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Френски ученици и учители от частното фермерско училище в гр. Дижон
гостуваха на рестурант “Балчик” заедно с един от организаторите на техния
стопански стаж в Балчишко Петър Петров.           Фото: Албена ИВАНОВА

Благодарение на Пе-
тър Петров от фирма
"Димитър Димитров -
Агро"  пред местната
преса на Балчик  17
френски ученици от
Средното фермерско
училище край гр.Ди-
жон,  споделиха своите
впечатления от стажа си
в Каварна, Г. Тошево и
Балчик при земеделски-
те производители Петър
Петров, Стоян Ковачев,
д-р Кръстев, Драгомир
Узунов, Доминион
Грей и др. С удоволст-
вие биха работили пове-
че и по-добре, както се
изисква това във Фран-
ция, но явно като гости
са били пощадени от
българските си гостоп-
риемни домакини.
Имали са време да по-
сетят културните забе-
лежителности на Доб-
руджа, да видят Ботани-
ческата градина и Дво-
реца в Балчик, местно-
стта "Побитите камъни"
и нос Калиакра. Довол-
ни, те са преоткрили на-
шата страна. Обикнали
са я и биха дошли отно-
во като туристи, а защо
не и като стопански пар-
тньори на новите си
български приятели -
преведе от френски език
усмихнатият преводач,
бивш военен от ВВС-по-
левата на с.Царичино и
Шабла Кирил Кирев.

Вече за четвърта годи-
на Професионалната зе-

меделска гимназия в Ка-
варна, по линията на се-
кторната програма "Ле-
онардо да Винчи" полу-
чава средства от Евро-
пейската комисия за
осъществяване на про-
екта "Учене през целия
живот". Чрез този про-
ект се изпълняват конк-
ретни планове, свърза-
ни с професионалното
образование и обуче-
ние. Създават се подго-
твени мобилни кадри за
работа в цяла Европа.
Бъдещите френски фер-
мери Антони, Ромен,
Карантен, Рение, Кан-
тен, Йоан и Режис спо-
делиха, че с нетърпение
очакват дипломирането
си и с желание ще запо-
чнат да работят по евро-
пейски проекти за раз-
витие на френското зе-
меделие. През двете се-
дмици в България те
констатират, че нашите
земеделци работят мно-
го професионално, но
не се натоварват пълно-
ценно, на 100 %, когато
го няма шефът. Удивен
от големите стопански
площи, от високата рен-
та /около 50 евро/ в До-
бруджа, учителят Жан-
Пиер Салмер каза, че
рентата във Франция е
15 евро. Сами можете да
направите сравнение.
Но пък европейската
субсидия на декар във
Франция е 30 евро, до-
като у нас е 30 лева.

Учителят Бруно Га-
руст  вижда положител-
ното израстване на на-
шето земеделие през по-
следните години и под-
черта, че ако се прило-
жи тяхната организация
на работа, то България
ще надмине Франция по
добиви. Губи се и мно-
го време за извършване
на каквато и да е рабо-
та, вместо определени-
те за това много по-мал-
ко часове. Работи се и
без собствена инициа-
тива, за което вероятна
причина е заплащането.
Средните земеделски
френски заплати са от
1200 до 1800 евро, дока-
то и у нас са толкова, но
в лева.

Иначе френското зе-
меделие не се отличава
по разнообразие на от-
глежданите видове. Тук
учениците участваха в
пролетната предсеитбе-
на подготовка, в пръска-
нето и култивирането, в
терените от рапица и ла-
вандула, която е етерич-
но-маслено растение,
отскоро познато за ам-
бициозните млади земе-
делци. Проличаха доб-
рите теоретични позна-
ния и натрупан стажан-
тски опит от Дижонско-
то частно земеделско
училище, което е част от
асоциацията "Семейни
земеделски къщи" с 450
училища във Франция и
изнесено образование в

Квебек /Канада/, Мада-
гаскар, Тайланд,
Ю.Америка, Италия и др.

Под крилото на Ми-
нистерство на земедели-
ето и родителското нас-
тоятелство, фермерско-
то училище обучава го-
дишно по 300 ученици
от началото на 30-те го-
дини на 20 век, когато е
създадено прозорливо
от един местен монах,
усетил, че най-благоп-
риятно за района е на-
сочеността към расте-
ниевъдството, развивано
от местни образовани
кадри. /Според мен и в
България, и в Балчик тря-
бва да се мисли така - за
създаването, подкрепата
и утвърждаването на та-
кива училища, от които
има нужда районът./

Семейните фирми
във Франция са твърде
малки, в сравнение с на-
шите "огромни" блоко-
ве земя в кооперациите.
Средната площ на френ-
ските стопанства е 2 370
дка, а нашите са с 5 000
до 50 000 дка. По-голя-
мата площ довежда до
по-висока производи-
телност, до по-плътна
организация на произ-
водствения процес, до
по-пълно използване на
по-висок клас машини и
техника, които се изпла-
щат по-бързо.  Цената
на земята е оправдано
по-голяма у нас, заради
качествата на почвата,

характера на терена и
запазване на характери-
стиките и през години-
те. Във Франция тя е
1000 лв. на декар. У нас
ще продължава да рас-
те. Собственост земе-
делската земя може да
стане /след последната
поправка на Закона за
земеделските земи/ са-
мо на хора, които поне
от 5 години са българс-
ки граждани, като това не
се отнася за придобива-
нето по наследяване/.

Реализацията на про-
дукцията показва в кол-
ко неравностойно поло-
жение са българските

производители. Борсо-
вите цени във Франция
са около 215 евро за тон
пшеница,/ у нас - с 60 лв.
по-малко/; слънчогледът
във Франция се прода-
ва за 350 евро за тон, /у
нас - с 40 лв. по-малко/.

Цената на дизеловото
гориво за земеделието е
75 евроцента за литър /
1.50 лв./, а у нас е 2.00
лв. Това е голяма разли-
ка, въпреки ваучерите,
които се дават от земе-
делското министерство.

Бъдещите френски
фермери забелязват, че
българите са обърнати
към новото. Например

производството на т.н.
биоземеделие. Лиме-
цът, диворастящата
пшеница, от която се
произвежда модерният
сега и много целесъоб-
разен  продукт  - диети-
чен  здравословен
хляб, не е популярен
във Франция, а в Бал-
чишко е вече хит, за ко-
ето писахме още през
миналото лято. За своя
стаж в България те ще
кажат най-популярни-
те български изрази,
които са запомнили:
"Няма проблеми" и
"Наздраве".

Маруся КОСТОВА
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Среща на литературния клуб “Й. Кръчмаров” с поетесата Ники Комедвенска на 29 април 2014 г.

Тържествено и опти-
мистично: така почув-
ствах представена сти-
хосбирка на Добринка
Кирякова, известна с
псевдонима си Ники
Комедвенска.

С душата на сливенс-
ката поетеса бродихме
из нейната поезия, при-
ютени в гостоприем-
ния ресторант "Прес-
тиж"на нашия град, по
покана на литературен
клуб "Й.Кръчмаров", с
ръководител Николай
Мирчев при НЧ "Паи-
сий Хилендарски" Бал-
чик.

Всички, в пълната до
краен предел зала, ос-
танахме възторгнати от
Ники, от нейната отзи-
вчивост и непринуде-
ност. Тя застана пред
нас като сто и първия
сливенски  войвода,
слязъл от "Карандила"-
да ни посрещне усмих-
ната и вместо ние да
сторим това като дома-
кини, Ники Комедвенс-
ка конкретно сподели:
"Имам една душа/ мно-
го лесно се носи под ля-
вото рамо/ може и да
греша,/ но по мярка я
дялам за мене си само!

Без разточителство се
откроява смисълът от
преживяното, като явле-
ние и впечатление с
ясен мотив на констати-
раното. И го е реализи-
рала като тема, застана-
ла зад своята същност,
като водеща тенденция
на действителността.

Ники не четеше, а ре-
цитираше наизуст сво-
ите стихове, използвай-
ки умело клавиатурата
на човешките си завла-
дяващи жестове. А то-
ва я правеше и примам-
лива, и близка - достой-
на за уважение и възхи-
щение.

Драматична и горда е
Ники в сгъстената атмо-
сфера на ежедневието.
Днес то е съдбовно в
стихотворението "Ми-
ла моя", където Ники
ни съобщава: " И недей
ме разплаква/ Не бива./
Всички сълзи по тебе
съм скрила…/ От лю-
бов се умира красиво/,
но животът е двойно
по-силен./

Всичко тук е пречис-
тено от поетесата. Лип-
сват риторични калам-
бури и излишна патети-
ка. Защото в нейните

102 стихотворения има
затрогващи признания,
като всичко е написано
с откровена изповедна
нежност. Ники Комед-
венска ни напомня, че
светът за лудите е све-
тът за нас.

Нейните стихотворе-
ния са силни със своя-
та лаконичност. Ники, с
проникновена интона-
ция и с малко думи ни
съобщава много неща.
Понякога стига до ма-
жор със заклинателни-
те си откровения.

Както добричката по-
етеса Камелия Кондова
в своята изповед "Бай
Георги има тъжни ра-
мене", така и авторката
на "Педя земя" Ники
Комедвенска, с интим-
на лирична украса ни
обръща внимание в
"Баладата за  бай
Илия":"Тъжна устна
хармоника/ и шишенце
ракия/ безразлични
балконите/ гледат своя
Илия /Две въздишки от-
ронени/ в единична ки-
лия… Всичко онова,  ко-
ето изисква внимание
отговорност, това е Ни-
ки Комедвенска - дели-
катна със своите оцен-

ки, явно подвластна на
човешките емоции. С
ясен политически под-
текст и актьорски тем-
перамент, тя рецитира
като спира дъха ни.

Аз се запознах с Ни-
ки на 29 април 2014 г. На
същата дата през 1965
г.вечната и Святата Ели-
савета Багряна в "Утро
в Сливен", книга, изда-

дена от  ИК"З.Стоя-
нов"в поредицата "Бъл-
гарска класика- 2002 г."
ни напомня: "Гледам
със зеници разширени/
да позная стария квар-
тал/ а дали той ще поз-
нае в мене/ малкото
момиче / с ален шал?

След тези проникно-
вения на примата на
българската  лирика

Елисавета Багряна,  с
пулсиращо очакване и
вътрешно нетърпение
се надяваме, Ники Ко-
медвенска ще ни изне-
нада както в стиховете
си "Жените на Бълга-
рия": "Тази земя е за
силни жени/ дето до
дупка врага си ще го-
нят./ Щом си забравил
какви сме,  помни -/

ние сме раждали яздей-
ки коня./

А може би това  е
продължение или нача-
ло на третата и стихос-
бирка?

Като нейни съучаст-
ници я стимулираме и
признаваме любовта си
от пръв поглед. В това
няма нищо лошо, нали?

Георги ЙОВЧЕВ




