
Р озоберът в България трае око-
ло месец – от средата на май до 

средата на юни. След приключването 
му, проф. Недко Недков, директор на 
„Института по розата в Казанлък”, 
заяви, че общото количество на до-
бива в цялата страна варира между 
2 и 2,5 тона. Според него това не са 
добри резултати. „През 80-те годи-
ни, от 2,5 т цвят излизаше 1 кг ро-
зово масло, докато днес за същото 
количество са нужни около 4 тона”, 
твърди той.

„Отглеждането на розите е труд-
на професия – каза на семинара в 
Прага Стефан Дамянов, кмет на Ка-
занлък. – Винаги е бил и досега си 
остава един от тежките поминъци 
на нашите селскостопански работ-
ници, защото трудът е ръчен и ро-
зовите насаждения изискват много 
грижи. Климатът играе основна роля 
за качеството. Казанлък се намира в 
котловина, която се е оказала най-
доброто място за отглеждане на мас-
лодайна роза. Климатът, почвата и 
водата са трите фактора, от които за-
виси качеството на розовото масло.”

Един от производителите на семи-
нара беше Павел Пенев, собственик 
на фирма „Флора оил”. Занимава се с 
производство на розово масло от 12 
години. Притежава собствена земя 
с 40 дка розови насаждения и 60 дка 

лавандулови. Има малка дестилерия, 
в която цветът се обработва до по-
лучаването на етерично масло. „Ра-
ботата наистина е много – казва той. 
– От засаждането до реализацията 
на етеричните масла се занимавам с 
всичко сам, с подкрепата на моето се-
мейство. Единствено за брането нае-
мам хора, това е кампанийна работа. 
Дестилерията ми е разположена до 
насажденията и цветът се обработва 
веднага, което е гаранция за високо 
качество на продуктите. В Чехия па-
зар нямам. За мен тя е неразработена 
територия, в която веднага мога да 
реализирам част от продукцията – 
като розовата вода, която е готова за 
употреба и с широко приложение.”

В подкрепа на евентуалните тър-
говски контакти Диляна Георгиева, 
Първи секретар към Българското 
посолство в Прага, изтъкна новата 
експортна стратегия на България, 
която има за цел да подкрепи екс-
портните отрасли. Един от тях е про-
изводството на розово масло, където 
над 90% от продукцията е за експорт.

В момента България разполага с 
над 36 000 дка розови насаждения, 
чрез които си върна лидерската по-
зиция на световния пазар. По думи-
те на Стефан Дамянов, през послед-
ните четири години засаждането на 
розови плантации се е увеличило 

почти три пъти. „Построиха се нови 
инсталации за добив на масло. От 
голямо значение е подкрепата на ев-
ропейските фондове по програмата 
Сапард.”

Цените, които изкупвачите на ро-
зово масло вече са предложили на 
розопроизводителите варират око-
ло 4500-4600 евро за килограм. Това 
все още не е крайната цена. Реалната 
търговия ще тръгне месец-два след 
края на кампанията – времето, не-
обходимо за отлежаването на скъпо-
ценната течност. Сред най-големите 
купувачи са САЩ и Япония. �
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НА 17 ЮНИ, В РАМКИТЕ НА КОМУНИКАЦИОННАТА СТРАТЕГИЯ НА БЪЛ-
ГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, СЕ СЪСТОЯ ЕДНОДНЕВЕН СЕМИНАР 
НА ТЕМА „ОТ РОЗОВОТО МАСЛО ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАЗАР НА 21 ВЕК”. В 
СЕМИНАРА УЧАСТВАХА ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ГРАД КАЗАНЛЪК, ПРОИЗВО-
ДИТЕЛИ НА РОЗОВО МАСЛО И ТЪРГОВЦИ. ЗА ЕКСПОРТНАТА СТРАТЕГИЯ 
И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА БЪЛГАРИЯ В ЕС ГОВОРИ СИМОНЕТА БОНЕВА ОТ 
МИНИСТЕРСТВОТО НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА. СЕМИНАРЪТ БЕ 
ОРГАНИЗИРАН ОТ БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В ПРАГА.

Родината на ро-
зата е Югозападна 

Азия, където е 
била ценена пре-
димно като деко-
ративно растение. 
О т г л е ж д а н е т о 

на рози за индустри-
ални цели започнало през 

9-ти век в Индия и Египет. За първи 
път розово масло е получено чрез двой-
на дестилация през 16 век. През 18-ти век 
маслодайната роза е пренесена в България 
и отглеждането й започва в долината на 
Казанлък, която скоро получава названието 
Розова долина.
Българското розово масло е познато в целия 
свят. Получава се от цветовете на маслодай-
ната Rosa Damascena. Сложната му структура 
от 275 микро елемента определя ненадми-
натите му качества.
Казанлъшката роза е многогодишно храсто-
видно растение, което достига на височина 
до 1,50 м. Розовите насаждения започват 
да цъфтят 2 години след засаждането си и 
цъфтежът им продължава 20-30 дни. Розо-
вото масло се добива от розовите цветове. Те 
трябва да се берат рано сутрин (между 5 и 9 
часа), преди да се е изпарила росата, защото 
тогава от тях се добива най- голямо количе-
ство масло. Набраните цветове трябва да 
бъдат преработени веднага, за да не изгу-
бят ценните си съставки. За получаването 
на розово масло се използва технологията 
на двойна дестилация. Розите се смесват с 
вода, като за получаването на 1 литър розо-
во масло са необходими 3 – 3,5 тона черве-
ни цветове.

Павел Пенев и Цани Цолов в разговор за 
качествата на продуктите

Българското розово масло притежава всички 
необходими сертификати

Посланик Здравко Попов и кмета  
на Казанлък Стефан Дамянов
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