  67 земеделски произ-
водители. Бяха раздадени 3 награди 
по първо направление, 13  по второ 
и 9 по трето направление. Събитие-
то бе почетено от участниците, гости, 
от много представители на младите и 
ветераните в сектора „Механизация”. 
Превърна се в Празник на механиза-
цията в земеделието. Единодушно се 
прие конкурсът да се провежда всяка 
година. Водещ на събитието от ор-
ганизаторите беше Селскостопанска 
академия.
През 2015 г. към организатори-

те се включи и Научно-техническият 
съюз по машиностроене. Отчете се, 
че механизацията в земеделието из-
исква много разнообразна техника, 
както по мощност, така и по пред-
назначение, и зависи от подотрасъла, 
земеделската култура и размера на 
стопанствата.  Затова се реши към 
категориите да има подкатегории за 

всяко направление. 
В конкурса през 2015 г. от българ-

ските машиностроителни предприятия 
участваха 6 фирми с 6 машини, от вно-
сителите на агротехника  - 11 фирми  
с 21 машини, а по трето направление 
-  общо  21 земеделски производите-
ли. Българските земеделски машино-
строители освен плакети и дипломи 
за Отличието, бяха почетени допъл-
нително с медали и дипломи от НТС 
по машиностроене. Бяха наградени 21 
машини в направление „Иновации”, а 
по направление „Механизация в зе-
меделското производство” бяха отли-
чени 10 земеделски производители. 
Водещ на мероприятието беше вест-
ник „Земеделска техника”. 
През 2016 г. участниците се уве-

личиха. В конкурса се включиха 10 
български изделия, 34 вносни машини 
и 23 земеделски производители, обе-
динени от мотото „С добри машини се 
прави добро земеделие”. Наградени 
бяха 6 български машиностроители, 
по направление - „Иновации” 32 ма-
шини и по трето - 11 земеделски про-
изводители. Водещ през тази година 
беше Русенският университет „Ангел 
Кънчев”.
В четвъртото издание на Отличи-

ето - през 2017 година, участваха 4 
български фирми с 6 машини, 7 фир-
ми с 19 машини за Иновации, а земе-
делските производители бяха 10. От-
личени бяха 4 български компании за 
производсто на земеделска техника, 
7 вносители и 10 земеделски произ-

водители. Водещ беше Аграрният уни-
верситет, Пловдив.
В това юбилейно, 5 по ред издание 

на Отличието, през 2018 г. участват 5 
фирми с 8 машини по първо направле-
ние, по второ - 12 фирми с 22 машини 
и по трето направление - 25 земедел-
ски производители. На тържественото 
връчване на наградите водещ от орга-
низаторите е Министерство на земе-
делието, храните и горите.
Днес, 124 години от първото опо-

вестяване значението и дължимото 
уважение към земеделската техника 
от обществото, за 5 пореден път  сме 
отново тук. Ще бъдат отличени всички 
заслужили български машиностроите-
ли, вносители и земеделски произво-
дители, които спомагат българското 
земеделие да бъде конкурентно на 
това в по-развитите икономически 
страни. Те доказват, че не е лесно, 
но с упоритост, вяра и труд може да 
се развиваш, да бъдеш добър в про-
фесията си. Ще бъдат отличени също  
ученици, студенти, дейци по механи-
зация, фирми за заслуги за развитие 
на механизираното земеделие.
Благодарим на всички, които 

участват в конкурса и на тези, които 
ни подкрепят в това благородно дело. 
И тази година агро секторът показва, 
че е жив и силен, когато се обединим 
около обща цел – С добри машини се 
прави добро земеделие.
Добре дошли на Празника на ме-

ханизацията.
Организационен комитет 

ВЕСТНИК „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА“
е все така актуално и до 
днес, особено с нараства-
щите проблеми в световен 
мащаб, свързани с увелича-
ване броя на населението и 
недостига на храна в някои 
части на света.
Вестник „Земеделска 

техника” е единственото из-
дание за агротехника и ме-
ханизация в страната. На 1 
декември 2018 година с брой 
24 изданието започва своята 
28-годишнина.  Още в далеч-
ното начало през 1991 година 
той се обособи като право-
приемник и продължител на 
идеята на вестник „Орало”, 
винаги е прокламирал, че 
„Без машини няма земеде-
лие” – те осъществяват тех-
нологиите, те са двигателят, 
но за ефективно производ-
ство трябват подготвени, 
знаещи и можещи кадри. Ми-
сията на в. „Земеделска тех-
ника” е била и е да обедини 
образование, наука, бизнес в 

сферата на агротехниката за 
благото на България.
През 2014 г. в чест на 120 

години земеделска техника 
заедно с МЗХГ, ССА, Русен-
ския университет, Аграрния 
университет, НТС по маши-
ностроене  и Земеделска 
техника се постави началото 
на Отличието „Принос в ме-
ханизацията на земеделието”. 
Целта бе да се акцентира вър-
ху политиката в земеделието, 
иновациите, да се заздрави 
връзката между земеделски-
те производители, търговците 
на машини, агрокадрите  и 
да се утвърди значението на 
съвременното механизирано 
земеделие за икономиката 
на страната. Вече пета по-
редна година, на 1 декември, 
рожденият ден на вестник 
„Земеделска техника”, биват 
отличени фирми, предлагащи 
техника и земеделски произ-
водители ефективно използ-
ващи иновативни машини, 
ученици, студенти и изтъкнати 

дейци в областта на механи-
зираното земеделие. Събити-
ето се обособи като Празник 
на механизацията.
Мотото, което изданието 

следва е: „Вашата връзка с 
прогреса в земеделието” и то 
се спазва през всички тези 
28 години. Вестник „Земедел-
ска техника” е посветен на 
отразяването на най-перс-
пективното и новото в зе-
меделското производство. 
Видни учени, специалисти, 
работещи в производството 
обсъждат различни пробле-
ми, свързани с растениевъд-
ство, животновъдство, нови 
машини, за образованието, 
науката, за агробизнеса. Из-
данието отразява състояние-
то в сектора, стратегиите за 
развитие, поддържа директ-
ни връзки със средни и ви-
сши учебни заведения, които 
подготвят кадри, със ССА и 
научни институти, създаващи 
нови технологии, сортове, 
машини, с производители и 

търговци на земеделска тех-
ника, на семена, препарати, 
торове, със земеделските 
асоциации, с Министерство-
то на земеделието и неговите 
подразделения, с редови зе-
меделски труженици, с  всич-
ки радетели за механизира-
но ефективно земеделие. 
Вестникът има печатно и 

електронно издание. Той е 
тематичен, отразява всички 
значими събития в агросек-
тора в страната. Разпрос-
транява се чрез абонамент, 
на мероприятия, в институ-
ции, учебни и научни заве-
дения, областни земеделски 
служби и други. Така читате-
лите получават точна, разно-
образна, навременна и ино-
вативна информация. 
Вестник „Земеделска тех-

ника” е отворен и е за все-
ки, който желае и работи за 
иновативно проспериращо 
земеделие.

Доц. д-р инж. 
Милка Бобева

Продължава от стр. 3

Отличие
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИ СЪЮЗ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ
Продължава от стр. 3
тираха по проблемите на механизацията 
на земеделието. Бяха изнесени 66 науч-
ни доклада на повече от 200 автори от 
много страни – Литва, Словакия, Полша, 
Турция, Казахстан, Русия, Украйна, Чеш-
ка република, Естония, Беларус, Латвия 
и други. Бяха представени интересни 
доклади за механизацията на селското 
стопанство, навлизането на нови модер-
ни технологии като приложението на ав-
тономните роботи, използването на дро-
нове, GPS навигацията при работата на 
земеделските машини, приложение на 
компютрите и други. 
За съжаление, българските фирми, 

производители на земеделска техника 
не проявиха интерес към конгреса. Те 
не се възползваха от тази възможност 
да се запознаят с последните постиже-
ния в областта на машините за земеде-
лие на учените от много страни, да видят 

нови конструкции машини и да разберат 
тенденциите в развитието им. А това е 
крайно необходимо, ако искат да се ут-
върждават на пазара и да търсят реали-
зация на иновациите.
От 29 август до 1 септември също в 

Бургас проведохме Третата международ-
на научна конференция „Опазване на 
почвите и водите“. Бяха застъпени ин-
тересни научни направления като: Опаз-
ване и повишаване на органичното ве-
щество в почвите и оползотворяване на 
органични отпадъци; Почвеноекологични 
рискове в селскостопанското производ-
ство и мониторинг на почвите; Средства 
за задържане и стабилизиране на влага-
та в почвата и индустриални и природни 
влагоакумулиращи вещества; Съвремен-
ни системи машини и технологии за ми-
нимални и нулеви обработки на почвата; 
Прогнози и перспективи в развитието на 
роботи за обработка на почвата, сеитба, 

борба с плевелите, прибиране на рекол-
тата, безпилотни летателни апарати и 
дронове и др. Бяха представени над 30 
научни разработки на учени от Чешка-
та република, Русия, Украйна, Словакия, 
Естония, Турция, Иран, Латвия, Румъния 
и България.
Отличието „Принос в механизацията 

на земеделието“ има своето достойно 
място в подпомагане и пропагандиране 
на развитието на селското стопанство. 
Машините са основата, върху която се 
изгражда модерно земеделие. То е не-
мислимо без съвременни машини. Кон-
курсът е изключително полезен и за 
фирмите производители на земеделска 
техника. За тях това е една форма за 
представяне на машините им на потре-
бителите, за рекламирането им, за полу-
чаване на признание на качествата им.

Проф. дтн Георги Попов,
Председател, НТСМ

Отличие
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Отличие

УЧАСТНИЦИ 
„ПРИНОС В МЕХАНИЗАЦИЯТА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО”

Направление 2 „Иновации”

Категория: Работни машини
МАШИНА ЗА ФОТОСОРТИРАНЕ, 

СЕРИЯ CF, CE, I

Категория: Работни машини
СЕЛСКОСТОПАНСКИ ДРОН 

МОДЕЛ SY141HR

Категория: Работни машини
СЕЯЛКА ЗА ДИРЕКТНА 

СЕИТБА GIGANTE PRESSURE 600

Биоса ЕООД Биоса ЕООД Машио Гаспардо България ЕООД Булагро Машини АД

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА PÖETTINGER 
МОДЕЛ TERRADISC 10001T

Категория: Работни машини
ЕСЕННА СЕЯЛКА 

KUHN ESPRO 6000RC

Мегатрон ЕАД

Категория: Работни машини
ДИСКОВА БРАНА 

KVERNELAND QUALIDISC

НИК Смарт Машийнс АД НИК Смарт Машийнс АД НИК Смарт Машийнс АД

Категория: Работни машини
ТОРАЧКА KVERNELAND 
EXACTA TL GEOSPREAD

Категория: Работни машини
ПРИКАЧНА ПРЪСКАЧКА 

BERTHOUD VANTAGE

Категория: Работни машини
ДРОН ЗА ПРЪСКАНЕ

Категория: Работни машини
ЦИСТЕРНА JOSKIN 

VOLUMETRA

Дрон сървис провайдър ЕООД Агритоп ЕООД

Категория: Самоходни машини
КОМБАЙН NEW HOLLAND 

CR 10.90 REVELATION

Категория: Самоходни машини
САМОХОДНА ПРЪСКАЧКА

FENDT, МОДЕЛ ROGATOR 655

Интерагри България АД Златекс ООД

Категория: Работни машини
ДВОЕН ВЪЗДУШНО-
СИТОВ СЕПАРАТОР

Биоса ЕООД

Категория: Работни машини
X – RAY РЕНТГЕНОВ 

ДЕТЕКТОР

Биоса ЕООД

 Кесери ЕООД – с. Лясково, общ. Айтос, животновъдство
 ЗКПУ „Калакоч-92” – с. Ковачевец, общ. Попово, смесе-
но производство

 Лазар Лазаров – с. Червен, обл. Русе, смесено произ-
водство

 Венета Минчева – Генерал Тошево, обл. Добрич, поле-
въдство

 „Шиков Агро” ЕООД – с. Мъдрец, обл. Стара Загора, 
полевъдство

 ЕТ „Стефка Иванова” 2000 – с. Искрица, обл. Стара 
Загора, полевъдство

 Красен Василев – гр. Раднево, полевъдство
 Иван Цветанов – с. Комарево, обл. Плевен, смесено 
производство

Направление 3 – 
„Механизация в земеделското производство”

 Марио  Любенов – с. Трънчовица, обл. Плевен, овощарство
 Християн Начев – с. Долни Луковит, обл. Плевен, зелен-
чукопроизводство

 Мехмед Мехмедов – с. Душево, обл. Габрово, смесено 
производство

 ППК „Душево” – с. Душево, обл. Габрово, полевъдство
 Донко Филипов – с. Синьо бърдо, обл. Монтана, поле-
въдство

 Петър Ангелов – с. Девене, обл. Враца, полевъдство
 ЗКПУ „Сеяч” – с. Царевци, обл. Варна, смесено произ-
водство

 Павел Ангелов – с. Стоб, обл. Благоевград, смесено 
производство

 Димитър Панайотов – с. Тенево, обл. Ямбол
 Тодор Тодоров – с. Хаджидимитрово, обл. Ямбол
 Недялка Панева – с. Кукорево, обл. Ямбол
 Мария Дикова – Балчик, полевъдство
 Ет „Агро Пионер” Красимир Абаджиев – Павликени, 
полевъдсто

 „ЛБГ Пропърти” ЕООД – Славяново, обл. Плевен, поле-
въдство 

 Красимир Мазиев – с. Таваличево, общ. Кюстендил, 
овощарство

 Елена Георгиева – с. Таваличево, общ. Кюстендил, ово-
щарство

 Цветелина Алексова – с. Гигинци, общ. Брезник, живот-
новъдство

Направление 3 – 
„Механизация в земеделското производство”
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Реклама

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…
 В България освен рожден ден, всеки човек празнува и 

имен ден, или деня на светеца, чието име носи. 
 Българите са втори в света по интелигентност спо-

ред международните IQ тестове.       По материали на ЗТ
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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.: 02/02/944 82 49, 
GSM: 0885 41 09 75, 0878 89 46 16; E-mail: kolev1951.1951@abv.bg


