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ДИТЕК –
лидер на българския голф терен
Фирмата е изградила подземните и надземните поливни системи на
почти 80% от голф игрищата в България

DITEK

Leader on the Bulgarian Golf Terrain
The company has built the ground and underground irrigation systems on
almost 80% of the golf courses in Bulgаria
Нора Димитрова

Неделчо Неделчев,
собственик на „Дитек“
Nedelcho Nedelchev,
the owner of Ditek

Nora Dimitrova
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В

деня на славянската
писменост 24 май
българската фирма за
градинска техника и поливни
системи „Дитек” подписа договор
с Голф клуб „Ибър” за доставка
на машини и съоръжения за
поддръжка на игрището. Те са
на англо-американската фирма
RANSOMES JACOBSEN, известна
с това, че нейните машини
поддържат игрища като Augusta
National, Pebble Beach и St.
Andrews. Събитието се проведе
на игрището в Долна баня и
събра приятели на двете страни и
любители на голфа.
Фирма „Дитек” е официален
вносител за България на
световни марки като Rain Bird
(поливни системи) и RANSOMES
JACOBSEN (поддържаща техника)
и е една от малкото български

O

n 24 May, the Day of
Slavic Alphabet, the
Bulgarian company
for gardening equipment and
irrigation systems Ditek signed
a contract with Ibar Golf Club
for the delivery of maintenance
machinery and equipment
manufactured by the BritishAmerican brand RANSOMES
JACOBSEN, known for
maintaining golf courses like the
Augusta National, Pebble Beach
and St. Andrews. The event took
place on the golf course in Dolna
Banya and brought together
friends of both parties and
golfers.
Ditek is an official importer for
Bulgaria of world brands like
Rain Bird (irrigation systems)
and Ransomes Jacobsen
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фирми, които могат да осигурят
пълния набор от машини
за цялостно поддържане на
едно голф игрище. Голф клуб
„Ибър” закупи целия комплект
от 115 машини – за косене,
за аериране, за торене, за
почистване на препятствията, на
листата, за транспорт на инертни
материали, както и съоръжения
за поддръжка на самите
машини RANSOMES JACOBSEN,
плюс работни колички EZGO.
Цялостната сделка възлиза на
над $1 100 000.
Фирма „Дитек” има
впечатляваща биография.
Изградила е поливните системи
на десетки големи стадиони,
в това число на националния
„Васил Левски”.
Много от известните ни морски
курорти също дължат перфектния

вид на зелените си площи на
„Дитек” ЕООД. А малцина знаят,
че иригационните системи и
надземните поливни съоръжения
на всички голф игрища в
България отново са тяхна заслуга
– BlackSeaRama, Lighthouse,
Pirin Golf, Pravets Golf, Ibar Golf и
т.н. В момента „Дитек“ изгражда
поливна система Pravets Golf.
Екипът на фирмата изгражда
„от-до” огромните помпени
станции, които всяко игрище
трябва да има. Станцията на
Голф клуб „Ибър” например е
една от най-модерните, с 280
куб./ч при 10 бара налягане, а
напояването ще се контролира от
специална система посредством
сателити. С такъв опит зад гърба
си конкуренция на „Дитек” в
напояването са единствено
интернационални фирми.

(maintenance equipment) and
is one of the very few Bulgarian
companies that can deliver the
complete set of equipment for
the overall maintenance of a golf
course. Ibar Golf Club purchased
the complete set of 115 pieces of
equipment – mowers, aerators,
machines for soil preparation,
hazard cleaning, leaf removal,
transportation of aggregate,
as well as machines for the
maintenance of the Ransomes
Jacobsen machinery and EZGO
carts. The contract price is over
$1 100 000.
Ditek is a company with an
impressive portfolio. It has built
the irrigation systems of dozens
of big stadiums, including Vasil
Levsky National Stadium.
Ditek helps many of our seaside

resorts maintain their perfect
landscaping. Few know that
the ground and underground
irrigation systems of all golf
courses in Bulgaria are designed
and delivered by Ditek – the
BlackSeaRama, the Lighthouse,
Pirin Golf, Pravets Golf, Ibar
Golf, etc. At this moment Ditek
is building the irrigation system
of Prvets Golf. The company
provides the compete set of
pumping stations a golf course
needs. The pumping station of
Ibar Golf Club is state-of-the-art
technology with its 280 m3/h
under 10 bar, and irrigation is
controlled by a special satellite
system. Ditek has enough
experience in irrigation systems
to compete with international
companies.

