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Интервю на Мирела Костадинова | Снимки: личен архив на Веска Ненчева

Розоберът е красота и труд
Депутатката Веска Ненчева: „Тази година някои розопроизводители изкорениха насажденията си с Rosa 
Damascena поради пренебрежителност на държавата“.

Веска Ненчева е родена на 
14 май 1974 г. в Карлово. 
Завършила е специалност 
„Българска филология“ 
в ПУ „Паисий Хилендар-

ски“ и дълго време е била учител по 
български език и литература. Тя е 
депутат от 44-то Народно събрание 
от „БСП за България“. Като истинска 
жена от Розовата долина е приела за 
своя мисия да защитава розопроиз-
водството в България. За проблеми-
те в този сектор разговаряме на чаша 
кафе в Бухаловия хан в Карлово.

– Г-жо Ненчева, Вашето детство 
е минало сред розовите масиви в 
Карлово. Спомняте ли си някоя не-
забравима история по розобер?

– Винаги съм свързвала розобера 
с красота и труд. Изгревът по розо-

бер в Долината на розите е най-не-
забравим. Тогава навсякъде ухае на 
свежест, на труд, на живот. Ухае на 
рози! А маслодайната роза е цяла 
вселена! Винаги с особен трепет съм 
слушала и наслаждавала на обрабо-
тената фолклорна песен, която отра-
зява атмосферата на розобера: 

Подранила ми в зори Розовата долина,
подранила, песен пей, Стара планина люлей.
С росни китки на чела и с кошници в ръка,
бързат весели моми, бързат старците дори.
Че бригади и звена, пъргаво от храст на храст,
рози берат ред по ред, вей се аромат навред.
Разцъфти градино ти, и стопаните дари,
дай им хубав урожай, да е радостта безкрай.
Кампанията по розобера освен 

красива е и изтощителна, трудът е 
само ръчен, продължава около ме-
сец. Времето на розобер през май и 
юни месец в нашия край е чакан пе-

риод за всички стопани на розови 
масиви. Дали това ще са собствени-
ци на 2–3 декара или на големи розо-
ви масиви от 100–200 декара и повече, 
всички се ангажират с кампанията 
по прибирането на розовия цвят и 
ритъмът на живот в Долината на ро-
зите става различен. Розоберачите 
в продължение на цял месец стават 
около 4:00 часа сутринта и тръгват 
към розовите масиви в землищата на 
населените места. Тъмни и хладни са 
утрините, но хората излизат от къщи-
те си и потеглят към гюла, тоест към 
насажденията с маслодайната Rosa 
damascena. Улиците оживяват, хората 
се поздравяват, пожелават си спорна 
работа, а основният въпрос, който си 
задават всяка сутрин през последни-
те години е: „Днес гюла на колко пари 
ще го изкупуват?“. Влизат в дългите 
редове, отрупани с розов цвят, покрит 
с роса. С кошници в ръце или вързани 
престилки, започват да късат цвят по 
цвят. Килограмите се трупат и тежат. 
Ако няколко поредни дни вали дъжд, 
всичко подгизва – дрехи, обувки, пръ-
стите се сбабичасват, замръзват, но 
розоберът не може да спре. А може и 
да не падне капка дъжд, тогава цветът 
се бере лесно, но докато е с роса. На-
пече ли слънцето, влагата се изпарява, 
откъснатият цвят започва да лепне и 
брането става все по-трудно, зажужа-
ват пчели, жилят пръстите на бера-
чите, но розоберът не може да спре. 
Преди да изгрее слънцето берачите 
се провикват из редовете и се поздра-
вяват, след изгрева вече се и виждат, 
пооплачат се за поредна година от 
ниската изкупна цена и продължават 
да берат. Редовете вече са отрупани с 
цвят, докато откъснат 5 цвята, вече са 
цъфнали 15. Бере се до обяд и цветът 
се предава в розоварните. Ненабрани-
ят цвят не може да се съхранява, кре-
хък е и не издържа повече от 8 часа. 
Тоест загубен е, ако не е откъснат. 
Всеки цвят трябва да бъде откъснат в 

Веска Ненчева
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деня, в който е цъфнал. Тогава е сила-
та му, от която се прави българското 
течно злато – розовото масло. Цве-
тът е ароматен и красив, а фините 
трънчета, нараняват до болка и кръв 
пръстите на берачите, но розоберът 
не може да спре. 

И така розоберът в долината не 
спира вече няколко столетия. Хора-
та са изградили свой ритъм на жи-
вот спрямо целогодишната грижа за 
розовите масиви и за кампанията по 
прибиране на цвета.

Това прави по-особена атмосфе-
рата в нашия край и всеки гост, до-
шъл тук, я усеща и преживява. 

– За Вас розопроиз-
водството е цяла рели-
гия? Защо?

– Да, може да се каже, 
че розопроизводството e 
и религия, защото за хо-
рата от Розовата долина 
е поминък, бит, начин на 
живот, възпитание в тру-
долюбие на децата и мла-
дите хора, радост от кра-
сотата, отглеждана цяла 
година. Долината живее 
чрез розите.

– Какво трябва да на-
правят държавата и уп-
равниците ни, за да бъде 
спасен този поминък на 
българите?

– Твърдя, че ако на ро-
зопроизводството не се 
обърне специално внима-
ние, проблемът от иконо-
мически, ще прерасне в социален и 
демографски за районите, където се 
отглежда маслодайна роза. Розопро-
изводството все още задържа хората 
да живеят в района и да не стават се-
зонни работници в чужбина. Засега. 

– В началото на 2020 г. бе гласу-
ван Закон за розата. Кои са основ-
ните положения в него? С какво той 
ще подобри работата на розопроиз-
водителите?

– Тази година кампанията при-
ключи с напрежение в сектора и с не-
решени проблеми за розопроизводи-
телите. Не малко розопроизводители 
изкорениха насажденията си с Rosa 

damascena, а още повече декари бяха 
изоставени, без да се обере цветът на 
розата. Това са факти, които МЗХГ не 
е редно нито да пренебрегва, нито да 
неглижира, нито да остава „ глухо“ 
за тях. Категорична съм, че Закон за 
маслодайната роза трябва да има. За-
конът легитимира възможността дър-
жавата да има категорична позиция 
по дадени обществени отношения. 
Чрез закон държавата представя и от-
стоява своята философия и виждане 
за развитието на даден сектор, в слу-
чая на розопроизводството. Тоест, за 
мен законът трябва да има дългосроч-
на ГРИЖА за всички заети в секто-

ра, това е неговата основна функция. 
Доста неща са полезни в закона. Кате-
горична съм, че трябва да има регула-
ция на качеството и сертифициране 
на посадъчния материал, регистрация 
на розовите масиви и други.

Нашата парламентарна група 
твърдо застана срещу текстове, в 
които стопаните търпят наказания, 
вместо да срещнат подкрепа. На база-
та на философията за подкрепа бяха 
и нашите предложения в закона, кои-
то бяха отхвърлени от мнозинството 
в зала. Както предположих тогава, 
сега имаме закон, който ощетява го-
ляма част от розопроизводителите и 
поставя много въпроси, които тряб-

ва отново да разглеждаме. 
Още през 2017 г. след масовите 

протести на розопроизводителите 
ПГ на „БСП за България“ започна ак-
тивна работа за подкрепа на заетите в 
сектора, защото това е част от грижа-
та ми и ангажиментите в Парламен-
та, след като съм избрана с доверието 
на хората от района. През последни-
те 20 години, за съжаление, както и 
други сектори, бяха оставени на сти-
хийните принципи на либералния 
пазар. Без регулация от държавата. 
Това доведе до натупване на твър-
де много проблеми, които трябва да 
бъдат решени. Позицията на държа-

вата трябва ясно да бъде разписана 
в правила. Маслодайната роза е на-
ционално богатство. Секторът е със 
специфични особености. Моето виж-
дане е, че трябва да има непрекъснат 
диалог с възможно най-широк кръг 
от розопроизводителите. Това про-
вокира активна работа от моя страна, 
която съсредоточих в срещи с розоп-
роизводители, като най-мащабната се 
състоя в Карлово през 2018 г. с над 200 
розопроизводители и членове на Ко-
мисията по земеделие към Народното 
събрание. Бяха дадени доста мнения, 
които ние оформихме като предложе-
ния към Закона за маслодайната роза. 
Заедно с това вървеше и активната ни 

Розоберът в долината не спира вече няколко столетия
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работа в парламентарния контрол. 
Поставяли сме серия от въпроси към 
земеделските министри. Това, смея да 
твърдя, че допълнително фокусира 
вниманието върху проблемите в ро-
зопроизводството, защото отноше-
нието ни към него е последователна 
политика. За съжаление, в отговорите 
не виждаме очакваната далновидност 
към сектора, това не се случи и в Зако-
на за маслодайната роза.

По неофициални данни, към този 
момент регистрираните розови маси-
ви са около 50 000 дка. Приблизително 
60% са собственост на розопроизво-
дителите със 100, 200, 300 дка, които 

са регистрирани земеделски стопани, 
това за тях е основен бизнес и основен 
доход, с всички ангажименти, които 
те имат към държавата и всички въз-
можности, които тя им дава. Но оста-
ват 40%, стриктно регистрирали се по 
Закона за маслодайната роза, розоп-
роизводители, които се грижат за 1, 2, 
3, 4, пряко сили 5 дка. 

Сега розопроизводителите оста-
ват в парадоксалната ситуация: Тази 
година се регистрираха по смисъла 
на Закона, с всички, произтичащи 
санкции от това, но без подкрепа от 
държавата. Ако философията на все-
ки закон е грижа и подкрепа, все още 
остава без отговор въпросът с какво 

държавата подкрепя 40% от розоп-
роизводителите, които са регистри-
рани розопроизводители, но не са 
регистрирани земеделски стопани. 
И всички знаят, че няма как да бъдат. 

Кризата с пандемията изкара на 
светло пренебрежителното отноше-
ние и недалновидност на държавата. 
По европейска мярка за Ковид–19 в 
българското земеделие трябва да по-
стъпят 50 мил. евро. От тях трябва да 
получат и розопроизводителите. И 
тук лъсна голямата несправедливост. 
Имаме Закон, имаме законосъобраз-
ни регистрирани розопроизводи-
тели, но средства от порядъка на 90 

лв. на декар ще получат само реги-
стрираните като земеделски стопани. 
Какво прави държавата с останалите, 
които бързаха да спазват срокове по 
време на пандемия и да се регистри-
рат? И ако тази ситуация е извънред-
на и държавата реагира неадекватно, 
оправдавайки се с европейски изиск-
вания, ще има ли воля да заяви в ЗИД 
позиция за справедлива подкрепа за 
всички в сектора, ако не в дългосро-
чен план от 10 години, поне в средно-
срочен план от 5 години?

 
– Ако имахте по-голяма власт, 

какво бихте направили за хората, 
които цяла година се трудят, за 

да получат ценната капка розово 
масло?

– За нас, хората от Розовата доли-
на, отглеждането на рози е семейна 
традиция, начин да възпитаваме де-
цата си в трудолюбие, носи допъл-
нителни доходи, но за съжаление в 
много семейства това е и eдинствен 
доход за цялата година. Стопани-
нът, за да произведе 1кг розов цвят, 
трябва да инвестира 2.50 лв., това 
включва: механизирана обработка, 
ръчна обработка, торове, препарати. 
Реалната равносметка: Този сезонен 
доход е равен или на закупуване на 
дърва за огрев за зимния период, или 

за подготовка в младите 
семейства на децата им за 
училище. Не и за двете. 
Затова смятам, че е необ-
ходима: Първо адекватна 
финансова подкрепа за 
ВСИЧКИ регистрира-
ни розопроизводители, 
както тези, които са ре-
гистрирани като земедел-
ски стопани, така и реги-
стрираните по Закона за 
маслодайната роза, само 
като розопроизводители. 
Тази помощ е крещящо 
необходима точно сега в 
условията на пандемия и 
икономическа криза. Има 
механизми за такава по-
мощ. Втора категорична 
дългосрочна стратегия за 
развитието на розопроиз-
водството и философията 
на закона за маслодайната 
роза: да бъде пречупена 

през грижата на държавата в дъл-
госрочен план за развитие на този 
сектор. От окореняването на разсада, 
през всички обработки, събирането 
на цвета по време на кампанията до 
реализирането на розовото масло и 
продукти от него на европейските и 
световни пазари.

Смея да твърдя, че розопроизвод-
ството е час от решаването на иконо-
мическите, социалните, демограф-
ски проблеми в районите, в които 
се отглеждат рози. Точно за това ще 
продължа да работя за този сектор, 
защото това е моята работа и моята 
отговорност към хората, които живе-
ят в Долината.  ◆

Всеки цвят трябва да се откъсне в деня, в който е цъфнал


