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влади Кръстева

Над 1 100 души 
посетиха шес-
тото издание на 

традиционния Празник 

на меда, организиран 
от Държавно предпри-
ятие „Радиоактивни от-
падъци“ (ДП РАО), кой-
то се проведе на 14 и 
15 февруари в ресто-

рант „Дунав”. Началото 
на тазгодишното изда-
ние на медения празник 
постави Дилян Петров, 
изпълнителен директор 
на Предприятието, в ак-
товата зала на СОУ „Св. 
св. Кирил и Методий“: 
„Добре дошли на всич-
ки гости и посетители 
на празника! С всяка 
изминала година ини-
циативата се разраства 
и се надявам да полу-
чим подкрепа в това на-
чинание, за да стане то 
ежегодно събитие, което 
да привлича все пове-
че участници. Благода-
ря на пчеларите от реги-
она, които се включват 
и представят качества-
та на меда и пчелните 
продукти от региона”. 
Пожелания за успех и 
благодарности към орга-
низаторите поднесоха и 
Румен Маноев - кмет на 
община Козлодуй, Цве-
тан Йовов - председател 
на сдружението на пче-
ларите в Козлодуй и Рад-
ка Иванова - сдруже-

ние „Жените в ядрената 
индустрия - България”. 
Официалното открива-
не продължи с профе-
сор Христо Мермерски, 
който изнесе лекция за 
лечебните свойства на 
меда и пчелните проду-
кти: „Много се радвам, 
че съм в Козлодуй по по-
кана на ДП РАО. Искам 
да отбележа, че най-дъл-
го живеещият човек на 
земното кълбо се е хра-
нил само с мед и хляб, 
доживявайки до 140 го-
дини. Това показва, че 

Награди, уникални продукти и висок интерес в тазгодишното 
издание на Празник на меда
Марияна Тодорова, 
с. Брегово, община Чипровци

От три години се занимавам с производство-
то на сладка, желета, конфитюри и това 

ми доставя голямо удоволствие. За първи път 
участвам на това изложение и поздравявам ор-
ганизаторите. Радвам се, че толкова много деца 
присъстват и са поканени на празника, защото 
те са нашата надежда към възраждане на род-
ните традиции. С моите продукти имам спече-
лен проект за производство на домашни сладка, 
събиране на билки и представянето им на външ-
ни пазари. Гостувах в американското посолство 
с нашето производство и очаровах хората. Ре-
цептите на тези чисто български продукти не 
са тайна, а наследство от нашите баби и майки. 
Сладката произвеждаме от плодове, които сами 
събираме. Няма нищо третирано, всичко е дар 
от природата и се гордеем с чиста продукция. 
Желе и мармалад от драгунка станаха най-тър-
сените продукти. Това е сорт слива, която не из-
исква особени грижи, но е много ароматна. Ши-
пковият мармалад също е любимо лакомство, 
което произвеждам. Важното е, че всички слад-
ка и мармалади са много вкусни и подходящи 
за бабините мекици и домашни палачинки. Дру-
гото ми хоби е плетенето и развивам и такава 
дейност. Като по-млада плетях по цяла нощ. Хо-
рата започнаха да харесват плетива. Особен ин-
терес в последно време има към вълната, а това 
са дрехите, които са носили нашите баби. Ние 
сме носители на българските традиции. Старая 
се да се представяме на такива изложения, за да 
покажем на всички, че България е достойна и за 
външните пазари и всичко наше и родно не от-
стъпва по качество. ◄

Емилия Еленкова,  
Горни Лом, област Видин

Започнах на шега – лепях камъчета, след това 
бобчета и продължих с много дребни семен-

ца. Сама започнах, техниката е трудна, но ми 
доставя удоволствие. В процеса на работата ми 
започнах да прибавям всякакви естествени ма-
териали – леща, просо, семена от люцерна, мак и 
много други. Използвам всичко, което ми хрум-
не. Когато имам настроение, работата ми спо-
ри, за няколко часа създавам пано или ваза. 
Има моменти, когато нещата стават по-трудно. 
Предлагам моите изделия предимно в България, 
но има хора и от чужбина, които са заинтересо-
вани и харесват произведенията ми. ◄
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медът съдържа всичко 
необходимо за човешкия 

организъм“, каза профе-
сорът във встъпителните 

си думи към аудитория-
та в Козлодуй. Срещата 
му с жителите на гра-
да протече при засилен 
интерес и той близо два 
часа отговаря на въпро-
си на различни теми. 

Празник на меда 2014 
събра медопроизводите-
ли не само от региона. 
На щандовете на изло-
жението се представиха 
пчелари и от други реги-
они на страната. В кон-
текста на събитието тра-

диционно посетителите 
имаха възможност да 
видят представители на 
български занаяти, нату-
рална козметика от пчел-
ни продукти, както и ар-
тикулите на „Българска 
роза”  - Карлово, домаш-
ни продукти и пана от 
естествени материали, 
вино от региона, грън-
чарски изделия, специ-
ализирана литература. 

Двудневният празник 
на здравето с мед от ре-
гиона, по нищо не от-
стъпващ по качества на 
останалите в страната, 
беше посетен от множе-
ство деца и ученици, ко-
ито дегустираха всички 
изкушения от щандове-
те на участниците, като 
още на входа получа-
ваха коматче домашна 
пита и през цялото вре-
ме можеха да гарнират 
сладките изкушения с 
топъл чай. 

Традиционното из-
ложение пък даде по-
вод на производители-
те на мед и занаятчиите 
още веднъж да споделят 
опит, проблеми и общи 
теми, да разменят кон-
такти и да обединят 
усилия в запазването на 

традиционния българ-
ски поминък.

И тази година ДП РАО 
раздаде грамоти на из-
ложителите, като всички 
получиха тематични по-
даръци. На всеки поло-
вин час и в двата дни на 
изложението пък всеки 
от посетителите имаше 
възможност да участва 
в томбола с награди, из-

брани от щандовете на 
изложението.

В провеждането на 
празника се включиха 
ОДМП, БАрака и Сдру-
жение на жените в яд-
рената индустрия. Съ-
битието пък протече под 
знака на 10-годишни-
ната на Предприятието, 
която се отбелязва през 
тази година.◄
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Наташа Манчова,  
„Старата ракла“, Софрониево

За четвърта година участваме в Празник на 
меда, организацията е на голямо ниво и вся-

ка година се разширява обхватът на събитието 
и броят на участниците. Нашите изделия се рад-
ват на интерес от страна на хората в Козлодуй и 
региона, въпреки че е много сложно положени-
ето с развитието на занаятите в момента. Ние 
успяхме да оцелеем и да пазим българските тра-
диции. Все още работим с по-възрастни хора и 
използвам случая да апелирам към младите да 
се учат на занаяти, за да успеем да съхраним 
тяхната автентичност. Успяхме да разработим 
Център за стари занаяти с подкрепата на Общи-
на Мизия, където всеки да може да научава и 
да се обучава. Мястото е уникално за областта 
и няма такова на територията й. Хубавото е, че 
имаме оборудване - стан и три дърводелски тез-
гяха за дърворезба и конферентна зала. Трябва 
да представим този център и да привлечем вни-
манието към него, за да има посещаемост и да 
изпълни той своята роля. ◄

Цветан Йовов,  
пчеларска ферма Йовови

Идеята на празника е да представим пчел-
ните продукти, сред които не само мед, а 

и пчелен прашец, пчелно млечице, восък, про-
полисова тинктура, мехлеми. Участвам в изло-
жението за шести път, не съм пропускал нито 
една година. Мое задължение, като председател 
на сдружението на пчеларите в Козлодуй, е да 
ги мотивирам и да бъдат те активни на таки-
ва мероприятия. Пчелните продукти носят здра-
ве и дълъг живот, приемайки ги редовно, носим 
здраве на себе си. 

Пчеларството също така е сектор с много про-
блеми. Никакво финансиране, европейски пари 
никога не достигат за нас, голяма смъртност на 
пчелите, което се дължи на неправомерни пръс-
кания с различни препарати върху земеделската 
продукция. Държавата като такава изобщо не 
полага грижи за пчеларите и се налага сами да 
се борим. Миналата година пчелните семейства 
загинаха до 60% в световен мащаб. Трябваше да 
се справяме сами, без никаква подкрепа. Специ-
ално в нашия регион имам добра комуникация 
със земеделските производители и съгласува-
ме третирания и пръскания. Направихме екс-
перимент през изминалата година – един блок 
със слънчоглед беше третиран само с разреше-
ни препарати. Разположените пчелни семейства 
оцеляха, а продуктивността на блока се увели-
чи с 50%. Взаимната ни полза между пчелари и 
земеделски производители е огромна. Трябва да 
си помагаме, работейки в един сектор – земеде-
лие. Няма как да си пречим, нужни сме един на 
друг. Пожелавам ползотворна и медоносна годи-
на на всички пчелари. ◄


