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Той е роден на 19.09.1937 г. в село Мандрица, 
Кърджа лийска област. През 1955 г. завършва 
Държавната об раз цова земеделска гим назия в 
град Садово, а през 1960 г. – Лозаро-градинар ския 
факултет на висшия селскостопански институт 
„в. Коларов“ в град Пловдив. в продължение на 
три години работи като агроном в село Кортен, 
Сливенско. След успешен конкурс през 1963 г. е 
назначен за асистент в Катедра „Лозарство“ във 
вСи „в. Коларов“ – Пловдив. 

По своя професионален път проф. дсн Димитър 
Брайков е имал творческото щастие да общува с 
известните учени в областта на лозарството акад. 
н. неделчев, акад. К. Стоев, член-кор. проф. 
М. Кондарев и други. През 1972 г. защитава 
дисер тация на тема „органогенеза при лозата в 
зависимост от биологията на сорта и някои еко ло-
гични условия“ и му е присъдена научната сте пен 
„кандидат на селскостопанските науки“. за доцент 
е избран през 1974 г. През 1982 г. защитава втора 
дисертация на тема „Биолого-екологични про-
уч ва ния на някои вегетативни и репродуктивни 
процеси при лозата“, за която му е присъдена науч-
ната степен „доктор на селскостопанските науки“. 
През 1985 г. е избран за професор в Катедра „Ло-
зарство“. Тези негови изследвания послужиха като 
теоретична хипотеза за създаването на метода на 
„Прогнозиране на добивите“, по който работиха 
по вече от 36 лаборатории и се изготвяха по сортове 
и райони оперативни прогнози за резитбата на 800 
000 декара – над 80% от плододаващите тогава 
лозови насаждения в страната. общата оценка на 
водещите научни работници и специалисти по това 
време е, че след внедряването на широкоредовото 
високостъблено лозарство, прогнозирането на 
добивите е второто крупно научно постижение на 
лозарската наука в България през втората половина 
на миналия век.

научните интереси на проф. дсн Димитър Брай-
ков обхващат много теми и нерешени проблеми 
в лозарската наука, актуални за времето, в което 
са изследвани, – приложение на някои растежни 
регулатори; органогенеза при лозата; потенциална 
родовитост на зимните очи при сортове, отглеждани 
в Сирия, Мароко, Словакия, Молдова, Кипър 

ДоАйЕНЪт НА БЪЛГАРСкАтА ЛоЗАРСкА НАукА – 
ПРоф. ДСН ДИМИтЪР БРАйков – НА 85 ГоДИНИ

и България; загиване на 
зимните очи през периода 
на вегетация; внедряване на 
високостъбленото лозар ст-
во у нас; развитие и архи-
тектоника на кореновата 
сис тема на лози, отглеждани 
при земно и високостъблено; 
производство на еколо ги-
чески чиста продукция от 
грозде; модел за внедряване 
на биологичното лозарство у 
нас (2004–2006 г.); производство на лозов посадъчен 
материал и др.

Проф. дсн Димитър Брайков участва активно в 
популяризиране на научните достижения в прак-
тиката, както и в подпомагането на различни лозар-
ски производствени структури в нашата страна, 
в продължение на повече от 45 години. Бил е 
председател на научно-производствени съвети, 
участва в работни групи на Министерството на зе-
меделието, на изпълнителната агенция за лозата и 
виното, на националната лозаро-винарска камара, 
на Държавната сортова комисия, на изпълнителната 
агенция по сортоизпитване, апробация и семе конт-
рол, при подготовката и обсъждането на важни 
закони и подзаконови нормативни актове, както и 
в разработването на Стратегията за разви тието на 
съвременното българско лозарство и винарство.

Като учен и преподавател проф. дсн Димитър 
Брайков има значителен принос в укрепването и 
международното признание на вСи „в. Коларов“ – 
Пловдив в най-новата му история. в продължение 
на четири години е бил зам.-декан на Факултета по 
тропично и субтропично земеделие и на Деканата за 
чуждестранни студенти, осем години – зам.-ректор, 
през част от които е и директор на Учебно-опитното 
държавно земеделско стопанство в с. войводиново, 
с площ от 18 хиляди декара обработваема земя и 
силно развито племенно животновъдство. в пери-
ода от 1991 до 1995 г. е ректор на висшия селс-
костопански институт – Пловдив. Под негово 
ръ ко водство са създадени и утвърдени нови ор-
га  ни зационни структури в института, учебни 
пла нове и програми, разви се международното 
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сътрудничество.
в продължение на повече от тридесет години 

той е неизменно един от активните членове на ака-
демичния съвет. През определени интервали от 
този период е бил член на факултетните съвети на 
Лозаро-градинарския факултет, на Факултета по 
растителна защита и агроекология, на Факултета 
по икономика и на Факултета по тропично и суб-
тропично земеделие. оглавява и отделението за 
следдипломно обучение. извън университета е бил 
дългогодишен член на научния съвет на института 
по лозарство и винарство – Плевен и два мандата е 
председател на Специализирания научен съвет по 
лозарство, овощарство и зеленчукопроизводство 
към висшата атестационна комисия. от 2004 г. със 
заповед на министър-председателя е назначен за 
член на акредитационния съвет към нацио налната 
агенция за оценяване и акредитация на висшите 
училища в България, а впоследствие за пред-
седател на Постоянната комисия по аграрни науки и 
ветеринарна медицина. Самостоятелно и в колектив е 
участвал в написването на повече от 195 публикации, 
в издаването на 12 книги, брошури, учебници и 
ръководства за студентите, има повече от триста 
цитирания от български и чуждестранни автори.

Ръководни държавни структури и ведомства, 
научни звена и обществени организации в Бъл-
гария и чужбина оценяват заслугите на проф. дсн 
Димитър Брайков за развитието на лозарската 
наука, за обучението и подготовката на хиляди 
селс костопански специалисти, за въвеждането на 

нови технологични решения в земеделската прак-
тика. Той е удостоен с много национални, вътреш-
ноакадемични и чуждестранни награди и отличия. 
носител е на два ордена „Кирил и Методий“ І-ва 
и ІІІ-та степен; грамота и значка „Константин 
Малков“, почетна златна значка от Комитета за 
наука, технически прогрес и висше образование – 
за заслуги като рационализатор; почетни медали 
и плакети за заслуги в развитието и укрепването 
на научните контакти с университетите в гр. 
Шчечин и гр. Шедълце, Полша; с университета 
в гр. Бурса, Турция; с De Monfort University в гр. 
Лестър, англия; с Колумбийския университет в 
щата Мисури, СаЩ; специална почетна диплома 
и медал от Международния биографичен център 
в Кеймбридж, англия. вписан е в книгата „Меж-
дународни лидери в постиженията“ (англия, 1977) 
с кратък биографичен очерк. награден е още с 
Почетен знак и Специална грамота от общинския 
съвет в гр. Пловдив за съществен принос и заслуги 
за развитието на образованието и науката в гр. 
Пловдив; Почетен знак на аграрния университет за 
заслуги като ректор за преобразуването на висшия 
селскостопански институт в аграрен университет. 
През 2005 г. и през 2007 г. е удостоен два пъти с 
високото почетно академично звание „доктор хоно-
рис кауза“. 

Да бъде жив и здрав за семейството си, за прияте-
лите и всички, които го обичат и уважават! и все 
така да носи високо, високо издигнати „кръста“ и 
„венеца“ на чистата и свята лозарска наука!

Честит юбилей, проф. Брайков!

  10.10.2022 г., Пловдив

  Доц. д-р Ангел Иванов
  Д-р венетка янева
  Проф. д-р Иван Пачев
  Проф. д-р Мирослав Иванов
  Доц. д-р виолета Димитрова
  Доц. д-р Здравко Наков

От името на екипа и на читателите на 
сп. "Лоза и вино" най-сърдечно поздравяваме 
проф. Брайков с юбилея. Той винаги е бил верен 
на лозаро-винарската книжнина и неговите 
публикации са нашето книжовно лозарско бог-
ат ство.

Бъдете здрав, професоре! 
сп. "Лоза и вино"
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RAKIA & SPIRITS FEST SOFIA 2022  
 

Фестивалът Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 и тази година ще ви посрещне с разнообразие от 
спиртни напитки от Балканите и от света - гроздови, плодови, анасонови  - млади и отлежали.  

Премиери на различни нови продукти, както и колекционерски и стари напитки ще задоволят 
вкусовете на ценителите.   

Изложба на най-голямата колекция на Балканите от испански брендита. Посетителите 
ще могат да видят над 30 брендита от началото на 50-те години до наши дни. Pedro Domecq - Brandy 
Carlos I, Carlos III & Fundador - 1950, 1960, 1970, 1980, González Byass Soberano, Guerrero 
Reconquista, Rivero Rafael - Spanish Brandy - 1950-1970, Felipe II Agustin Blazquez - Brandy Solera 
Especial - 1960 1980s, 1990s, 2000, Sanchez Romate Cardenal Mendosa & Cardenal Cisneros + Magno 
Osborne - b. 1960s, 1970. Част от тези напитки са предвидени и за дегустация. 

За дегустация ще бъдат изложени за първи път в България дестилатите Marc de Champagne от 
избите Moet, Chandon, Deutz, Pommery и др. Ще могат да се дегустират дестилати от манго, 
джинджифил и грейпфрут от Френска Полинезия и още много други. 
➢ Дегустационна комисия с председател проф. Нинослав Никичевич от Сърбия, дни преди 

фестивала и на сляпа дегустация ще избере най-добрите спиртни напитки на фестивала, като 
резултатите ще бъдат обявени в деня на откриването на  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022. 

➢ Майсторски класове на различни теми ще очакват любопитните за знания в областта на 
спиртните напитки. 

➢ Хранителна зона със сочни меса и традиционни мезета от съседните държави ще задоволи и 
най-претенциозните вкусове.   

➢ Авторски ракия коктейли за любителите с нестандартни вкусове ще се приготвят на място с 
вариации на ракия и синьо сирене.  

➢ За доброто настроение на фестивала сме подбрали специална художествена програма с 
духови оркестри и етно формации. 

На щандовете, които ще предлагат разнообразие от  напитки, посетителите ще бъдат посрещани 
от експерти и професионалисти в бранша.   
  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 е и чудесен шанс да зарадвате любимите хора с едно позитивно 
преживяване.  

Билетите за  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 ще могат да се купят на място време на самото 
събитие или он-лайн от eventim.bg, grabo.bg или bilet.bg . 

Всички удоволствия, които предлага фестивалът, са достъпни само за пълнолетни лица.  
Организаторите, производителите и официалните представители на марките апелират да се 

консумира отговорно и с мярка!  
 

Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 
e-mail: expoteamltd@gmail.com 
тел.: +359888330586 
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RAKIA & SPIRITS FEST SOFIA 2022  
 

Фестивалът Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 и тази година ще ви посрещне с разнообразие от 
спиртни напитки от Балканите и от света - гроздови, плодови, анасонови  - млади и отлежали.  

Премиери на различни нови продукти, както и колекционерски и стари напитки ще задоволят 
вкусовете на ценителите.   

Изложба на най-голямата колекция на Балканите от испански брендита. Посетителите 
ще могат да видят над 30 брендита от началото на 50-те години до наши дни. Pedro Domecq - Brandy 
Carlos I, Carlos III & Fundador - 1950, 1960, 1970, 1980, González Byass Soberano, Guerrero 
Reconquista, Rivero Rafael - Spanish Brandy - 1950-1970, Felipe II Agustin Blazquez - Brandy Solera 
Especial - 1960 1980s, 1990s, 2000, Sanchez Romate Cardenal Mendosa & Cardenal Cisneros + Magno 
Osborne - b. 1960s, 1970. Част от тези напитки са предвидени и за дегустация. 

За дегустация ще бъдат изложени за първи път в България дестилатите Marc de Champagne от 
избите Moet, Chandon, Deutz, Pommery и др. Ще могат да се дегустират дестилати от манго, 
джинджифил и грейпфрут от Френска Полинезия и още много други. 
➢ Дегустационна комисия с председател проф. Нинослав Никичевич от Сърбия, дни преди 

фестивала и на сляпа дегустация ще избере най-добрите спиртни напитки на фестивала, като 
резултатите ще бъдат обявени в деня на откриването на  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022. 

➢ Майсторски класове на различни теми ще очакват любопитните за знания в областта на 
спиртните напитки. 

➢ Хранителна зона със сочни меса и традиционни мезета от съседните държави ще задоволи и 
най-претенциозните вкусове.   

➢ Авторски ракия коктейли за любителите с нестандартни вкусове ще се приготвят на място с 
вариации на ракия и синьо сирене.  

➢ За доброто настроение на фестивала сме подбрали специална художествена програма с 
духови оркестри и етно формации. 

На щандовете, които ще предлагат разнообразие от  напитки, посетителите ще бъдат посрещани 
от експерти и професионалисти в бранша.   
  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 е и чудесен шанс да зарадвате любимите хора с едно позитивно 
преживяване.  

Билетите за  Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 ще могат да се купят на място време на самото 
събитие или он-лайн от eventim.bg, grabo.bg или bilet.bg . 

Всички удоволствия, които предлага фестивалът, са достъпни само за пълнолетни лица.  
Организаторите, производителите и официалните представители на марките апелират да се 

консумира отговорно и с мярка!  
 

Rakia & Spirits Fest Sofia 2022 
e-mail: expoteamltd@gmail.com 
тел.: +359888330586 


