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Скъпи приятели и съмишленици,
Горди сме и вдъхновени!
Имаме преживявания, които искаме да споделим с вас!
Този брой посвещаваме на розата – царицата на
цветята, символа на любовта, нашата българска маслодайна роза, обвита в история, приказки и легенди! А
също и на магическата Долина на розите, където тя се е
настанила изключително удобно и е намерила своя уютен дом преди повече от три века!
Отидохме, видяхме и бяхме омаяни от гледки, преживявания и информация! Затова посвещаваме целия
брой на тази красота, за да направим опит да ви предадем част от това, което научихме.
Забавлявайте се с поредния ни брой и не забравяйте да се гордеете с богатствата, които притежава нашата
прекрасна страна!
Екипът на Bilka Lifestyle
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The Roses of Heliogabalus by Alma-Tadema (1888)- oil on canvas2-© Studio Sébert Photographes
Първите сведения за розата срещаме в древните индийски
предания, които разказват за почитта, с която се ползвало това
цвете. Съществувал дори закон – всеки, който донесе на владетеля на страната роза, можел да го помоли за всичко, каквото
пожелаел. С рози украсявали царските покои, с тях плащали
данъци и такси.
За появата им на света в преданията не се казва нищо. Само в
индийските митове се съобщава, че най-красивата жена на света Лакшми се е родила от розов цвят, състоящ се от 108 големи
и 1608 малки розови листенца. Вишну, пазителят на Вселената,
видял пленителната красавица в нейната розова люлка, събу-
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дил я с целувка и я превърнал в своя съпруга. От този момент
Лакшми станала богиня на красотата, а скриващата я розова
пъпка – символ на божествената тайна, станала свещена за
всички източни народи.
По думите на персийските поети розата е подарък от самия
Аллах. Веднъж при него отишли всички растения с молба да
им даде нов управител вместо сънливия лотос (нилската водна
лилия). Лотосът бил прекрасен, но нощем забравял за своите
задължения на управник. И тогава Аллах благосклонно дал нов
управител на растенията – бялата девствена роза, която имала
остри шипове за охрана. В новата царица се влюбил славеят
и се опитал да я притисне до гърдите си. Но острите шипове
веднага се забили в сърцето на нещастния влюбен и алена кръв

символ на божествената любов и красота, а хората изразявали чрез нея радост и дълбока печал. По време на републиката
римляните смятали розата за олицетворение на строга нравственост и я използвали като награда за забележителни дела.
По време на упадъка на Рим розата се превърнала в символ на
порока и станала част от разкоша, за който се харчели безумни
средства. Някои патриции, когато се разхождали с галерите си,
заповядвали да покриват дори повърхността на морето с розови листенца. На едно от пиршествата гостите били засипани
с такова множество падащи от тавана листенца, че за велико
удоволствие на жестокия управник много от присъстващите се
задушили. Всички улици на Рим били така пропити с аромата на
рози, че на човек, непривикнал с миризмата, му ставало лошо.
На всеки ъгъл, на всяка улица десетки търговки продавали
рози. Имало дори специална професия – жени, които сплитали
розови венци. Отношението на римляните към розата обаче
внушило на първите християни в Западна Европа отвращение
към нея. Отначало те гледали на цветето като на символ на разврат и гибел. Но с времето розата със свояте красота и аромат
надвила предубежденията. Минали няколко столетия и светите
отци, забравяйки значението на цветето по време на упадъка
на Римската империя, го обявили за райско.
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История на розата –
царицата на цветята

бликнала от него. Ето защо, казва персийското предание, и досега много от външните листенца на розата съхраняват розов
оттенък.
Благоговението и любовта на персите към цветето възприели
и турците, дори може да се каже и всички мюсюлмани. Според
Корана те вярвали, че бялата роза е израсла от капките пот на
Мохамед при неговото нощно възкачване на небето. Затова й
приписвали пречистваща сила и нито един мюсюлманин не
би си позволил да настъпи роза. Вероятно затова такава пречистваща сила се приписвала и на розовата вода. Когато султан
Саладин завладял през 1187 г. Йерусалим, изпратил там 500 камили с розова вода, за да очистят с нея Омаровата джамия. По
същия начин постъпил и Мохамед ІІ с храма „Св. София“, след
като превзел Константинопол през 1453 г. Преди да превърне
този прекрасен храм в джамия, заповядал да го измият от горе
до долу с розова вода.
В Гърция – центъра на интелектуалния живот в древния свят,
също смятали розата за божествен дар. За нейното появяване
гръцките поети разказват множество предания. Според думите
им розата се е родила от белоснежната пяна, покриваща тялото на богинята на любовта, когато тя излязла от морето. Като
видели върху Афродита цвете, което по прелест не й отстъпвало, боговете пръснали върху красавицата нектар, даряващ
безсмъртие. На розата дарили прекрасен аромат, но не и безсмъртие. Завистта на някой от Олимп попречила за това...
Розата останала бяла, докато Афродита не получила ужасната
вест, че нейният любим е смъртно ранен. Забравяйки всичко
на света, богинята се устремила натам, където умирал Адонис.
Тя бягала така стремително, че шиповете на розите, застилащи
пътя й, ранили краката й. Няколко капки божествена кръв паднали върху листенцата на цветовете и те от бели се превърнали
в червени.
От Гърция розата била пренесена в Рим. И там тя била приета
прекрасно, но получила съвсем друго значение. В Гърция била

7
7

история на розата

от всички съществуващи тогава сортове рози. Бъдещата руска
императрица Александра Фьодоровна – принцеса Шарлота,
както баща си Вилхелм III била голяма любителка на розите.
Особено обичала белите, заради което в семеен кръг я наричали „Бялото цвете“. През 1829 година в чест на годежа си с император Николай I Павлович принцесата организирала празник
на розите на Пауновия остров. От всички краища на страната
били докарани хиляди бели рози. С тях украсили всички знамена, върху главите на всички поканени дами имало венец от
бели рози, всички стълби били украсени и обсипани с бели
розови листенца. Самата Шарлота седяла под златен, украсен
със скъпоценни камъни балдахин, облечена като бяла роза. За
спомен от този празник всяка от присъстващите дами получила
от бъдещата императрица сребърна роза, върху листенцата на
която били изрязани годината и датата на този празник.
В Русия розата пристигнала за първи път през ХVІ век и дълго
време била достояние само на царския двор и някои приближени сановници. Народът не я познавал. И все пак откъде тогава идва популярната фамилия Розанов? Известният велможа и
първи руски канцлер на Петър Велики – Гаврил Головкин, бил
страстен градинар и особено обичал рози. В своето имение в
Подмосковието направил великолепен парк с рози, за които
се грижел специално доведен от Англия градинар. Нито един
англичанин не би се справил с цялата градина и затова му дали
за помощници крепостни руски селяни. Един от тях толкова
бързо се научил да се грижи за розите, че дори надминал своя
учител англичанин. За благодарност графът освободил него и
цялото му семейство и му заповядал да се нарече с фамилията
Розанов. Оттук и тръгнала фамилията по Русия.
Има основание да се смята, че една от прочутите рози сред
гърци и римляни е известната Rosa Gallica. У нас тя се отглежда
в дворните градини повече от 300 години. В края на ХІХ и началото на ХХ век е заемала по-голямата част от насажденията с
маслодайна роза в България и е известна с името казанлъшка

роза. Розовото масло, получено от нея, се смята за най-съвършения натурален ароматичен продукт. Заради високото си качество българското розово масло и днес е търсено от страните
със силно развита парфюмерийна промишленост.
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От ХІ век за изключителни добродетели папата награждавал
изтъкнати личности със златна роза, обсипана със скъпоценни камъни. Наградата била извънредно оригинална. Стъблото било от чисто злато и с дължина почти 120 см. Цветът бил
едър, изработен от отделни листенца, върху които гравирали
имената на папата и на наградената добродетелна личност. Листенцата били украсени с множество миниатюрни брилянти,
изобразяващи небесната роса.
От всички християнски държави с най-голяма любов се ползвала розата във Франция. Там тя била така ценена, че не всеки
имал право да я отглежда. Онзи, който получавал тази привилегия, се задължавал всяка година да предоставя на градския
съвет рози в определени празнични дни. През ХVІ век недалеч от Париж се родил обичаят ежегодно да се избира крал на
розите сред градинарите. Неговото царуване продължавало
една година и се съпровождало с редица почести.
В историята на Англия отначало розата била цвете на скръбта.

Почти неизвестна до ХІV век, тя се появила в двора на английските крале малко преди кървавата разпра между двете фамилии – Йорк и Ланкастър. Розата пленила и двете семейства и
те я поставили в своите гербове. При това единият род избрал
бяла роза, а другият – алена. Затова борбата между Хенрих VІ
Ланкастър и Едуард Йорк за правото над английския престол
носи името Войната на розите.
След тази печална слава в Англия царицата на цветята съумяла да заглади прегрешенията си и станала всеобща любимка.
Отначало служила за отличителен знак на актьорите, които
според заповедите на кралица Елизабет били допускани в театрите и в обикновено облекло, но само ако върху обувките
си имат роза. Скоро след това цветето станала задължителна
принадлежност към костюма. Носели го и зад ухото. И колкото
по-едър бил цветът, толкова това било по-изискано и модно.
Скоро и самата Елизабет започнала да се появява с роза. Има
дори монети, на които кралицата е изобразена с роза.
В Германия историята е малко по-друга. Розата като цвят на
шипковия храст била известна още от езически времена. В
древногерманските саги тя била посвещавана на царицата
на небето Фрига, затова и досега наименованието на цветето
е сходно с нейното име. Да се откъсне розов цвят, било разрешено само в петък – деня, посветен на богинята на небето.
Розовият венец в древногерманските предания бил и призив
за двубой, но и награда за рицаря от дамата на сърцето му или
най-накрая знак, че любовта на рицаря била забелязана. В християнски времена започнали да смятат белите градински рози
за творение на пресветата Дева Мария. Според преданието те
израсли върху храста, на който Богородица простряла пеленките на младенеца. Затова през средните векове смятали, че
бялата роза плаши и прогонва вещици и самодиви.
Крал Фридрих Вилхелм ІІІ страстно обичал рози и след великолепния парк в Потсдам си направил малък остров на розите, който нарекъл „Паунов остров“. Там била събрана колекция

Източник: www.margarita.dir.bg

Розата в нашите земи
Пренесена по българските земи от Азия преди столетия, през
XIX в. Rosa Damascena е най-голямото богатство на Казанлъшкия регион и символ на България. Под влияние на уникалните
климатични и почвени условия нежната гостенка постепенно
се обособила като самостоятелен вид, различаващ се от маслодайните рози, отглеждани в другите страни. Така в началото на XIX в. тя получила името казанлъшка маслодайна роза, а
Подбалканската долина вече се наричала Долината на розите.
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селението разказвало и различни легенди. Една от най-старите
твърдяла, че маслодайната роза била пренесена от Мала Азия
още в началото на робството и засадена най-напред в околностите на днешния град Шипка. Затова и името на града идвало
от старобългарското название на розата „шипък“. Турците го наричали „шипкхъ“. Действително във всички стари турски регистри, пазени в ориенталския отдел на Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“, е записано така: 1472 г. – „шипкъхъ“,
1632 г. – „дербенд шипкъхъ“, 1875 г. – „шипкъ“. Може би на базата
на тази легенда както Г. С. Раковски, така и Цани Гинчев смятали,
че названието на това чисто българско селище идва именно от
старобългарската дума „шипък“ или „шипок“. Според разкази на
стари жители на Шипка и от съседното село Ясеново доскоро в
подножието на Стара планина в местностите Голяма варовита,
Трапът, Шипченски път и др. се срещали храсти от онази роза,
която имала силен мирис, но била с по-малко листа.
Според друга легенда, разказвана от старите турци в Казанлък,
маслодайната роза била пренесена тук от Тунис от турски кадия през 16-ото столетие. В знак на благодарност той бил погребан в двора на най-старата джамия в града Солак джамиси,
а махалата нарекли „Кадъмезар махлеси“ (кадийската махала).
Край гроба му засадили храсти от онези, които пренесъл в града.
Според трета легенда маслодайната роза била пренесена найнапред в землището на с. Тъжа, Казанлъшко, от турски цветар.
В Мала Азия той засаждал карамфили, рози и други южни растения, от които получавал розова вода и различни ароматни
масла. Пренесъл карамфила и в долината на Тунджа, но полученото масло било малко в сравнение с това, което получавал
на Малоазийския регион. За най-голяма негова изненада след
няколко години розите дали повече цвят, отколкото в родината
им. И до днес местността, където били засадени карамфилите, а
след това и розите, носи названието „Карамфил башча“ (карамфилена градина). От Тъжанското поле маслодайната роза била
разпространена на изток от Казанлъшката котловина и на запад в Карловското поле.
От Розовата долина маслодайната роза била пренесена и в до-

лината на Скътала в Република Азербайджан. И до днес се разказва легендата за дервиш, който на младини посетил Казанлъшкия край. Влюбил се в млада българска девойка, но съдбата
ги разделила завинаги. В знак на любовта им и за да си спомня
винаги за нея, той пренесъл розата в родната си долина.
Опити за засаждане на маслодайната роза били правени и в
други райони на страната. Към 1840 г. били засадени няколко
декара с розови градини край гр. Елена, към 1870 г. край Трявна, а към 1890 г. в Царева ливада, Севлиевско. Селяни от с. Стоб,
Дупнишко, както и от Врачанско също правили опити, но студените зими унищожавали розовите храсти. Втората причина,
поради която в Северна България – Севлиевско, Тревненско,
Еленско, не се задържали розовите градини, била, че селяните
от тези селища нямали опит в преваряването на розовия цвят и
затова викали майстори маслари от Розовата долина, най-вече
от казанлъшките села. Това оскъпявало получаваното розово
масло и те постепенно се отказали да го произвеждат. През
1906 г. в България имало 22 розопроизводителни околии с 210
общини, като сега вече Карловската долина надминавала по
производство Казанлъшката.
Доста легенди и спорове съществуват за това кога точно е започнало производството на розово масло чрез преваряването на розова вода. През средните векове в Индия започнали
да използват медни казани, в които с единична дестилация се
произвеждали малки количества розово масло на баснословни цени.
В своята многовековна практика, използвайки опита от производството на ракия, българският розопроизводител изобретил
и въвел редица подобрения в процеса за производство на розово масло чрез двойна дестилация. С тях той не само увеличил
количеството на полученото розово масло, но и запазил финия
му аромат и неповторими качества, с което постепенно изместил на пазара кашмирската и арабската розова вода и масло.
През 1921 г. розово масло се произвеждало в 10 околии със
170 общини. През 40-те години на ХХ век 80% от произвеждания продукт се получавал в Розовата долина.

история на розата

Като начало за проникване на маслодайната роза от Близкия и
Средния изток в Европа можем да посочим XIII век. През 1270 г.,
по време на кръстоносните походи граф Брюйе пренесъл Роза
Дамасцена Мили (Rosa Damascena Mili) от околностите на град
Дамаск (Сирия) във Франция. От там идва и името й дамаска
роза. Същата роза, пренесена от османските турци, намерила
най-подходящи условия за развитие в подбалканските долини на България в област, по-късно наречена Розовата долина.
Благодарение на специфичните природо-географски условия
в продължение на няколко столетия на местна почва бил култивиран нов сорт маслодайна роза, наречена казанлъшка роза.
Според някои учени тя съществено се различавала от Роза Дамасцена Мили по някои от своите качества. Използвала се за
получаването на известното в цял свят българско розово масло и розарството станало поминък на близо 200 000 жители от
розопроизводителните райони на страната.
Кога точно и по-какъв начин била пренесена маслодайната

роза в българските земи не се знае. Едни от изследователите
приели за начало османското владичество XV–XVI век, а други
търсели зачатъка му през 18-ото столетие.
През 1577 г. одринският Бустаджи башия получил заповед от
султана да изпрати за градините на стария дворец в Цариград
гюлове, които трябвало да извади от Одринско. Осигурени
били необходимите средства и розовите храсти трябвало да
бъдат изпратени веднага. По онова време маслодайната роза
украсявала най-често градините и сараите на паши и бейове,
а след това се използвала за производството на розова вода.
Обстоятелството, че за градините на султана се докарвала рози
от Одринския вилает, доказвало, че цветето било известно вече
в пределите на балканските територии на империята.
Пътешественикът Евлия Челеби (1611-1678) дал сведения за съществуването на рози, без да споменава какви са (маслодайни
или декоративни) в с. Сенник, Хирово и Градешница (Ловешко),
Текето (Хасковско), Охрид и др. Той споменавал и за производството на розова вода в Текето, но не и за рози в Розовата долина.
Хаджи Калфа, също турски пътешественик, уточнявал, че розовите градини на Одрин се намирали в местността Хисарлъка,
а произвежданата розова вода била важна търговска стока на
одринския пазар.
Английският посланик в Цариград съобщавал за производството на розово масло в Розовата долина през 1747 г. Чрез Цариград то се изнасяло и ползвало в Англия. А в края на XVIII век
се продавало на пазарите във Виена, Москва, Одеса, Лайпциг,
Париж и др.
Подбалканските полета влизали в Одринския вилает и е възможно гюлове и розова вода да се произвеждали в тези вътрешни райони на Османската империя. В по-късни сведения
на френски консул от 1849 г. се уточнявало, че „розовото масло
се произвежда в околностите на Одрин, но най-вече в Казанлък, Стара Загора, Карлово, Калофер“. Интересен бил и този
факт, че всяка махала в Казанлък си имала постоянни представители за продажба на различни стоки в Одрин.
За проникването на маслодайната роза в Розовата долина на-

Източник: www.karlovobg.eu

Маслодайни
казанлъшки рози
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Маслодайната роза се отнася към семейство Розоцветни. В света се отглеждат 4 вида маслодайни рози: Rosa
Damascena, Rosa Centifolia, Rosa Gallica и Rosa Alba. Отглежданата в България казанлъшка роза е от потомството на Rosa
Damascena.
Истинското българско масло е с най-високо качество
и е признато за еталон за качество на този продукт в световен
мащаб.
Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) в продължение на повече
от 5 години работи усилено по регистрацията и защитата на
наименованието „българско розово масло“ пред Европейския
съюз и Европейската комисия. Благодарение на неимоверните усилия на екипа от специалисти и Управителния съвет към
днешна дата процедурата е на финален етап и съвсем скоро се
очаква да се увенчае с успех. Това ще бъде постижение с изключителна стойност – едно от редките изключения в наименованието да се включи страната, от която произхожда продуктът,
и ще бъде показателно за познатостта на „българско розово
масло“ като марка.
По думите на Николина Узунова, председател на БНАЕМПК, по количество произведено масло ежегодно България и
Турция си оспорват първото място, но по качество на този ценен и незаменим за парфюмерийната промишленост продукт
българското розово масло остава ненадминато. То съдържа

изключително богата гама – приблизително 300 ароматни съставки, поради особеностите на почвата и климата в Розовата
долина, а също и поради вековните ни традиции в тази област.
Всяка година страната ни изнася 1.2–2 тона отлично розово масло, част от което е със сертификат „био“. Ключов клиент за България е Франция, известна с производството на едни
от най-изисканите марки парфюми в света и висококачествена
козметика. Българското розово масло достига и до пазарите на
САЩ, Австралия, Япония и Китай. Особено се цени в Азия, където освен при козметиката и парфюмите добива все по-голяма
популярност в сладкарската промишленост и производството
на хранителни добавки.
Над 300-годишна история и богати традиции има нашето розопроизводство. Процесът по добиване на прочутата
и ценна течност българско розово масло е нелек и зависи от
отдадеността и професионализма на хората, както и от благоразположението на природата. Най-благоприятните условия
за отглеждане на растението са в България – в долините около
градовете Казанлък, Карлово и Калофер, по южните склонове
на величествената Стара планина и Средна гора, където всичко, от което има нужда, е събрано на едно място: долина, защитена от Балкана; почва не прекалено богата, но изложена на
слънце, чиста и обработвана с естествени торове; мека вода с
ниско съдържание на калций; слънчеви, източни терени; чист
въздух и най-вече – хора, които знаят как да се грижат за нея,
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какво искат от нея и как да го вземат. Има нещо във въздуха, в
почвата и климата на тази зона, което стимулира естествения
синтез и натрупване в цветовете на розово масло с изключителен аромат. Първите засадени полета с търговска цел са били
точно в тези области в края на XVI и началото на XVII век. Благоприятният климат в Долината на розите с характерните меки
зими и дълга мека пролет с периодични леки валежи, с висока
влажност на въздуха особено през май и юни, с изобилие от
утринна роса и хълмист пейзаж са идеални за отглеждане на
маслодайна роза и създаване на уникален аромат.
В България процесът на дестилация на Роза Дамасцена
се превръща в наука и има ясна цел – добиването на един безценен продукт с многостранно приложение – розовото масло.
Най-голяма популярност на производител на розово масло и
откриване на изключителните му качества България получа-

ва в края на XIX и началото на XX век, когато парфюмерията,
козметиката и фармацевтиката го откриват като незаменима
съставка на продуктите, които произвеждат. В Долината на розите, която обхваща трите големи розопроизводителни центъра – Карлово, Казанлък и Калофер, по това време се очертават
няколко големи фамилии розопроизводители и търговци на
розово масло: Шипкови, Кидови, Бончеви. За съжаление след
налагането на комунистическия режим тези фирми престават
да функционират.
Bilka Lifestyle
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когато КАЧЕСТВОТО е приоритет...
Както ви обещахме в началото, ще ви разкажем за нашето вълнуващо пътуване в Долината на розите (за повечето от
нас първо), както и за най-старата запазена розоварна в България, която посетихме. Тя ни очарова, научихме много полезни
неща и си тръгнахме горди и вдъхновени от хората, до които
се докоснахме. Те ни убедиха за пореден път, че когато правиш
нещо със сърце и любов, то се случва!
Посрещна ни пра-правнукът на Еньо Бончев по майчина линия – Филип Лисичаров. Той заедно със своя баща – филмов оператор, след реституцията през 1992 г. възстановяват
бизнеса от нулата. С голямо желание, предприемчивост и ясна
визия успяват да изградят и развиват дестилерията в правилна
посока, спазвайки принципите и философията на създателя й!
Когато взимат това решение и търсят да назначат технолози, един от най-добрите експерти в региона, който и до
днес работи за тях, ги пита: „Каква е вашата визия, на какво искате да се акцентира в производството– на количеството или
на качеството?” Те естествено искат и двете. Това се оказва невъзможно според експерта и те избират КАЧЕСТВОТО. Това е
ключовият момент от развитието на една от водещите дестилерии в България днес!
Сега ще ви запознаем с малко история, а след това ще
продължим със стъпките в процеса на производство на ценната течност.

1914 г. Дестилерията за розово масло на
Еньо Бончев и партньора му Кидов
През 1909 г. Еньо Бончев – образован и много интелигентен търговец, построява дестилерия за розово масло в
село Търничене, разположено в сърцето на Розовата долина.
Предприемчивият българин завършва Robert College и се дипломира в Lyon Business School. Създава контакти по време
на следването си, които след това му помагат да си партнира и да намери клиенти сред световноизвестни компании като Yardley, Shiris и Sunlight, както и по-малки парфюмерийни и козметични производители от Париж, Виена,
Милано и Ню Йорк. За високото качество на розовото масло дестилерията е наградена със златен медал от ЮНЕСКО
в международен конгрес на етерични масла в Пловдив през
1964 година.
През 1947 г. дестилерията за розово масло в Търничене е национализирана от българското правителство. Под
надзора на държавата тя продължава да работи до 1967
г., когато е превърната в музей. През 1992 г., след падането
на комунистическия режим дестилерията в Търничене е
реституирана и върната на законните собственици –наследниците на Еньо Бончев. Семейството съживява бизнеса
и през следващите години прави значителни подобрения и
нови разработки.

1925 г. Експорт на розово
масло, произведено от
Еньо Бончев за Франция

1897 г. Еню Бончев

розопроизводство
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Дестилерия за розово масло
„Еньо Бончев Продакшън“ ООД

1933 г. Производство на розово масло
в с. Търничене
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Филип Лисичаров
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те на висококачествени продукти на маслодайната роза
на традиционните пазари като Франция, Германия, Испания, Швейцария, Япония, Тайван, Корея, Китай. Те се влагат
при производството на парфюми, козметика, храни и хранителни добавки.

Един почти дъждовен ден по време на розобер
Какво ли не е чувал и виждал всеки българин за момента, когато се берат розите в долината. Някои от нас дори си
представят само рекламните снимки на ритуал – в слънчев ден
млади момичета с национални носии и леки движения събират
розовия цвят, винаги усмихнати, с венци на главите и пеещи
традиционни за региона песни.
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Бяхме изненадани и омаяни, когато попаднахме на розовите и лавандуловите полета на фирмата малко след разгара на розобера. Колите ни се изкачваха по черния път, валеше
дъжд, прозорците бяха отворени и всичко ухаеше невероятно
на рози. Това е онзи аромат на мускалчета, до които всеки се
е докосвал, но никога, никога не е бил така изпълнен от него,
както се случи при нас. Разминавахме се с автобусите с розоберачи, които ни махаха усмихнати. Качихме се високо под един
навес, така че да можем да имаме поглед отгоре, и Филип Лисичаров започна да ни разказва за историята, за нелекия труд
по отглеждането на рози, за прекрасните хора, които събират
и се грижат за този цвят всяка година, за благословеното място,
където ги отглеждат, за планината, която ги пази, за това колко
са полезни дъждовете за тези растения и колко добра е 2014
г., защото е дъждовна. От мястото, където стояхме, се виждаше
и планинският водопад, чиято вода идва до розоварните и се
влага при обработката. Чистотата и съставът й са от изключително значение за качеството на крайния продукт.
Периодът на събиране на омайния цвят – розоберът, обхваща само около месец годишно (от края на май до
средата на юни) и изисква пълна денонощна концентрация
и отдаване, за да се получи най-добрият резултат. Процесът е изцяло ръчен. Розоберът започва рано сутрин, около 5
ч., и продължава не по-късно от 10 ч., преди да се е изпарила
росата. В този момент розите съдържат най-качествено и
в най-големи количества масло. Отвореният цвят, а не във
вид на пъпка е подходящият за откъсване. Интересното е,
че всяка сутрин съставът му е различен и отделните му
компоненти – около 300, са в различно съотношение в зависимост от часа на розобера, климатичните условия в този
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В периода 1998–2012 г. са засадени над 150 хектара
полета с роза и лавандула, изградени са три нови модерни
дестилерии по най-съвременна технология – истински произведения на изкуството! Целта е да отговарят на повишеното търсене на пазара за най-високо качество чисто
и 100% натурално българско розово масло, лавандулово
масло и флорални води. През 2005 г. изграждат и отделна
organic дестилерия за производство на сертифицирано
organic розово масло, organic лавандулово масло и organic
флорални води със сертификат от „Балкан Биосерт” – България.
Фирмата е един от малкото производители, които
отглеждат освен Rosa Damascena и уникалната Rosa Alba.
Маслото и водата от това растение са по-скъпи поради
факта, че от повече цвят се получава по-малко количество
масло. Ароматът също е различен – по-лек и мек, с лека лимонова нотка. Компанията е създала контакти и пазари,
както и отделна дестилерия, за да може да постига необходимото качество и при тези продукти от портфолиото
си.
Днес, повече от сто години по-късно, „Еньо Бончев
Продакшън” ООД заема водещо място сред производители-
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Технология на производство на розово масло
и розова вода. В розоварната
Познахме розоварната по красиво аранжираните рози
още от външната врата на дестилерията. Обиколката ни премина като сеанс по ароматерапия – хората, които работеха там,
споделяха, че се чувстват щастливи, а също, че ароматът на
рози, който се носи из въздуха, може да лекува стрес, депресии
и влияе цялостно върху настроението. Всички се усмихвахме.
Попаднахме точно в момента когато зареждаха казана с
пресен розов цвят и вода. Розовият цвят в чували, премерени
и с ясно тегло, се изсипва в казана и се смесва с вода в съотношение 5 към 1. След това се въздейства директно и индиректно
с пара, за да се извлекат полезните фракции от цвета и да се
получи първичният дестилат. При вторичната дестилация се
отделя водата от маслото, преминавайки през флорентинския
съд, откъдето се получават двата продукта – розовото масло
и розовата вода. Уникалното за производството на розовата
вода при “Еньо Бончев Продакшън“ е, че е произведена по специална технология, при която крайният продукт съдържа 3–4
пъти по-голям процент розово масло – естествен консервант,
който запазва водата стабилна и микробиологично чиста. Съдържанието на етерично масло е приблизително 0,1%, а при
Българския държавен стандарт 0,025-0,04%. В масовата практика розовата вода се произвежда като страничен продукт от
дестилацията на розово масло.

Истинското розово масло при правилно съхранение
– подходяща температура и съдове, е практически вечно, тъй
като маслото е естествен консервант.

Старата розоварна и музеят
Още от входа гледката е чудесна, тревата е тучно зелена, подравнена и поддържана, аранжирани са стари казани за
производство на розово масло. И изненада за всички ни – розоварната работи, всички съдове са реставрирани. Продуктите,
които се получават, са с качеството, което се изисква и очаква,
въпреки че дестилацията не е парна и казаните и охладителите
са различни. Подходящи са основно за производство на розова вода от Rosa Damascena, Rosa Alba и Rosa Centifolia. Комбинацията музей – производствено предприятие е много добре съчетана. В музея разглеждаме подредени старинни мускалчета,
кункуми (традиционен старинен съд за износ на розово масло),
стъкленици за масло, запазен е един от старите кантари, мерил
цветовете на розите. Уникални са съхранените бележки на основателя Еньо Бончев с представителства и агенции по целия
свят и много снимки от времето, когато старата розоварна е
била нова и в разцвета си.
В магазина на музея могат да се купят като сувенири
старинни мускалчета с розово масло, кункуми, а също розово и
лавандулово масло, розова вода от Rosa Damascena.
Автентичността на розовото масло може да се разпознае по това, че става на кристали и замръзва при температура
под 17°C.

Музей
на розата
Единственият по рода си Музей на розата се намира в
град Казанлък и е открит през 1969 г. Развитието на розопроизводството – от пренасянето на маслодайната роза в България до наши дни, може да се види там, богато илюстрирано със
снимков материал и автентични предмети. Музеят съхранява
над 15 хил. експоната от всички райони в страната, където са
се отглеждани рози.
През 2015 година се очаква да бъде преместен в нова
сграда. Архитектурата й ще дава възможност да се акцентира
върху влиянието на розовата култура и символика върху фолклорното наследство и съвременните изкуства, както и на приноса на България в развитието на световната парфюмерийна и
козметична индустрия. Това ще бъде единственият жив музей
на розата в света и ще представя по оригинален и съпреживяващ начин процеса на розопроизводството. Ще разполага с
автентична дестилерия за розово масло, в която всеки посетител ще може да види как то се получава – на живо. В атрактивни
малки работилнички всеки ще може да си изработи сувенир на
основата на розата, а в специална „стая на ароматите“ ще могат

МУЗЕЙ НА РОЗАТА
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ден, транспортирането до розоварната, съотношението
вода – цвят, технологията на дестилацията.
За получаването на 1 кг розово масло са необходими
3–3,5 тона червени рози или 5–6 тона бели маслодайни рози.
Цветовете се преработват в непрекъснат ритъм, за да не
се загубят ценните съставки на основните продукти, които се получават – розовото масло и розовата вода.

да се дегустират традиционната гюловица, розов ликьор и розово сладко.
В новия музей ще бъде изграден и експоцентър за прожекции и беседи, съвременни фондохранилища за ценните
експонати, мини розова градина, която ще огражда от всички
страни и на различни нива новата сграда.
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ПРАЗНИЦИ на розата

Празникът на розата е посветен на красивото и найуханно цвете – цъфналата казанлъшка маслодайна роза, и за
първи път се отбелязва през 1903 г.
До момента, в който светът осъзнава все по-ясно полезността и атрактивността от влагането на розовото масло и
розовата вода в продукти от парфюмерийната, козметичната
и фармацевтичната промишленост, преработката на розовия
цвят е само поминък на населението в региона. През 30-те години на миналия век розовите градини, прекрасната природа,
местната архитектура, ритуалите по отглеждането, розобера и
преработката на розовия цвят възбуждат интереса на света и
привличат все повече туристи от България и света.
От тогава до ден днешен всяка година през последните дни на май и първите почивни дни на юни градовете на долината празнуват. Всеки град и селце има празник на розата,
който носи свой индивидуален дух. Пресъздава се ритуалът
по брането на цветовете – рано сутрин, още преди росата да

се е изпарила. Организират се шествия, концерти, конкурси за
красота, фолклорни фестивали и всичко, свързано с радостта,
която могат да донесат розовите цветове.
В наше време празненствата прибавят все повече дни
и посетители и се превръщат в мащабни фойерверки от рози,
аромат и красота, изпълвайки с гордост и възхита всеки, докоснал се до тях.
Илюстрация на тържествата в Карлово намираме в
пътепис на Никола Станев от 1936 г.: “През тия дни Карлово е
най-красиво, тогава става и беритбата на розите. Карловското
поле се вълнува като море, чиято повърхнина премята ту розови ниви, ту ментови градини… Въздухът е лек и препълнен
с аромата на разни лечебни и полски цветя. Пътниците пристигат с влакове и коли в непрекъснати редици. Те се насочват
веднага към църквите, паметника на Апостола и към площада
на пазара до градския часовник. Навред по улиците безкрайни
венци от рози, окачени по стълбове, прозорци, порти и балкони, домовете са украсени както църквите и площадите. Пъргави момчета и момичета, облечени празнично, с венци на глави,
държат в ръка големи кошници с разноцветни рози и засмяно
ги подават безплатно на всеки гостенин, като го поздравяват с
добре дошли.”

на народните занаяти и приложното творчество. В градския
музей на Карлово се организира демонстрация на розоварене
и се провежда дегустация на продукти, произвеждани от розов
цвят.
Кулминацията на Празника на розата в Казанлък е розоберът, карнавалното шествие и международният фолклорен
фестивал, които събират хиляди участници и зрители – туристи
и гости на Казанлък.
В началото на годината хора от цял свят запазват места,
за да посетят събитията на най-ароматния и красив празник в
Долината на розите и в нейната околност.
Източник: www.karlovobg.eu, www.kazanlak.com

ПРАЗНИЦИ на розата
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Празникът в
Долината на розите

Най-мащабни са празниците в Карлово и Казанлък.
Всяка година започват в розовите поля с ритуал „розобер“,
откъдето се пренасят на централния площад в градовете. Там
сред пъстрите и весели празненства след предварителен кастинг и проведен конкурс се избира най-красивото момиче и
се коронясва за „Царица на розата“ за Карлово и за Казанлък
– всеки град със своя царица. Празникът е със силно въздействаща фолклорна част – вити хора обхващат целите площади,
включват се дори и гостите. Занаятчии, художници и творци
представят произведения на народните занаяти и приложното
творчество, истински празник за очите и душата! Организират
се демонстрации по розоварене, дегустация на продукти, които се произвеждат от розов цвят.

Царицата на розата от Карлово традиционно след празниците заминава за Япония, където се провежда конференция
на градовете, избрали уханното цвете за свой символ. Там се
представят нови видове рози, които се засаждат на специално
определени места.
По традиция на този ден се открива художествена изложба, връчва се и призът от ежегодния конкурс “Цветна естетика”. На открито занаятчии и творци представят произведения
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Преди повече от 18 години, вдъхновени от природните
богатства на България и възможностите, които ни предоставят
те за развитие на българска натурална козметика, ние създадохме марката Bilka и изградихме свое развойно звено и фабрика
за производство.
Разположена в самото „сърце” на България, козметичната ни фабрика е на стратегическо място:
- в непосредствена близост са известните с плодородието си гроздови насаждения на българските сортове „Мавруд” и „Мерло” – Виноградец, Карабунар, Брестовица, Асеновград;
- на по-малко от час път от другата ни страна е известната в цял свят омайна Долина на розите;
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- на юг се издига величествената Рила, известна със
зимния си курорт Боровец и Седемте рилски езера.

История, митове и традиции
От древни времена хората в България се прекланят
пред богатството на природата и вярват в уникалната лечебна
сила на билките.
За това говорят съхранените до наши дни народни и
мистични празници, които отбелязваме:
Еньовден – празник на слънцето, билките и водата
Всяка година на 24 юни българите отдават своята почит
към природата и нейните магически сили.

Разположени високо в планината Рила, Седемте рилски
езера оживяват под звуците и танците на последователите, изпълняващи магическия танц паневритмия.
„Всичко има в природата. Всичкото богатство, всичкото
знание, което търсите, всичко ще намерите в нейните библиотеки.“				
				Д-р Петър Дънов

Ние от Bilka като всички българи се прекланяме пред
богатствата на природата и вярваме в уникалните и лечебни
сили на билките.
Неслучайно единственото по своята същност учение
на Петър Дънов е създадено именно от българин и именно
в България. Последователите на Всемирното Бяло Братство
пристигат от цял свят в средата на август, за да се преклонят
пред природната красота и могъщество в България.

Вдъхновени от традициите и възможностите, които ни
предоставя нашата българска земя, компанията ни създаде
марката Bilka, както и цяла приказна колекция от български натурални козметични продукти с най-високо качество.
Bilka има за основа богатата българска природа, която
предлага огромно разнообразие от билки и растения, някои от
които са уникални и се срещат единствено в региона.
За кратката си 18-годишна история компанията успя да

Bilka lifestyle Ltd
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Християните свързват този ден с рождението на Йоан
Кръстител, а астрономически той съвпада с лятното слънцестоене. В нощта на умиращото и възраждащото се слънце различните треви и билки са най-лечебни и омайни. Затова на
Еньовден рано сутрин млади моми и жени, врачки, баячки и
магьосници събират билките, които ще използват за лек и магии през цялата година.
Трифон Зарезан – празник на гроздето, виното и плодородието
На 14 февруари, когато целият католически свят отбелязва Св. Валентин и Деня на влюбените, българите почитаме
магическите сили на гроздето и се молим за добра реколта. С
него свързваме и доброто здраве.

„Няма друг достъп до знанието освен през вратата, която ни отваря природата, няма други истини освен тези, които
намираме в природата.“.
				Л. Бербанк

Марката Bilka – здраве и красота от природата
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Нашата философия
Следвайки неизменния стремеж на всеки човек към
запазване на здравето и естествената красота, както и съвременните тенденции за развитие на природосъобразна козметика, философията на компанията се гради и базира на основни
принципи:
- Създаваме изключителна българска колекция от качествени козметични продукти, в които самите ние вярваме и
харесваме!
- Внимателно подбираме съставките с цел постигане
на ефективност и очакван резултат посредством баланс и хармонична синергия между уникалните качества на българските
природните съставки и най-новите достижения на високите
технологии!
- Не допускаме компромиси и сме отговорни пред потребителите си, като им гарантираме високо и стабилно качество на произвежданите продукти, осигуряваме строг контрол и
стриктно спазване на изискванията и добрата производствена
практика!
- Стараем се да предлагаме на българските потребители висококачествени съвременни и ефективни козметични
продукти на достъпна за тях цена!
- Не провеждаме тестове върху животни! Клиничните
изследвания на продуктите се извършват от пробанти на доброволни начала – служители и потребители, под строг лекарски контрол!
- Градим общество от съмишленици, като инициираме
и подкрепяме значими, разумни и морални социални каузи,
които оказват положително влияние върху здравето, образованието и съзнанието на обществото или отделни негови членове.

Нашето мото е:

Bilka lifestyle Ltd
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наложи продуктите с марката Bilka на пазара. В определени категории те заеха завидни пазарни позиции и се утвърдиха сред
българските потребители благодарение на нестандартния подход в рекламата и стабилното високо качество.

Запазване и развитие на естествената красота посредством максимално използване на уникалните свойства и разнообразието, които ни предлагат българската природа и съвременните научни постижения!

Bilka Lifestyle Ltd – нови възможности
През 2013 година компанията стартира дългосрочна
програма за цялостно обновяване, модернизация и реконструкция на козметичната фабрика, която е създадена и изградена през 1996 година. Амбициозният инвестиционен план на
компанията обхваща периода 2013-2018 година и цели цялостно привеждане на производствената база в съответствие с европейските норми и изисквания.
С настъпването на пролетта и в синхрон с възраждащата се природа „Билка Лайфстайл“ ООД осъществи първия етап
от инвестиционната си програма и влезе официално в обновения си дом. Изпълнените мерки по проект „Намаляване на
енергоемкостта на производството в „Билка Лайфстайл“ ООД
по Договор за безвъзмездна помощ на Европейския фонд за
регионално развитие, ОП „Развитие на конкурентоспособността на българските предприятия“ e първият етап от мащабен
инвестиционен план на компанията за модернизация и реконструкция на производството. Въвеждането на енергоспестяващи производствени технологии, както и мерки за намаляване
на енергоемкостта ще позволят на компанията да повиши
конкурентоспособността си и да разшири продуктовото портфолио, като оптимизира производствените процеси. По този
начин компанията ще отговори на все по-високите изисквания
на своите потребители, както и ще им гарантира високо качество и пълно покритие на европейските норми и изискванията, в

това число и стандарт „Добри производствени практики“ (GMP).
Инвестиционната програма е изцяло съобразена и с екологичните норми на производство.
Цялостното изпълнение на инвестиционната програма
на компанията ще предостави нови възможности за развитие
на Bilka Lifestyle, която е специализирана в развитието на натурални продуктови линии, базирани на отличителни маркетингови концепции. За да отговорим на нуждите на съвременните
динамични потребители, все по-ориентирани към природосъобразния начин на живот, непрекъснато трябва да развиваме
и надграждаме продуктовите си линии, като добавяме все посъвременни и ефективни продукти. Колекциите, произвеждани под собствени търговски марки: „Bilka Collection”, „Bilka
Homeopathy”, “Bilka Dent”, „Bilka Upgrape”, са добре известни на
потребителите и се ползват с високо доверие. Те са една много
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Bilka lifestyle Ltd
добра основа за надграждане и последващо ниво на развитие.
Инвестицията се осъществи благодарение на оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 година в партньорство с Европейския фонд за регионално развитие.
					 Bilka Lifestyle
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Подмладяваща Anti-Age козметична серия ROSA
DAMASCENA с включени в състава доказано ефективни,
висококачествени органик розова вода и натурално розово масло.
Почитта към розата е символ на преклонението пред
красотата. Народното изкуство е съхранило най-стойностните
истини за света; непреходните открития на една народна естетика, създадена от хармонията и съвършенството на природата, от нейните цветове, звуци и настроения.
Розовият цвят е вплитан в шевици, повтарян в дрехи и
накити, пресъздаван е в легенди, музика и танци; мерило е за
непреходна хубост. Затова и хората, които го отглеждат, славят
с празник това красиво цвете, което се ражда за живот, за да
създава настроението и поезията на дните ни.
Най-хубавото розово масло поради климатичните особености и сортовете растения идва от „сърцето“ на България –
Розовата долина.
Познато е в целия свят и е с цената на златото!
Розовото масло изглажда кожата, стимулира възстановяването на клетките, притежава бактерицидно действие и
уникални свойства. Използва се и в ароматерапията – отстранява меланхолията, действа стимулиращо на сетивата, повишава самочувствието и дори либидото, откъдето вероятно е
дошло и другото название на розата – „цвете на влюбените“...
Вдъхновени, ние създадохме нашата козметична серия
на базата на най-висококачественото българско розово масло
и органик розова вода от Rosa Damascena – признати в цял свят
и използвани от световните марки продукти в парфюмерията и
козметиката.

ГЕЛ за измиване на лице
ROSA DAMASCENA
Съдържа органик розова вода с
гарантиран български произход и
доказано високо качество
Гелът измива лицето по-нежно от
обичайните миещи средства, поддържа нормалния воден баланс на
епидермиса и не дразни очите. Органик розовата вода има силно изразено антибактериално действие,
като едновременно с това съхранява
естествената влага в кожата. След
употреба кожата е успокоена, омекотена и тонизирана, без усещане за
изсушаване и опъване.

ТОНИК за почистване на лице
ROSA DAMASCENA
Съдържа 20% висококачествена органик розова вода с гарантиран български произход
Тоникът перфектно почиства и овлажнява кожата на лицето, без да я дразни и изсушава. Кожата е тонизирана и освежена
за целия ден. Органик розовата вода
има силно изразено антибактериално
действие, като едновременно с това съхранява естествената влага в кожата.

ПОДМЛАДЯВАЩ Anti-Age КРЕМ ЗА ЛИЦЕ
ROSA DAMASCENA
С натурално розово масло и органик розова вода с гарантиран български произход и доказано високо качество
Крем за лице с подмладяващо Anti-Age действие на основата на
иновативна комбинация между биологично активни съставки:
натурално розово масло и органик розова вода с гарантиран български произход и най-високо качество;
революционна съставка с биотехнологичен произход
VENUCEANE – ограничава появата на бръчки и осигурява перфектна защита от атмосферните условия и вредното влияние
на околната среда;
масло от ший, алантоин, Д-пантенол
Биологично активният комплекс стимулира обновяването на
кожата на лицето в дълбочина и видимо намалява признаците
на стареене. Ефективно подхранва кожата, изглажда бръчките,
овлажнява и изравнява тена. С UV защита.

Bilka Collection представя

28

Bilka Collection представя

ГЕЛ около очи
ROSA DAMASCENA
Съдържа 36% висококачествена органик розова вода с гарантиран български произход
Гел за деликатната зона около
очите с осезаемо стягащ и изглаждащ ефект. Благодарение на леката си формула попива бързо, освежава и овлажнява кожата около
очите. Органик розовата вода
прониква в дълбочина, като видимо изсветлява тъмните кръгове
под очите, изглажда фините бръчици и придава свежо излъчване.

Подмладяващ Anti-Age КРЕМ ЗА ТЯЛО
ROSA DAMASCENA

Подмладяващ Anti-Age КРЕМ ЗА РЪЦЕ
ROSA DAMASCENA

С натурално розово масло и органик розова вода с гарантиран български произход и доказано високо качество
Подмладяващ крем за кожата на тялото, създаден на основата на биологично активен комплекс с високо съдържание на
етерични масла: органик розова вода и натурално розово
масло. Кремът стимулира обновяването на кожата отвътре и
видимо намалява признаците на стареене. Подхранва в дълбочина и подобрява кръвообращението, тонизира, осигурява
необходимата влага и омекотява.

Съдържа висококачествена органик розова вода с гарантиран български произход
Крем за ръце с подмладяващо Anti-Age действие, създаден на
основата на биологично активен комплекс, съдържащ органик
розова вода, витамин А, глицерин. Ефективно възстановява
тургора на кожата на ръцете, подхранва и изглажда, като придава свеж и младежки вид. Съдържа UV протектор.
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Разцъфнете като роза!

www.bilkalifestyle.com

