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енолог на годината 2016 трифон зарезанЧестита нова година

1225 софия, ПК 29, кв „орландовци“, ул. „одеса“ №34
тел.: 02/936 7348, 936 7019; факс: 02/936 7532

GSM 0887 84 03 93, 0887 96 68 69; 
e-mail: technoplast1993@yahoo.com; techno_plast@mail.bg
www.econ.bg; www.techno-plast.net; www.techno-plast.big.bg

“теХно – Пласт” оод – София e дру
жест во, специализирано в производството на ед
ро габаритни, безшевни полиетиленови съдове 
по метода на ротационното леене на полимери, 
както и в проектирането и изграждането на техно
логични линии за производството им. Фирмата е 
сертифицирана по ISO 9001:2000.

Изделията се изработват от висококачествените 
полиетилени на фирмите “DOW CHEMICAL” и 
“RESIMEX”. Те успешно се използват за оборуд
ване на малки, средни и големи изби, както и за 

Полиетиленови сЪдове 
за ферМентаЦиЯ, сЪХранение 

и трансПорт на вина и сПиртни наПитКи

индивидуални винопроизводители. Подходящи 
са за ферментация, съхранение и транспорт на 
вина, спиртни напитки и други продукти за храни
телновкусовата промишленост. Съдовете са при
дружени със „Сертификат за съхранение на хра
нителни продукти”, издаден от Министерство на 
здравеопазването.

основните им предимства са:
 съхраняваните продукти не променят своите 

вкусови и биологични качества;

 изключително здрави, безшевни и високоустой
чиви към всякакви киселинни реагенти;

 превъзхождат многократно подложените на 
корозионни процеси тежки и скъпи метални съдове;

 универсални, годни за многократна употреба;
 гарантирана устойчивост на температурен 

градиент от минус 300С до плюс 900С;
 лесни за измиване и почистване с пара;
 леки по тегло и леснопреносими;
 изключително дълъг експлоатационен живот 

–  30 години гаранция.

За да посрещне специфичните нужди на 
винарската индустрия,  от 2003 г. “техно - Пласт” 
оод  предлага и следните нови разработки: 

- съдове с обем до 6000 л;
- допълнително монтиране на метални люкове 

от неръждаема стомана към ферментационните 
съдове за почистване и измиване;

- ефективен и икономичен начин за изолация 
на приемащи съдове.

A=286
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ЮЮббииллееййннаа  ннааууччннаа  ккооннффееррееннцциияя  сс  ммеежжддууннаарроодднноо  ууччаассттииее  
ппооссввееттееннаа    ннаа  

  „„111155  ггооддииннии    ИИННССТТИИТТУУТТ  ППОО  ЛЛООЗЗААРРССТТВВОО  ИИ  ВВИИННААРРССТТВВОО““  
ннаа  ттееммаа  

ППРРЕЕДДИИЗЗВВИИККААТТЕЕЛЛССТТВВАА,,  ППЕЕРРССППЕЕККТТИИВВИИ  
ИИ  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  ННАА  ААГГРРААРРННААТТАА  ННААУУККАА  ВВ  2211  ВВЕЕКК  

  

3300  ааввггуусстт  ––  11  ссееппттееммввррии    22001177  гг..  вв  ИИЛЛВВ  --  ггрр..  ППЛЛЕЕВВЕЕНН  
ППоодд  ппааттррооннаажжаа  ннаа::  

ММииннииссттъърраа  ннаа  ззееммееддееллииееттоо  ии  ххррааннииттее  
ППррееддссееддааттеелляя  ннаа  ССееллссккооссттооппааннссккаа  ааккааддееммиияя  

ФФННТТСС  ННааууччнноо--ттееххннииччеессккии  ссъъююзз  ннаа  ссппееццииааллииссттииттее  оотт  
ззееммееддееллииееттоо  
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юБилеи

Роден е на 19.09.1937 
г. Завършва с отличен 
успех Държавната об
разцова земеделска 
гим назия в гр. Садово 
и Лозароградинарския 
факултет на Аграрния 
университет в гр. 
Плов див. През 1982 г. 
е удостоен с научната 
степен „Доктор на сел
скостопанските науки”, 
а от 1985 г. е професор 
по лозарство.

Не говите научни изследвания са насочени към 
изясняването на важни теоретични и приложни 
проблеми, свързани с биологията, екологията и 
тех нологията на отглеждане на лозовата култура. 
Участвал е в създаването и внедряването на метод и 
научна организация за прогнозиране на добивите от 
ло зовите насаждения, внедрен на 800 000 дка винени 
и десертни лозя. Този метод получава обществено 
признание и широката подкрепа на практиката. Зна
чимо е неговото участие в теоретичната разработ
ка и практическото внедряване на широко редовото 
ви сокостъблено лозарство, довело до кардинални 
промени в технологията на отглеждане на лозовите 
насаждения в България. Самостоятелно и в колектив 
са проведени оригинални паралелни екологични 
изследвания върху органообразувателните процеси 
на лозови сортове с промишлено значение, от глеж
дани в съществено различаващи се в клима тич но 
отношение райони – Сирия, Мароко, Кипър, Сло
вакия, Молдова и България. Проф. Брайков е един от 
първите български учени в област та на лозарството, 
който съвместно с екип от растителнозащитници, 
еколози, физиолози и механизатори разработва 
мо дел за внедряване на биологичното лозарство в 
нашата страна, свързано с производството на еко
логически чиста продукция от грозде.

Участвал е в написването на повече от 180 пуб
ли кации в т.ч. научни трудове, учебници и прак
тически ръководства за студенти, книги, брошури, 

монографии. Една значителна част от тях са отпе
чатани в реномирани български и чуждестранни 
издания с висок импакт фактор. Неговите научни 
публикации са цитирани повече от 330 пъти в ен
циклопедии, монографии, дисертационни трудо ве, 
книги, научни трудове и др.

Ръководил е и е участвал в много национални и 
между народни научни проекти, в работни и експерт
ни групи на Министерството на образованието и 
науката, Министерството на земеделието, Изпъл
нителната агенция по сортоизпитване, апробация и 
семеконтрол и др. Повече от 12 години е председател 
на Специализирания научен съвет по лозарство, 
ово щарство и зеленчукопроизводство към Висша та 
атестационна комисия. Със заповед на председате
ля на Министерския съвет е назначен за член на 
Акре дитационния съвет към Националната агенция 
за оценяване и акредитация на висшите училища, а 
в последствие за председател на Постоянната коми
сия по Аграрни науки и ветеринарна медицина. 

Като университетски преподавател в продълже

Проф. дсн диМитЪр БрайКов на 80 години

юБилеи

ние на 55 години е водил повече от дванадесет спе
циализирани курса в отделите за редовно и за дочно 
обучение, в отделението за следдипломна квали
фикация в Аграрния университет в гр. Пловдив.

Съществен е приносът на проф. Брайков за ук
реп ването и международното признание на Аг рар
ния университет. Като негов ректор той е подготвил 
и подписал договори, протоколи и ме мо рандуми 
с повече от 26 университета, колежи и научно
изследователски структури от Европа, САЩ, Китай 
и Русия. Съществен е приносът му и за създаването 
на Висшето училище „Земеделски колеж”. Това е 
способствало за утвърждаването на международния 
престиж както на колежа, така и на университета 
и е много важна стъпка в го ди ните на прехода за 
преобразуването на Висшия сел скостопански инс
титут в Аграрен университет.

Ръководни държавни структури, ведомства, на
учни звена, обществени организации в България и 
чужбина са оценили по достойнство неговите за
бележителни заслуги за развитието на лозарската 
наука, за подготовката на хиляди селскостопански 
специалисти, за въвеждането на нови технологични 
решения в селскостопанската практика. Проф. 
Брайков е носител на два ордена „Кирил и Митодий”
III и I степен, два пъти е удостояван с високото по
четно академично звание „Доктор хонорис кауза” 
от Висшето училище „Земеделски колеж” и от 
Аграрния университет в гр. Пловдив. Удостоен е 
със специална почетна награда, платинен медал 
за „постижения през XX век” от Международния 
биографичен център в Кеймбридж, Англия.За него 
е отделено подобаващо място в книгата  „Меж
дународни лидери в постиженията” (1997 г.) 
издадена в Англия. Удостоен е с почетен знак на 
гр. Пловдив за съществен принос в развитието на 
науката и образованието в града.

Ако трябва да охарактеризираме проф. Д. Бра й 
ков с няколко думи, то той е една емблема на ака
демичен учен, преподавател и човек. Ние, не го
вите студенти и колеги, го поздравяваме по случай 
80годишния му юбилей! Всички, които сме се 
докоснали до големия му професионализъм, ака
демична етика и благородство, ще бъдем радостни 
и удовлетворени, ако и в бъдеще можем да работим 
заедно. Нека бъдат благословени човеколюбивите 
му дела!

Пожелаваме на проф. дсн Димитър Брайков 
много здраве и творческо дълголетие, за да се радва 
на това, което е постигнал и дал на лозарската наука 
и образование в България и да продължи да работи 
все така честно и всеотдайно за тяхното развитие!

Проф. дсн венелин ройчев, доц. д-р ангел 
иванов, доц. д-р лиляна Машева, 

проф. дсн Пенка абрашева, 
проф. д-р иван Пачев, проф. д-р Мирослав 

иванов,  доц. д-р здравко наков, 
доц. д-р илиян симеонов, 
доц. д-р Милко Челебиев.

редаКЦиЯта на сП. 
“лозарство и винарство” 
ПоздравЯва Проф. БрайКов 
с юБилеЯ и МУ ПоЖелава 

здраве и аКтивно 
дЪлголетие.
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тЪЖни новини

ПоЧина слави КоваЧев
Инж. технолог Станислав Димитров 

Кова чев завършва Висшия институт по 
хра ни телновкусова промишленост в 
Пло в див със специалност „Техноло гия 
на фер ментационните производства“ 
през 1968 г. На 02.09.1968 г. постъпва 
на рабо та като технолог в изба 1 на 
Винпром Поморие с капацитет 15 мл 
литра. През 1970 г. с откриването на 
конячния завод в По морие с капацитет 
7.5 мл литра дестилат е прехвърлен 
на работа като технолог на за вода. 
През 1979 г. е назначен за главен ин
женер и ръководител на завода. През 
1995 г. завършва Висше училище по 
мениджмънт в Нов български уни
верситет със сертификат „ЕФЕК ТИВ
НИЯТ МЕНИДЖЪР”. През 1997 г. е 
назначен на длъжност Ръко водител на 
производството в "Черно морско зла
то" АД в Поморие. Предприятието 

пе че ли престижни награди на международни конкурси, както и ЗЛАТНИ РИТОНИ 
на ежегодния винарски форум ВИНАРИЯ както за вина, така и за престижното 
ВИНЕНО БРЕНДИ 33 и ГРОЗДОВА РАКИЯ АЛАМБИК от Шарански казани, дело 
на технологичния екип на предприятието. През 2000 г. започва работа във ВИНЕКС 
ПРЕСЛАВ като ръководител на отдел  "Маркетинг и продажби". През 2001 г. е 
назначен за прокурист на ВИНЕКС ПРЕСЛАВ и ВИНЕКС РЕСУРС в ПРЕСЛАВ. На 
Международни конкурси и на ВИНАРИЯ печели отново награди и ЗЛАТНИ РИТО
НИ  най високото отличие както за вина, така и за ВИНЕНО БРЕНДИ HORS d’AGE 
и ВИНЕНО БРЕНДИ 50 years, дело на технологичния екип на предприятието. През 
2004 г. започва работа като производствен директор на ИВЕНА КОМЕРС в СОФИЯ 
с производствени бази в гр. Долна баня, ХЕБРОС СЕПТЕМВРИ в гр. Септември и 
ВИНАРНА РУПЦИ в гр. Видин. От 2007 г. до 2012 г. работи като консултант във 
Винарна ЛОЗИНА в гр. Поморие. От 2012 до 2013 г. е директор на винарна ДИВЕС 
ЕСТЕЙТ в гр. Поморие. От 2014 г. е технолог и консултант в „Аржил“ в Пловдив. 

ПоКлон Пред светлата МУ ПаМет!

енологиЯ


