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„Пътят на сиренето“ или но- Нова атака на...
вият път на един фермер
V)

РАСТЕНИЕВЪДСТВО
- За фермери фиданки
и лозички. Плододаване
на втората година, тел.
064/687 501; 0888/962 276
ЖИВОТНОВЪДСТВО
-Продавам 120 броя крави, тел. 0888/224 889
- Продавам 140 броя
кози, тел. 0888/224 889
МАШИНИ И
СЪОРЪЖЕНИЯ
- ЗЪРНОЧИСТАЧНИ и
СЕМЕЧИСТАЧНИ машини
немски, чешки, наши и части, тел. 0888/759 638
-Мобилна зърносушилня, адаптер за царевица,
комбайн Джон Диър 950,
зърнотоварач. Възможен
бартер срещу зърно, тел.
0888/720 192; 0889/520
760; СВИЛЕНГРАД
- Мини трактори Yanmar,
Iseki, Mitsubishi, 12-20 к.с.
РАЗПРОДАЖБА! ТОПОЛИ
до ВАРНА, тел. 0897/ 772
024
-Трактори над 20 броя
в Тополи до Варна - www.
VILLABG.MOBILE.bg:
- John Deere 4755, 200
к.с., внос, 11 500 € с ДДС
- John Deere 3050, 110
к.с., 90 г., внос, 10 900 евро
- John Deere 7700, 150
к.с., 94 г., перфект, внос, 15



000 евро
- Massey M140 malak, 40
к. с., внос, 7 900 лева със
ДДС
- Renault 155.54, 94 г.,
150 к. c., 9 900 евро
- BELARUS 82 със челен
товарач, 82 к. с., 88 г., внос,
13 900 лева, тел. 0897/ 772
024
- Massey Ferguson 3
броя: 3635, 3645, 3650, 150
к.с., внос, 9 000 евро със
ДДС
- ZETOR 12045, 90 г., 9
900 leva
- Кофи за боклук Manitou,
JCB, Merlo, Matbro, Claas
чисто нови - 20 броя
- Телескопични товарачи: Merlo P28.7, Claas
Ranger, Matbro, Manitou, 7
м, 3 тона, внос, 9 000 евро,
тел. 0897/772 024
НОВИ
ТРАКТОРИ
BELARUS в Тополи до Варна : 820, 920, 952, 1025,
1221, 1523, ЦЕНИ, от 33 900
лева, тел. 089 777 2024:
- Продавам италиански
сенокосачки и сеносъбирачки БЧС рециклирани,
тел. 0899/490 783; 0887/971
841
- Продавам сенокосачки
БЧС и сеносъбирачи тел.
0887/505 382; 0878/785 294
РАЗНИ
- Продавам двустаен
апартамент 70 кв. м., нов,
тухла, ПВЦ дограма, ет. 1,
два входа, двор 50 кв. м, гараж; Княжево-НБУ, става и
за офис. 0988 625628.
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Талоните за малки обяви трябва да бъдат придружени
с квитанция от пощенския запис. Цената на дума е 0.24
лева, обява в каре до 10 думи - 4 лева, до 20 думи - 8
лева. ЗА ДОСТОВЕРНОСТТА НА ОБЯВАТА ОТГОВОРНОСТ НОСИ ЛИЧНО ПОДАТЕЛЯТ. Талонът и квитанцията се изпращат на адрес: 1124 София, ул. “Цар Иван
Асен II” №65, тел./факс 846-43-33, 944-35-96 за в. “Гласът
на фермера” за Йордан Василев Йорданов



страшни зорове. Молим се
да ги купят. Гледаме доста
стока, не е да са няколко
овце, да ги дадеш ей-така.
При тая цена и без субсидии е просто невъзможно“,
разказва Миро.
Но как така? В големите
градове хората плащат скъпо и прескъпо за агнешко
при това невинаги с добро
качество, а производителите изнемогват, притиснати
от ниските цени. С уговорката, че рискува да стане
банален,
МИРО Е КАТЕГОРИЧЕН: ДЪРЖАВАТА Е
ВИНОВНА
„Ние произвеждаме хубава стока, има хора, които искат да я купуват. А в
същото няма къде да продаваме и хората купуват
нашенски или вносни боклуци. Пазарът се пренасити с румънски агнета. Там
прекупвачите ги купуват
на 3,40. На румънците им
е добре, понеже им дават
субсидия едно евро на килограм. А тук няма субси-

Лицензираният разсадник на Атанас Узунов приема заявки за
овощни фиданки, тел.
0887/634 682; 032/293 482;
www.plovdivfruit.com



започнали да увеличават
стадото. Днес вече имат
300 овце майки. Защо са
се насочили точно към
овце? Защото това искали
и защото това е правило
семейството им откакто се
помнят - бащата, дядото,
неговият баща...
За Хускови, макар да
знаят и да искат да гледат
овце, началото е най-трудно. Искат да правят голямо
стадо. „Ако обаче се стараеш да правиш голямо стадо, не можеш да продаваш
и нямаш печалба. Никой не
идваше първите години да
взима млякото. Давахме го
на кучетата и прасетата“,
разказва Миро.
ОБРАТЪТ ИДВА
СЪС СУБСИДИИТЕ
- единните плащания и парите на глава животни. „Бях
почти на границата да се
откажа, понеже никак не излизаха сметките. Те и сега
те трудно излизат, макар и
със субсидии. Тази година
последните агнета ги дадохме на 4,50 лв. и то със

малки обяви



Така се бие истинско масло (горе), а така изглежда истинско сирене (долу)

дия на килограм месо, има
плащане на глава животно
над една година животно,
вече майка“, обяснява Мирослав.
Как държавата може да
помогне? „Не искам нищо
от държавата. Единствено
това, което произвеждам с
мерак и много труд, да ми
го вземе на нормална цена.
Беше 4,50. Ако е 6 лева, ще
съм напълно удовлетворен.
Не говоря за двойни цени“,
категоричен е той.
Независимо от трудностите Миро няма намерение да се отказва. Харесва
му това, което прави. Макар че, когато се доят овцете, се става в 4,30 сутринта. По кошарата има по цял
ден работа. Трябва и да се
коси. Вечер има пак доене
и като погледнеш – денят
си отишъл и чак в 11 можеш
да идеш да си легнеш. „Все
пак е по-добре. Цял живот
сме на село и не сме свикнали някой да ни командва
и да работим за някой друг.
Пък то и няма. Пробвахме.
Аз съм живял и в Хасково
шест години и след това
дойдохме на село. С 300
лева в голям град не се
живее, не става да гледаш
семейство“.
Въпреки държавата и
всички трудности Миро е
оптимист. Овцете и „Пътят
на сиренето“ не са всичко.
Миналата година Мирослав Хусков спечели конкурс на “Зелени Балкани”
с финансовата подкрепа
на германската фондация
EURONATUR за подпомагане на земеделци и животновъди, развиващи дейността си в райони с високо
биологично разнообразие
като защитените зони от
НАТУРА 2000 и „Зелен
пояс”. Семейство Хускови
са одобрени за финансиране по Програмата за развитие на селските райони,
с което ще ремонтират и
обзаведат две къщи за гости в Плевун. Хускови ще са
първите с къща с гости в
Плевун. При тях ще могат
да отседнат общо 14 души.
Сега Плевун наброява
136 души, но Миро се надява да има в него повече живот, когато започнат да идват повече туристи. Макар
и новооткрита атракция,
към „Пътят на сиренето“
вече има определен интерес. Холата звънят и питат
как и кога могат да посетят
Хусковата ферма. Най-вече
българи и най-вече млади
семейства питат за „Пътят
на сиренето“.
Миро Хусков не спира
да работи и да крои планове. Ще направи всичко
необходимо, за да могат
хората да купуват продукти
от фермата му, а не само
да бъдат посетители като в
музей. Трябват му етикети
и нужните разрешителни. В
една от къщите си за гости
ще пече хляб в стара пещ.
Обмисля и още една атракция: конна езда. Съвсем
скоро планира да изкара
курсове, за да може да обучава гостите си в езда.
„Пътят на сиренето“, по който е тръгнал младият фермер, не
свършва.

Тъй като работим с Titan
от много години в Северна
Америка, за нас не беше
дилема дали да изберем
фирмата за работата си в
България и Европа. Имаме
големи очаквания от този
пазар в бъдеще и съм сигурен, че и тук ще получим
същия професионализъм,
какъвто сме свикнали да
виждаме и в Titan Machinery
в Северна Америка.
Разширяването на продуктовата ни листа за нас
е логична стъпка, тъй като
Titan Machinery представлява всички брандове на
CNH, заяви Румен Лазаров,
член на борда на директорите на Titan Machinery.
– Ще продължим да следваме концепцията, която
сме изградили в селскостопанския бизнес – предлагането на затворена система,
обхващаща цялата конфигурация от необходими
дейности за един бизнес.
По същия начин ще подходим и към строителния

бранш. Първата марка, която присъединяваме към
CASE Cоnstruction е Merlo
Cоnstruction, която представляваме вече 8 години.
Много скоро към нашето
портфолио ще прибавим
асфалтополагащи машини
и валяци, като по този начин ще затворим цял производствен цикъл. Целта
е да можем да участваме
в търгове и да обезпечим
един цялостен процес в
изграждането на пътища,
инфраструктурни проекти,
сградно строителство и т.н.
Имаме необходимия капацитет, имаме подготвените
кадри.
Titan Machinery България
ще има представителен открит шоу рум с търговски
офис, който в момента се
изгражда на престижно
място на „Цариградско
шосе“ в София. До момента Titan Machinery България
има 9 центъра в страната,
които също ще подпомагат
компанията в предлагането
на строителна техника на
българския пазар.(ГФ)



Ива ТОНЧЕВА
Може ли овцеферма да
се превърне в туристическа забележителност и да
носи доходи на стопанина
си не само от млякото и сиренето, а и от посещението
на туристите? Отговорът
е да. Или поне такива са
намеренията на Мирослав
Хусков от ивайловградското село Плевун.
Тези дни във фермата
на Хускови официално бе
открита
туристическата
атракция „Пътят на сиренето“. Сред първите, пожелали успех на Миро, бяха
кметът на Ивайловград
Диана Овчарова и Франк
Зандеринк, ръководител на
българско-холандския проект „Новото тракийско злато“, който финансира атракцията. Мирослав Хусков
е част от „Новото тракийско
злато“, мрежа на фермери
и собствени на къщи от Източните Родопи.
По „Пътят на сиренето“ туристи и посетители
във фермата ще могат да
наблюдават целия процес
– доенето на овцете, подквасването на млякото и
узряването на сиренето,
ще могат да опитат вкусни
домашни продукти - кисело мляко, масло и сирене,
произведени от Хускови.
Подобни
ферми-“музеи“
има в много страни от Западна Европа, но Хусковата ферма е може би първата подобна в България.
Не е случайно, че именно Мирослав Хусков и семейството му се захващат
с това начинание. Те са работливи хора, за които
ГЛЕДАНЕТО
НА ОВЦЕТЕ Е НЕ
ПРОСТО ПРЕПИТАНИЕ, НО И МЕРАК
както казва Мирослав.
Как и кога се е отворил
пътят към „Пътят на сиренето“? Някъде към 19931994, когато семейството
започва да гледа овце.
Преди това семейството е
било на гурбет в Гърция:
Миро се занимавал с бояджилък, таткото е гледам
животни, а майката помагала на стари хора. Преди
гръцкия гурбет са опитвали
и друга работа – и в Плевун, и на други места. Сменяли са по няколко работи.
С парите, припечелени по
Гърция, купуват 26 овце и

(Продължение от стр.

