
 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

1 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Документиране на продукти, които могат да се включат 

в бранда „Проучване: Балканско сирене“ - 

спецификации за местни дейности, определяне на сирена 

посланици и маршрути посветени на сиренето на 

територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022г. 



 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

2 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
 

СЪДЪРЖАНИЕ 
I. Въведение ............................................................................................................................... 5 

II. „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“ .................................................... 9 

1.Географско положение и климат .......................................................................................... 9 

2. Природни дадености ........................................................................................................... 10 

3. Население ............................................................................................................................ 11 

4. Икономика – производство на храни ................................................................................ 13 

III. Данни за участниците и определените от тях сирена - посланици .................................. 14 

1. Производители фирма „Кондов Екопродукция“ ЕООД. ................................................ 14 

2. Производителите от „Еко Рима“ ООД с.Врабево. ........................................................ 18 

3. Производители от мандра Лесидрен. ................................................................................ 22 

4. Производители от Института по планинско животновъдство и земеделие гр. Троян. 25 

5. Ибрямов ООД, село Борима, община Троян. ................................................................... 27 

IV. Маршрут на Сиренето .......................................................................................................... 32 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

3 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
Описание на фигурите: 

Фигура 1 Карта на МИГ ............................................................................................................... 9 

 

 

Описание на таблиците: 

Таблица 1 Населени места и население на МИГ ..................................................................... 11 

 

 

Описание на снимките: 

Снимка 1 Мандра Кондов .......................................................................................................... 14 

Снимка 2 Стадо овце .................................................................................................................. 15 

Снимка 3 Производствен процес в мандра Кондов ................................................................. 16 

Снимка 4 Продукция на Мандра Кондов ................................................................................. 18 

Снимка 5 Продукция на Еко Рима ............................................................................................ 19 

Снимка 6 Сертификати на Еко Рима ......................................................................................... 20 

Снимка 7 Крави от стопанството на Данчеви село Добрдан .................................................. 21 

Снимка 8 Продукти от Мандра Лесидрен ................................................................................ 24 

Снимка 9 Продукти на Мандра ИПЖЗ ..................................................................................... 26 

Снимка 10 Производство във Мандра Ибрямов ...................................................................... 28 

Снимка 11 Мандра Ибрямов село Борима ................................................................................ 28 

Снимка 12 Диструбуция на Мандра Ибрямов ......................................................................... 29 

Снимка 13 Опаковка на сиренето на Мандра Ибрямов .......................................................... 30 

Снимка 14 Село Лесидрен.......................................................................................................... 32 

Снимка 15 Почивна база в село Лесидрен................................................................................ 32 

Снимка 16 Язовир Сопот ........................................................................................................... 33 

Снимка 17 Пещерата Топля ....................................................................................................... 33 

Снимка 18 Крепоста Состра ...................................................................................................... 33 

Снимка 19 Паметник в село Добродан ..................................................................................... 33 

Снимка 20 Параклис в село Врабево ........................................................................................ 33 

Снимка 21 Троянски манастир .................................................................................................. 33 

Снимка 22 Национално изложение на народните и художествени занаяти — в с. Орешак 33 

file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113542524
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548494
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548495
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548498
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548500
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548501
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548503
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548504
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548505
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548506
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548507
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548508
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548509
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548510
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548511
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548512
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548513
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548514
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548515


 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

4 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
Снимка 23 Зала в националното  изложение на народните и художествени занаяти — в с. 

Орешак ......................................................................................................................................... 33 

Снимка 24 Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства в град Троян

....................................................................................................................................................... 33 

Снимка 25 Зала в музея на народните художествени занаяти и приложни изкуства в град 

Троян ............................................................................................................................................ 33 

Снимка 26 Природонаучен музей в село Черни Осъм ............................................................ 33 

Снимка 27 Експонати в Природонаучен музей в село Черни Осъм ...................................... 33 

 

  

file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548516
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548516
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548517
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548517
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548518
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548518
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548519
file:///C:/Users/user/Downloads/2.1%20Сирена%20посланици%20МИГ%20ТАУ.docx%23_Toc113548520


 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

5 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
I.  ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящият документ е изготвен въз основа на събраната информация относно сирената, 

които се произвеждат на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ като част от 

дейностите по изпълнение на проект „Кажи сирене! Балканско сирене!“. Проектът има за 

цел да постави фокус върху местните традиции в производството на сирене, да насочи 

вниманието към бранда на балканското сирене и да идентифицира начини за неговото 

популяризиране. Проучването и определянето на сирената посланици е изготвено за Местна 

инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и представлява една от дейностите, 

финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор на проектни 

предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 

19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. В 

проекта, освен МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ участват още Местни инициативни групи 

от България и Румъния, на чиито територии се произвеждат уникални сирена по местни 

традиционни рецепти. Партньори по проекта са: МИГ „Раковски“, МИГ „Троян, Априлци, 

Угърчин“, МИГ „Балчик – Генерал Тошево“, МИГ „Сливница – Драгоман“,  МИГ „Напока 

Поролисум“ – Румъния, МИГ „Асоциация Текучи“ – Румъния, МИГ „Лидер Бистрица 

Насауд“ – Румъния, МИГ „Асоциация Микрорегион Вайлор Крисурилор Алб ши Негру” – 

Румъния.   

Една от общите характеристики на страните от Балканите са техните традиции в 

производството на млечни продукти и по специфично – производството на различни видове 

сирене. Всички те произвеждат бели сирена – по-твърди или по-меки тип „фета“ и различни 

видове жълти сирена тип кашкавал. Качеството и здравословните ползи на тези сирена са 

едни от най-добрите в света.  

Традиционно, производството на сирене на Балканските държави преобладава в малки 

мандри и предприятия. В повечето случаи това са малки производители, които 

дистрибутират в своите региони. Точно тези продукти притежават голямо разнообразие в 

своите  органолептични специфики и се различават от широкото промишлено производство 

на сирене. Локалните микроорганизми, които са уникални за различните региони създават 

специални вкусови качества и най-вече специфичния „балкански“ вкус.  
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В регионът на Балканските страни все още съществуват голям дял от малки мандри, 

произвеждащи сирене без употребата на промишлени култури. Тези сирена съдържат фини 

автохтонни микроорганизми, които създават разнообразие в продуктите и улавят 

уникалността на територията, начина на производство и приноса за здравето. 

Някои от областите, в които са позиционирани малките мандри и предприятия и се 

произвежда уникалното местно сирене, са планински или полу-планински райони.  В тези 

области има благоприятни условия за развитие на алтернативен туризъм като например 

кулинарен туризъм, селкси туризъм, посещаване на мандри с дегустации, кулинарни 

фестивали с приготвяне на местни традиционни рецепти, комбиниране на сирене и вино.  

Проектът, като част от който е създадено това проучване има за цел да създаде и 

промотира мита за „Балканските сирена“ и да популяризира бранда и традициите на 

създаването му, както и преоткриването на „Маршрутите на Балканското сирене“. 

Основно това се извършва чрез изпълнението на следните дейности и изготвянето на 

следните документи: 

 1) Изготвяне на спецификации (съгласувани от всички партньори по проекта) за 

изпълнение на местните изследователски и звукозаписни работи на балканските сирена от 

всеки регион. Съгласно спецификациите е изготвено проучвание по дейност 2.2 

„Изследване и събиране на данни за всяка територия - проучване и описване на сирената“ 

на проекта, като събраната информация се използва за изпълнението на всички дейности по 

проекта. 

2) Проектиране на местни "пътища на сиренето", свързани с местната гастрономия и 

други подходящи местни продукти като целта е използването на специфичните 

характеристики на регионите-производители и интегрирането на сектора на сиренето и 

млечните продукти в местния туристически продукт. Маршрутите са описани в изготвеното 

по дейност 2.2 „Изследване и събиране на данни за всяка територия - проучване и описване 

на сирената“ проучване. 

3) Събиране на материали за местните сирена, които ще се използват за дейностите по 

проекта. Материалите са събрани по дейности 2.1 и 2.2 на проекта. 
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4) Определяне на "сирена - посланици" за всеки регион на партньорите по проекта. 

Събрани са и данни за определяне на сирена-посланици за територията на МИГ „Троян, 

Априлци, Угърчин“. 

5) Създаване на "Балкански пътища на сиренето", като съвкупност от местните 

„пътища на сиренето“, заедно с възможни комбинации от „транснационални пътища на 

сиренето“ на Балканите и с конкретни тематични обекти. Текстове, представящи и 

подчертаващи производството, историята, традициите, културата и взаимосвързаността на 

сирената на Балканите. Създаване на „мита“ за балканските сирена. Описани са пътища на 

сиренето за територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“, както е и представена 

информация, която да се използва за създаването на мит за Балканските сирена. 

Използвани следните документи за подготвянето на това проучване:  

• Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 

• Стратегията за ВОМР на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“;  

• Събрана информация от производителите на сирене на територията на МИГ „Троян, 

Априлци, Угърчин“; 

• Проучване и инвентаризация на традиционните храни и рецепти на териториите на 

„Местна инициативна група Троян, Априлци и Угърчин" и „Местна инициативна 

група Бяла Слатина" по проект „Популяризиране на традиционните храни и рецепти 

на териториите на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни 

инициативни групи“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от 

Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. 

• Проучване на местата на териториите на „Местна инициативна група Троян, 

Априлци и Угърчин" и „Местна инициативна група Бяла Слатина", в които се 

произвеждат традиционните храни, местата, в които се правят ястия по традиционни 

рецепти и потенциала на териториите на партньорите за разширяване на 

производството и предлагането на такива храни и рецепти по проект 

„Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ по подмярка 19.3 „Подготовка и 

изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ на мярка 

19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските 

райони 2014 – 2020 г. 
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• „Изследване и събиране на данни за всяка територия - проучване и описване на 

сирената“ по дейност 2.2 от проект „Кажи сирене! Балканско сирене“. 

 

В настоящия документ са описани сирената – посланици от територията на МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“. 
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II. „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТРОЯН, АПРИЛЦИ, 

УГЪРЧИН“ 

 

1.Географско положение и климат 

Сдружение МИГ „Троян, Угърчин и 

Априлци“ обхваща териториите на 

общините Троян, Угърчин и Априлци със 

следната площ община Троян – 888,84 km2, 

община Угърчин – 523,1 km2 и община 

Априлци – 238,26 km2.  

Общата площ на територията на МИГ е 

1650.2 km2, като 40% от територията е в 

област Ловеч. Територията на МИГ МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“ е разположена 

по северните склонове на Средна Стара 

планина. На север територията на МИГ 

граничи с община Плевен, на изток с 

общините Ловеч и Севлиево, на юг с общините Карлово и Сопот и на запад – с община 

Тетевен и община Луковит. 

Релефът е полупланински и планински и на територията се намира част от Национален парк 

„Централен Балкан“ с най-високия старопланински връх „Ботев“, както и част от 

намиращите се в парка резервати – „Стенето“, „Джендема“, „Козя стена“, „Северен 

Джендем“. 

Надморската височина е от 200 до 700 м. – за община Угърчин, град Троян е разположен на 

брега на река Черни Осъм на надморска височина от около 450 м., местността Беклемето в 

Троянския проход е разположена на 1320 м. надморска височина, а надморската височина 

на гр. Априлци е 550 м. Тази разлика в надморската височина предопределя два типа 

климат, с които се характеризира територията – умереноконтинентален и планински. 

Умереноконтиненталният климат е характерен за териториите под 1 000 метра надморска 

височина и се изразява в хладна и дъждовна пролет, не толкова горещо лято, продължителна 

есен и мека зима. Средната годишна месечна температура е около 10 – 12°С. През студените 

Фигура 1 Карта на МИГ 
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сезони средните месечни стойности на относителната влажност на въздуха се движат в 

границите на 60 – 80%, а през топлото полугодие около 70 – 75 %. Средната годишна 

температура на въздуха е около 11,4°С. Годишния ход се характеризира с минимум през 

януари (1,5°С) и максимум през юли (23°С). Средногодишните температури на въздуха 

определят типичната за умереноконтиненталния климат температурна амплитуда от 24,5°С. 

2. Природни дадености 

На територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ се намират минерални извори, като 

общият им капацитет е около 112 литра на секунда, те се намират в селата Шипково и 

Чифлик. Почвите на територията са подходящи за отглеждане на картофи, ръж, 

едногодишни фуражни култури, влакнодаен лен. На територията се намират голям брой  

естествени ливади, които са подходящи за пасища с характерната чистота на въздуха и 

незамърсените планински и полу-планински райони. 

В долините на реките са разпространени алувиални и алувиално-делувиални почви, 

подходящи за отглеждане на зеленчуци, ягоди, овощни градини, царевица, цвекло и др. По 

билото на Стара планина са разположени планинско-ливадни почви, които са богати на 

органично вещество. По-ограничено са разпространени кафявите горски почви, които 

благоприятстват развитието на широколистни и иглолистни гори. Изключително ценен и 

богат е растителния ресурс от лечебни растения. Много често тези лечебни растения са 

разпространени по пасищата на територията и благоприятстват суровината за производство 

на сирене на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“. 

Основните видове животни, обект на ловен туризъм в община Априлци са: бозайници - дива 

свиня, сърна, див заек, лисица, чакал, белка, черен пор, язовец и др.; птици - яребица; риби 

- мряна, пъстърва и др. 

Интересна е орнитофауната в района на община Угърчин. Срещани са: бял щъркел, черен 

щъркел, орел змияр, белоопашат мишелов, скален орел, бухал, ястребогушо коприварче, 

горска улулица, въртошийка, среден пъстър кълвач, градинска овесарка, ливаден дърдавец, 

червеногърба сврачка и др. Разпространени са разнообразни дивечови видове - диви 

прасета, сърни и елени лопатари, както и фазани, благоприятстващи за развитието на ловен 

туризъм и превръщането на горските масиви в природни паркове.  
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3. Население  

Към 31.12.2020 г. населението на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ е 36 642 

жители, по данни на Националния статистически институт. Като негативна тенденция, 

броят на населението на територията на МИГ непрекъснато намалява като за периода 

31.12.2014 г. – 31.12.2020 г., по данни на Националния статистически институт, е намаляло 

с 3 083 души, като темпът на намаляване е около 513 души средногодишно. Причините за 

този тренд са ограничените възможности за реализация на младите хора и по-ниски 

възнаграждения. Като резултата от това  младежите предпочитат да търсят работа в по-

големите градове на страната или в чужбина. Постигането на ръст на икономиката и 

идентифицирането на дейности, които ще създадат устойчива заетост са начините за 

привличане и задържане на младите хора на територията на МИГ „Троян, Априлци, 

Угърчин“. Един от тези икономически сектори може да бъде местното традиционно 

производство на сирене. 

 

Таблица 1 Населени места и население на МИГ 

Населено място Жители 

Община Троян 28319 

с.Балабанско 128 

с.Балканец 185 

с.Бели Осъм 584 

с.Белиш 170 

с.Борима 733 

с.Врабево 633 

с.Голяма Желязна 544 

с.Горно трапе 176 

с.Гумощник 247 

с.Дебнево 587 

с.Добродан 322 

с.Дълбок дол 314 

с.Калейца 512 

с.Ломец 229 

с.Орешак 1865 
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с.Патрешко 61 

с.Старо село 192 

с.Терзийско 281 

гр.Троян 18889 

с.Черни Осъм 817 

с.Чифлик 303 

с.Шипково 547 

Община Априлци 2797 

с.Велчево 136 

с.Драшкова поляна 87 

гр.Априлци 2503 

с.Скандалото 71 

Община Угърчин 5526 

с.Голец 137 

с.Драгана 221 

с.Каленик 132 

с.Катунец 361 

с.Кирчево 1130 

с.Лесидрен 783 

с.Микре 119 

с.Орляне 61 

с.Славщица 48 

с.Сопот 152 

гр.Угърчин 2354 
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4. Икономика – производство на храни 

Основните икономически сектори, в които работят предприятията на територията на МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“ са в няколко направления на промишлеността, по-значими от 

които са: 

- туризъм; 

- мебелно производство; 

- занаятчийство, в т.ч. пирография, грънчарство, керамика, дърворезба и др.; 

- хранително-вкусова промишленост; 

- дърводобив и дървопреработка; 

- шивачество; 

- фармацевтична промишленост; 

- машиностроене; 

Отбелязва се негативна тенденцията за намаляване броя на животните в сектор 

животновъдство. Друг тренд, който влияе на този сектор е застаряване на селското 

население и обезлюдяване на селата. Повишава се интересът на животновъдите към 

използване на пасищата и ливадите от общински и държавен поземлен фонд, както и на 

площите, попадащи в обхвата на „Централен Балкан“.  

В сферата на хранително-преработвателната промишленост по-големи от местните 

производители са кооперация „Доверие“, село Лесидрен, „Родопа - Троян“ ООД, „Кондов 

Екопродукция“ ЕООД, село Старо село и др.  

Условията и климатът на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ благоприятстват 

развитието на различни сектори от селското стопанство. Животновъдството (в т.ч. 

високопланинското) е традиционен отрасъл за територията на Местната инициативна 

група.  Традиционни за населението са месните и млечни продукти от отглежданите 

животни – прясно и кисело мляко, сирене, кашкавал, месо и месни продукти, най-известен 

от които е „троянската луканка“. 

Територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ е богата на исторически и културни 

паметници, както и на природни дадености (защитени територии, минерални извори и др.), 

позволяващи развитието на туризъм. 
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III. ДАННИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ И ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ОТ ТЯХ СИРЕНА 

- ПОСЛАНИЦИ 

Участниците в това проучване са производители на сирене, които са позиционирани на 

територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ и които са заявили интерес да участват в 

дейностите по изпълнението на проекта.  

1. Производители фирма „Кондов Екопродукция“ ЕООД.  

Намира се в с. Старо село, община Троян. Фирмата произвежда богат асортимент от 

традиционни млечни продукти, базирайки се на добрите практики и вековни традиции на 

сиренарството в България. Успешно се прилага и опита на партньори – от над десетилетие 

развива производство на меки, полутвърди и твърди сирена от тип Гауда, Кърд, и др. 

 

Мандрата е създадена в 

далечната 1991 г. и устоява 

на промените на времето, 

произвеждайки 

висококачествени млечни 

изделия  с изключителен 

вкус. Собственост е на 

софиянеца Огнян Кондов, 

електроинженер по 

професия, с второ висше – 

икономика, който споделя в 

пресата преди години, че 

стартирал случайно този 

бизнес. Мястото на 

мандрата обаче не е 

избрано случайно – то е в 

екологично чист район, без каквито и да било замърсители, близо до местната река и до 

язовир „Сопот“, в красивия Предбалкан и в покрайнините на малкото Старо село, 

наброяващо под 200 жители. Инж.Кондов няколко години преди това е бил в района за 

почивка и се е запознал с подходящите условия за млечни биопродукти. Името на 

предприятието със съставката „еко“, свързано с чистата природа на Троянския балкан, е 

Снимка 1 Мандра Кондое 
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избрано далеч преди идеята за биопродукти  да придобие популярност. Началото е било 

производство на овче сирене с традиционен вкус. На качеството тук не се изневерява и това 

е едно от обясненията за устойчивостта на предприятието във времето. Готовата продукция 

се изследва в сертифицирана лаборатория. 

Фирмата е първата в България, получила лиценз за производство и износ на млечни 

продукти в Европейския съюз - през 1998 г. Над 90% от продукцията се изнася за 

международни 

дистрибутори. Сега млечни 

продукти, предимно сирена 

от Троянския балкан, 

присъстват на пазарите дори 

в известни със сиренето си 

страни производители – в 

Германия и Франция, 

Холандия и Швеция, 

Австрия, Белгия, дори в 

съседните Гърция и Румъния. 

В ЕС се продава повече от 60 

% от произведеното сирене. 

Добър пазар за продуктите 

на „Кондов Екопродукция“ 

са САЩ, за където се 

изпращат от 1993 г.  партиди и продажбите се увеличават ежегодно, а също 

Великобритания,  Нова Зеландия. Фирмата изнася сирене и кашкавал и за страните от 

Близкия изток. У нас продуктите може да се намерят в големите вериги и в 

специализираните биомагазини. 

 „Кондов Екопродукция: е един от лидерите на биопроизводството в България, с водеща 

роля в млекопреработването в Северна България.  Има разрешително BG 1112006 EO. 

„Нашите успехи от 1991 г. насам са резултат от неспирни усилия за подобрение и 

непрекъснато надграждане на базата на основни ценности“, твърдят от фирмата. Тези 

ценности са хармония /производството да е в хармония с околната и социалната среда/, 

традиция / стъпва на вековния опит в българското животновъдство и млекопреработване, 

Снимка 2 Стадо овце 
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опира се на благоприятния климат/, технологии / дисциплина и постоянно практическо и 

технологично усъвършенстване/.  

Фокусът са български и европейски сирена с висока добавена стойност. 

В продуктовата листа са саламурено сирене от овче, козе и краве мляко, кашкавал от овче 

и краве мляко, сирене Гауда от овче и козе мляко, свежо крем сирене и извара от овче, краве 

и козе мляко.   Биологичното саламурено сирене от овче мляко, в чийто състав 

биологичното овче мляко е 98,95%, включва 0,005% микробиален ензим, 0,001% закваска, 

0, 044% калций, 1 % морска сол. Сходни съставки има биологичното саламурено сирене от 

козе мляко, което съдържа 98,95% пастьоризирано биологично козе мляко. В биологичния 

кашкавал от краве мляко биологичното краве мляко е 97,95% .  

Оригиналното саламурено сирене от овче мляко съдържа мляко 96,95%, сирище – 0,017%, 

закваска 0,001%, калций – 0, 032% и 3% морска сол. 

Органичното саламурено сирене се предлага в херметически затворени със саламура 

тенекии, като един европалет включва 45 кутии. Срокът на годност е 18 месеца.  

Вакуумните опаковки /150 г., 200 г., 400 г./ имат срок на годност 12 месеца. Също толкова 

е срокът при пластмасовите кутии със саламура. Съхранението е при 2-6 градуса.  Същия 

вид опаковки, трайност и съхранение има и оригиналното саламурено сирене. Трайността 

на кашкавала е година.   

Методът на производство е промишлен. От началото на своето съществуване 

предприятието комбинира иновативни технологии с вековни традиции. Използват се 

традиционни български рецепти. Овчето саламурено сирене се прави по традиционна 

българска рецепта, като са запазени всички ръчни манипулации в процеса на производство.  

 

         

Снимка 3 Производствен процес в мандра Кондов 
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Сирене – посланик на мандрата е именно овчето саламурено сирене. 

Продължителното зреене му придава стегнат вид и приятен специфичен аромат.  

Мандрата изкупува суровина –  био и конвенционално овче и козе мляко, от няколко района 

на Северна България. Отглеждането на животните е оборно/пасищно. В биофермите 

животните се движат свободно в големи пасища, което им спестява стрес и позволява 

социализация, твърдят от „Кондов Екопродукция“.  Животните се хранят със свежи треви, 

богати на различни полезни вещества, а през зимата – с храна, приготвена в самата ферма, 

без химически торове и пестициди. Овчето и козето мляко са с доказано полезни 

хранителни качества и предпочитани заместители на кравето мляко, подходящи също и за 

хора с непоносимост към лактоза. 

Край язовир Сопот в последно време се утвърди ресторант „Райски залив“, където се 

предлагат особено популярните пърленки със сирене или кашкавал, към които се прибавят 

подправки. Сиренето е важна съставна част от емблематичната за България „шопска 

салата“, задължителна за меню листата на всяко заведение за хранене независимо от 

категорията му. Преди ковид пандемията различни хапки със сирене имаше на коктейлите, 

които кметът на Троян даваше по важни празници за елитни гости. 

„Кондов Екопродукция“ ЕООД роизвежда и предлага на международните пазари богат 

асортимент от млечни продукти, базирайки се на добрите практики и вековни традиции на 

сиренарството в България. Продукцията на производителите включва: 

- Биологично Саламурено сирене от овче мляко, Съставки: Биологично овче мляко 

– 98.95%, Микробиален ензим – 0.005%, Закваска – 0.001%, Калций – 0.044%, 

Морска сол – 1%; 

- Биологично Саламурено сирене от козе мляко, Съставки: Пастьоризирано, 

биологично козе мляко – 98.95%, Микробиален ензим - 0.005%, Закваска – 

0.001%, Калций – 0.044%, Морска сол – 1%; 

- Биологичен Кашкавал от краве мляко, Съставки: Биологично краве мляко – 

97.95%,  Микробиален ензим - 0.005%, Закваска – 0.001%, Калций – 0.044%,  

Морска сол - 1%; 
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- Биологичен Кашкавал от овче мляко, Съставки: Пастьоризирано биологично 

овче мляко – 98.95%, Микробиален ензим - 0.009%, Закваска – 0.001%, Калций – 

0.04%, Морска сол - 2%; 

- Биологично Саламурено сирене от краве мляко; 

- Биологично Сирене Гауда от овче мляко; 

- Биологично Сирене Гауда от козе мляко; 

- Биологично Сирене Кърд от козе мляко; 

- Биологично Сирене Кърд от овче мляко; 

- Биологично Сирене Кърд от краве мляко. 

 

Снимка 4 Продукция на Мандра Кондов 

2. Производителите от „Еко Рима“ ООД с.Врабево. 

Те са типични за територията на МИГ. Мандрата на „Еко Рима“ ООД , със седалище 

троянското село Врабево, е в югозападния край на селото, под местния стадион. Наблизо е 

разположено фармацевтичното поделение на „Софарма“, при което няма замърсители. 

Селото е в Предбалкана, закриляно от гористи възвишения на север, най-висок от които е 

легендарният Гяур баир. Селото е едно от доскоро цветущите в общината, но закриването 

на училището нанесе сериозен удар- повечето млади семейства се преместиха в града. 

Сградата на мандрата собственикът Станимир Борисов, е закупил преди 6 години –  била 

предназначена за мандра, но не е работила дотогава.  С финансовата подкрепа на МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“ той е закупил оборудването за производство на сирене.  
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Създаването на мандрата е логична стъпка в развитието на фирмата, тъй като Борисов е 

отглеждал крави преди 20 години, след това решили да направят цех за кисело мляко – 

използвали кредити, преработвали дневно 600 л. Фирмата бързо набира популярност сред 

потребителите, тъй като млеката са с вкуса на някогашното краве мляко. Тя е първата 

мандра у нас, сертифицирана за био производство на краве мляко. Краве мляко се 

произвежда и днес – кисело мляко с 2% масленост и с 3,6%, натурално. 

Освен това мандрата произвежда сирене, 

масло и айрян. Сирене „Рима“ е класическо 

бяло био сирене, от краве мляко, което 

отлежава 45 дни. От козе мляко също се 

прави сирене, по-малко като количество. 

Мандрата има разработени рецепти за 

сирене и масло с трюфели – напоследък 

трюфелите станаха популярни, не без 

влиянието и на фестивала на трюфела, който 

се организира в Угърчин. 

 

 

Сирене – посланик на мандрата е именно сирене „Рима“, заради неговите вкусови 

качества. Сиренето има приятен вкус и аромат, повлияни от трюфелите. 

 

Снимка 5 Продукция на Еко Рима 
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Снимка 6 Сертификати на Еко Рима 

       

 

Производството е ръчно, в него са заети 4 човека, включително и собственикът. Персоналът 

с останалите работни позиции наброява 15 човека. 
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Разочарован от проблемите в животновъдството, Станимир Борисов  продал фермата си 

преди години и сега преработва мляко, което доставя от проверени ферми, от екологично 

чисти райони. На първо място тук е биофермата на Росица и Иван Данчеви в близкото до 

Врабево в западна посока село Добродан. Това е първата сертифицирана био ферма в 

страната и най-голямата. Тук се отглеждат повече от 150  млекодайни крави от породите 

Симентал и Монбелиард, като последната е около една трета от всички животни. 

Собственикът Иван Данчев е избиран био фермер номер 1 многократно. Млякото на 

фермата е с неповторими вкусови качества, което се отразява и при преработката.  

Животните се отглеждат свободно боксово с използване на богатите пасища на 

Предбалкана, чиято растителност е 

разнообразна, включително билки 

като мащерка, кантарион, равнец. 

Произведеното сурово мляко е 

сертифицирано като екологично. 

Осеменяването във фермата е 100% 

изкуствено. Освен това снабдяването 

с мляко  в „Еко Рима“ е от 

земеделския производител от Борима 

Хасан Мустафов, както и от 

габровските и севлиевските села, 

където се отгглеждат и кози.  

 

Цената на суровината тази година е 

скочила почти двойно – от 0,75 лв. на 1,25 лв. за литър. Тъй като животновъдите имат 

затруднения в тази тежка икономическа ситуация, количествата са ограничени. „Няма 

откъде да се вземе и литър горница“, казва Станимир Борисов. 

Той има собствена дистрибуция, като използва свой транспорт за снабдяване в Троян, 

Плевен, Русе, Карлово. Участва редовно и в програмите за ученическо хранене „Плод и 

мляко“.   

 

Снимка 7 Крави от стопанството на Данчеви село Добрдан 
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3. Производители от мандра Лесидрен. 

Лесидрен е голямо, живо село с над 800 души население, разположено в подножието на 

Васильовската планина в красиво балканско дефиле. Това е екологично чист район, с мека 

зима и прохладно лято, с характерен местен вятър „вечерника“, който духа само през 

лятото, с букови и дъбови гори по планинските склонове, част от „виновниците“ за свежия 

възух тук.  

Край реката, преминаваща през селото, се намира една от гордостите на селото – мандрата. 

Основана е през 90-те г. от Йото Йотов, емблематична фигура за селото, деен човек с голям 

размах. По-късно мандрата е била продадена, като от 2014 г. е с трети собственик - „Ракита-

Р“ ЕООД, обновил изцяло технологията. Номерът на разрешителното на мандра „Лесидрен“ 

е  BG 1112012. 

В преработката на млека – наред с онова, което българинът е правел за семейни нужди, тъй 

като в планинските райони животновъдството е основно средство за препитание, тук има 

традиция още преди 1989 г. в селото е имало мандра, поделение на „Сердика“ – Ловеч.  

Млекопреработвателното предприятие „Мандра „Лесидрен“ изкупува мляко и го 

преработва в голяма гама млечни продукти. Докато се стигне до търсеното високо качество, 

към което тук са безкомпромисни, се правят продължителни опити за всеки продукт в 

листата. Кашкавалът например трябва да бъде „на лентички“, като се къса, ако е узрял, 

докато неузрелият е мек и като гума. Такъв в преприятието не си позволяват да пуснат на 

пазара. Имат си свой начин на проба освен онова, което изискват предписанията - правят 

принцеси с кашкавал, ако са както трябва - се дава зелена улица за търговската мрежа. 

„Храня децата си с моите продукти“, казва Камен Каменов (съсобственик на мандрата) като 

най-безспорното доказателство за качество. 

Тъй като мандрата в Лесидрен няма собствени стада, тя си доставя суровина от няколко 

изпитани ферми. Те са от екологично чисти райони. Едната е фермата за крави и биволи в 

луковитското село Дерманци, другата е ферма за овце и кози в Писарово. Кравето мляко се 

докарва и от планински регион, и от Добруджа. Фермите са проверени, мандрата стриктно 

следи да няма в млякото вода или някакви примеси, тъй като първото условие за 

висококачествен продукт е качеството на суровината. Ръководството на мандрата е наясно, 

че в страната проблемът с млякото е сериозен, а цената е определяща и за съществуването, 

и за по-нататъшното развитие на фермите, особено в тези несигурни инфлационни времена, 

изкупуват млякото на по-висока цена. 
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Според суровината сиренето, което се приготвя в мандра „Лесидрен“, е 4 вида – краве 

сирене, овче, биволско, козе. И четирите се произвеждат от пълномаслено или 

нормализирано мляко по традиционна българска рецепта. В търговската мрежа постъпват 

в различни разфасовки: вакуум опаковките са от 200 и 400 г, има и по 1 кг, в кутия бялото 

саламурено сирене е в по-голямо количество – може да се намери от 1 кг до 15 кг. Визията 

на опаковките е обновена и вече е добре позната на потребителите – в нея цветовете са 

свежи, включени са бели маргаритки като символ на чистата природа и българското.  

Сиренето е порьозно, по-малко плътно, към твърдите сирена. Тук се държи на стария 

български вкус. 

Производството е ръчно – „майсторите искат да „пипнат“ продукта“, казва Камен Каменов. 

Над вкусотиите за трапезата свещенодейства майстор Радко от Априлци, който е второ 

поколение сиренар и привлечен насам като най-добрия. Не се влагат никакви добавки, 

никаква химия. „По-соленичко, по-твърдичко“ – което е типично за българската традиция. 

Месечно производството е около 20 т. Сиренето зрее 35 дни, кашкавалът е с десет дни 

повече - 45. Съхранението е в камера.  

Най-разпознаваемо сред четирите вида сирене е бялото саламурено сирене от 

краве мляко, затова то е избрано за сирене – посланик на мандра „Лесидрен“. 

Сиренето е порьозно, не се пресова, твърдо е, но не прекалено, и е богато на белтъчни 

вещества.   

Интересно е наблюдението, че клиентите търсят това сирене, независимо дали то е на 

редовната си цена, или на промоция – и в двата случая продажбите са еднакви, защото 

хората избират качеството. 

Наред с традиционните сирена тук се правят и по-специфични – за френския пазар е 

сиренето с трюфел. Обмисля се нов продукт – сирене с люти чушки. 
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В продуктовата листа влиза кисело мляко, което е и с традиционния вкус, и с по-лек 

/„данонски“, както казват хората от бранша/, 2% масленост и 3,5%. Гордост на мандрата е 

млякото с каймак, което ще патентоват. Закваската е българска – от „Ел Би Булгарикум“ и 

Лактима.  

Марката „Лесидрен“ предлага 

български млечни продукти с 

първокласно качество и неповторим 

вкус. Производствената гама 

включва: бяло саламурено сирене – 

краве, овче, козе, биволско и смес 

биволско и краве сирене, кисело 

мляко –2%, 3,6%, кашкавал от краве 

мляко, масло, извара, айран, плодови 

млека и млечни плодови напитки. 

- Бяло саламурено сирене от овче 

мляко, В разфасовки: Вакуум 

опаковка: 0.200 кг., 0.400 кг.,1 кг. и 

кутия в саламура:1 кг., 4 кг., 8 кг., 15 кг. 

- Бяло саламурено сирене от козе мляко, В разфасовки: Вакуум опаковка: 0.200 кг., 

0.400 кг., 1 кг. и кутия със саламура:1 кг., 4 кг., 8 кг., 15 кг. 

- Бяло саламурено сирене от краве мляко, В разфасовки: Вакуум опаковка: 0.200 

кг., 0.400 кг.,1 кг.; кутия със саламура:0.4 кг., 0.9 кг., 1 кг., 4 кг.,8 кг., 15 кг.; PVC 

кутия 0.400 кг., 0.900 кг. 

- Бяло саламурено сирене от биволско мляко, В разфасовки: Вакуум опаковка: 

0.200 кг., 0.400 кг.,1 кг.; кутия в саламура:1 кг., 4 кг., 8 кг., 15 кг. 

- Краве сирене КЛАСИК, В разфасовки: Вакуум опаковка: 0.500 кг.; кутия със 

саламура:0.900кг., 4 кг., 8 кг.; метална кутия от 14 кг. 

Най-големият пазар на сирената от Лесидрен е в София, предлагат се в  BILLA, 

„Фантастико“, „Кауфланд“, както и в Централна Северна България – Ловеч, Плевен, Враца, 

в някои градове на юг от Балкана. В магазините на кооперация „Доверие“ от Лесидрен в 

страната продуктите на мандрата са неизменна част от асортимента. Продажбите са чрез 

дистрибутори.   

Снимка 8 Продукти от Мандра Лесидрен 
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В мандрата се държи особено много на хигиената – шофьорите не се допускат вътре, 

персоналът влиза сутринта, минавайки през дезинфекция, и напуска обекта в края на 

работния ден. 

4. Производители от Института по планинско животновъдство и земеделие гр. 

Троян.  

Институтът е с дългогодишни традиции в областта на планинското животновъдство. 

Структурата на института се състои от три отдела – „Животновъдство“, „Фуражно 

производство“ и „Овощарство. Институтът е структура, занимаваща се с комплексно 

решаване на въпросите, касаещи селското стопанство в планинските и предпланински 

райони на страната. Една от дейностите на института е производството на традиционни за 

региона продукти като: био сирене (от крави и кози), сокове от арония, малини, касис, 

хеномелес и в малки количества лактофрут (мляко или суроватка със сок от плодове). 

Продукцията на института е уникална и екологично чиста. 

Институтът по животновъдство и земеделие в Троян е създаден през 1979 г. И е пряк 

наследник на основания в 1910 г. тук Държавен овощен разсадник, развил се по-късно 

последователно  в Опитна станция по сливовата култура, Опитна станция по овощарство и 

планинско земеделие, Комплексна опитна станция. Това е единственото звено в системата 

на Селскостопанската академия, оторизирано за комплексно решаване на въпросите на 

селското стопанство в планинските и предпланинските райони на страната. Решаването на 

тези въпроси институтът извършва съвместно с филиала си в Дряново. В института и 

Експерименталната база към него се извършва научно-изследователска, консултантско-

внедрителска и производствена дейност в три области: животновъдство, овощарство, 

фуражно производство. Към институра има ферма, в която се отглеждат крави, овце и кози. 

Кравите са 70 броя, от млекодайните породи Симентал, Монбелиард и Джерсей, която е 

дребна порода крави с високомаслено мляко. Средно се доят 45 – 46 животни. Тази година 

през януари например млеконадоят от кравите е бил 19 739 литра. Мандрата в института 

оползотворява 8 т от това мляко, останалите количества се предават на мандрата в 

Лесидрен.  

 Стадото овце наброява около 200 глави от породите Старопланински цигай и 

Романовска – руска порода, предназначена за добив на месо. Овчето мляко се добива 2 

месеца – през май и юни, след което овцете отиват в Балкана и се пресушават, в началото 
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на август се пускат на кочовете. Издоеното мляко се предава на „Кондов Екопродукция“ в 

Старо село. 

 Козето стадо е  от 200 животни, предимно от създадената в ИПЖЗ Българска бяла 

млечна коза, която е изключително продуктивна. Освен това в стадото има кози от породите 

Англо-нубийска и Тогенбургска. Козето мляко се добива от април до октомври, като  за 

цялата 2021 г. са издоени 7800 л (средно 1800 литра месечно). 

Животните пашуват в земите на института в Предбалкана, екологично чисти пасища. 

През лятото ги откарват да пасат в Стара планина, в района на Беклемето. Опитните ферми 

са база за изследванията на научните работници. 

Част от добитото мляко се обработва до краен продукт в малката бутикова мандра към 

ИПЖЗ, като се прилага затвореният цикъл на производство. Създадена е през 1994 г. като 

млечна лаборатория към института, а от 2004 г. след внедряване на Хасеп системата става 

МПП. 

Тук се произвеждат 2 вида сирене – от краве и от козе мляко. 

  
Снимка 9 Продукти на Мандра ИПЖЗ 

   Кравето сирене „Троян“ е от 5-5,5 л. мляко за кг. Пастьоризира се при 78-80°С, зрее 

30 дни при 12-16 °С. Трайността му е 10 месеца в саламура и 4 месеца във вакуум. 

Продуктът е с умерена твърдост, гладка повърхност с единични шупли, цветът му е бял, с 

леко кремав оттенък, а вкусът е типичният за зряло сирене, умерено солен и млечнокисел. 

В него има сол 2-3,5%. Саламурата е с бледозеленикав цвят, без неприятен мирис. 

Сирене – посланик на мандрата е именно кравето сирене, заради неговите 

вкусови качества.  

Козето сирене се прави по същата технология. 
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Висококачественото сирене на бутиковата мандра има ограничено предлагане поради 

неголямото производство – на място в ИПЖЗ и в два магазина в Троян. Преди няколко 

години институтът поддържаше свой магазин до Големия пазар в града, но той бил 

затворен. Продукти от мандрата се предлагат и в Смолян, където има научно звено към 

ИПЖЗ. На Фестивала на сливата в Троян, който трае 3 дни в дните около Деня на 

независимостта, обикновено ИПЖЗ има свой щанд. Наред с плодовете там може да се опита 

и превъзходното сирене. Кметът на общината Донка Михайлова на Сирни заговезни въведе 

традицията да посреща с направена лично от нея баница със сирене, за да поиска прошка от 

гражданите за несвършеното от местната власт. На коктейли в града като част от богатото 

меню се приготвят и различни деликатесни хапки на основата на сирене, с разнообразие от 

ядки. 

5. Ибрямов ООД, село Борима, община Троян.  

Село Борима е едно от големите села в община Троян, област Ловеч. Разположено е в 

северните склонове на Стара планина, на 456 м надморска височина, между поречието на 

реките Осъм и Вит.  Землището е с хълмисторидов характер, оградено е с венец от близки 

височини. Почвата е разнообразна, преобладават сивите горски почви. На югозапад от 

Васильова планина са изворите на река Суха. Източните сухи ветрове и западните, които 

носят живителен дъжд, са характерни за селото, чийто климат се определя като 

умереноконтинентален. Растителността е богата, горите са с бук и вековни дъбове, има 

много липа и бреза. А боровите гори наоколо според една версия са дали и името на 

селището. Населението наброява над 800 жители, етнически е смесено, хората живеят в 

разбирателство, отличават се с трудолюбието си.   

В покрайнините на Борима на изхода за София,   в живописната гориста долина на 

Сухата река се намира фермата на „Ибрямов“ООД със собственик Осман Ибрямов. 

Създадена е „малко на шега“,  собственикът има още един бизнес, далеч по-лек за 

управление, по думите му: дърводелска работилница за фасониран материал за 

строителството. Тъй като любовта към животните и грижите по тях е наследил от 

родителите си, започнал с животни, които му давал негов близък, който идвал да взима 

стърготини за кравите си. Разбрали се, вместо да плаща, на доставка да дава по едно 

животно. В началото животните били от породите Кафяво американско, Симентал и 

Монбелиард. Закупил от Института по животновъдство и земеделие в Троян през 2009 г. 

няколко юници и телета от породата млечен Симентал и така започнало всичко – с добив 

на мляко. В края на 2010 г. е създадена фермата Снимка 8  Производство в Мандра Ибрямов 
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стропанство за едро преживни животни в местността Бръсняшкото, на 5-6- км от селото. 

Сега фермата отглежда  млекодайните Симентал и Монбелиард, като първите са ¾ от 

стадото. Животните са около 200 – 130, с подрастващите – 160.  Кравите от тези породи са 

подходящи за отглеждане в условията, които землището предлага. Макар като количество 

да дават по-малко мляко, отколкото черно-шарените например, качеството на млякото е 

много високо. Денем животните се пускат по ливадите,  в 16 часа се прибират. На пасищата 

въпреки не особено богатата почва растат треви и билки като котешка стъпка, жълт и червен 

кантарион, мащерка, иглика, което обогатява 

като вкус и полезни свойства млякото. Във 

фермата животните са хранени със силаж, сено, 

зърно – царевица, жито, ечемик, добавя се към 

храната им шрот. „Искам животните да са 

качествени“, казва Осман Ибрямов. През 2019 г. 

добитото мляко е 640 т. Понастоящем 

млеконадоят е увеличен, дневно е над 3100 л.  

Съвсем естествено като следващ етап в 

развитието дошла идеята да се затвори цикълът, 

като млякото се преработва. Осман Ибрямов 

предложил на приятели и колеги в бранша да се 

кооперират в обща мандра, но срещнал 

скептицизъм за такова начинание. 

Което се оказало погрешно виждане, 

тъй като постиженията на 

„Ибрямов“ са видими и безспорни.  

Пътят към крайните продукти 

започва след създаването на стадото 

и селектирането на животните със 

закупуване на сграда за мандра в 

края на 2016 г. която функционира 

от 4 години. През февруари 2020 г. се 

въвежда в експлоатация  и самата 

мандра за производство на млечните 

продукти с търговска марка „Ферма 

Снимка 10 Производство във Мандра Ибрямов 

Снимка 11 Мандра Ибрямов село Борима 
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Борима” на семейната фирма „Ибрямов“ООД, която единствена в района използва суровина 

от собствено стадо. 

Продуктовата листа на мандрата включва бяло саламурено сирене, кашкавал, извара, айрян, 

масло, прясно мляко.  Месечно се обработват около 50 т мляко, през лятото, когато е 

активната паша на животните – малко повече. Кравето сирене е бързо и бавно зреещо, 45 

дни, за 1 кг са нужни 5-6 л мляко. 1 кг балкански кашкавал се произвежда от 10 л, зрее за 

20 дни. Маслото се произвежда по стария метод, киселото фермерско мляко е с не по-малко 

от 3,7% масленост, сладникаво е на вкус заради меласата в храната на животните. Методът 

на производство е механизиран. 

Сирене – посланик на мандрата е бяло саламурено сирене от краве мляко, зреещо 

45 дни. Сиренето има приятен млечно кисел вкус и аромат. 

 Започнали са като са предлагали продукти по Наредба 26 – за дребните 

производители – могат да преработват само до 45% собствена продукция, останалото на 

мандри.  

Около 2 години са били обучавани от специалисти в производството на млечни 

продукти, черпили са опит на място и в Хасково, и един месец в Турция.  Според Ибрямов 

най-важното са високото качество на млякото – не се допуска мляко от третирани с 

антибиотици животни или от маститни крави, хигиената, технологията на преработка. 

До потребителите продуктите на ферма 

„Борима“ стигат чрез собствената дистрибуция, 

разполагат със собствени бусове,  Пазар на сирената – 

разработили са собствена маркетингова стратегия ,  

имат фирмени магазини в Троян и Плевен. Наред с 

това дистрибутират  продукти за Варна, Плевен, 

София, Велико Търново и в цялата Ловешка област. В 

Троян и Плевен имат и по 3 млекомата, които се радват 

на голяма популярност.   

Сиренето присъства традиционно на трапезата на 

хората в Борима. „Има ли хляб и сирене – няма 

страшно“, казват старите хора. И друго – баница без 

сирене не е никаква баница, всеки заместител я 

превръща в сурогат.  
Снимка 12 Диструбуция на Мандра Ибрямов 
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Посипано с червен и чер пипер сирене с малко олио е чудесно мезе за бира в топлите 

вечери. Традиционно в Борима от бито прясно сирене, запържено с брашно, са правели само 

на Петровден  прочутият „бял мъж“. Такъв приготвили за първия Празник на животновъда 

в Борима, който съвпаднал с Петровден, съобщи секретар-библиотекарят Дилянка Геова. 

Но понеже това специфично ястие няма как да се направи за 800 човека, колкото идват на 

празника, вече готвят само месо. На Сирни заговезни – голям празник за християните, 

когато започват великденските пости и по-младите искат прошка от по-старите, основен 

продукт на трапезата е сиренето.  

Без него не може и в един от най-

важните семейни празници, свързани с 

малко дете – прощъпулник, с който се 

отбелязва, че детето е проходило и 

оставят различни предмети около него, за 

да се види към какво ще го тегли, каква 

професия ще си избере.  

 

Изборът да се занимаваш с 

животновъдство не е лесен избор, 

животните искат гледане 365 дни в 

годината, 24 часа. С 5-6 000 дка земя 

зърнопроизводителите благодарение на 

субсидиите и обгрижването от държавата 

имат работа по няколко месеца, после са 

по екзотичните плажове. Животновъдите не се радват на такова внимание, късно получават 

субсидиите, не са и достатъчно ценени в обществото, казва Осман Ибрямов. В Австрив той 

е бил свидетел на това, че първите 2 места в обществения транспорт са запазени за 

животновъди, знак на отношение. 

 

В асортимента на участниците в проекта влизат и различни други млечни продукти и 

разнообразие от видове и вкусове. Голяма част от мандрите произвеждат кашкавал, масло, 

кисело и пастьоризирано мляко, млечни десерти и др. Всички участници в проекта, които 

произвеждат сирена, при избора на сирене посланик поставят фокус върху бялото 

саламурено сирене, което е най-характерно за региона. Всички те се обединяват около 

Снимка 13 Опаковка на сиренето на Мандра Ибрямов 
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уникалността на българското традиционно сирене и неговите вкусови качества, 

традиционни ценности и ползи за здравето.  

Съдържанието на мазнини в бялото саламурено сирене е по-ниско, а протеините, 

необходими на организма – повече. Според начина по който се приготвя, кравето сирене 

може да съдържа от 10 до 30% белтъчни вещества и също толкова мазнини, спрямо общата 

маса. Богато е на незаменимите аминокиселини лизин, валин, метионин, цистеин, левцин, 

изолевцин, фениланин, треонин, тирозин и триптофан. 

Сирената на фирма „Кондов Екопродукция“ ЕООД, мандра Лесидрен и Ибрямов ООД, село 

Борима са популярни както на територията на местната инициативна група, така и извън 

нея. Сирената от мандра „Еко Рима“ и от Института по планинско животновъдство и 

земеделие не са особено популярни, като се предлагат единствено на територията на МИГ. 

Посредством проекта описаните сирена се цели да бъдат популяризирани и показани пред 

възможно най-голяма аудитория. Процесът на популяризирането на сирената включва 

освен описание и разпространяние на информация относно сирената, организиране на 

фестивали за дегустация на сирената, както и създаването на маршрути на сирената.  

Маршрутите на сиренето са описани в „Проучване, събиране на информация и описание на 

сирената, произвеждани на територията на МИГ „троян, Априлци, Угърчин““, като ще ги 

споменем и тук: 

  



 

 

 

 

 

 

 

Проучването е изготвено за Местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин ” и 

представлява една от дейностите, финансирани по договор № РД 50-73/02.04.2021 г. за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура № BG06RDNP001-19.355 за подбор 

на проектни предложения за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по 

подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни 

групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г. 

32 | С т р а н и ц а  
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
IV. МАРШРУТ НА СИРЕНЕТО  

 

Минавайки по главния път посока Варна се преминава през село Български извор и 

след него се отклоняваме посока Троян на около 4 км. От разклона има отбивка за село 

Лесидрен, община Угърчин. 

Мандра Лесидрен 

Лесидрен се намира в полите на Средна Стара планина.  Селото е разположено на 420 

м. надморска височина и е заобиколено от върховете Васильов (1495м.), Стъргон(1425м.) и 

Койнец (1155м.). Отдалечено е на 100 км. от София, а най-близките градове са Ловеч, Троян 

и Тетевен. 

 През селото минава река Енча, проток на 

река Калник, а на 5 км. се намира язовир 

„Сопот”. Той е четвъртият по големина в 

България. Дълъг е 7 километра и е широк 2 

километра. 

Историята на селото датира още от 

времето на траките. В околностите са открити 

предмети, датирани от неолита. 

С траките е свързана една легенда и 

една местност. Местността се казва 

„Губе” и през 1985 г. по инициатива на 

режисьора Въло Радев в нея е построен 

Творчески дом на кинодейците. 

Легендата разказва, че в древни 

времена по тези места живели траки. 

Когато римският легион, предвождан от 

Леседър, пристигнал тук, срещнал отпора 

Снимка 14 Село Лесидрен 

Снимка 15 Почивна база в село Лесидрен 
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на местното тракийско население. То бранело земята си, а може би и минералните извори и 

сребърните си  рудници, търсени от завоевателите. 

Легендата разказва, че в битката си с римляните траките изчезнали внезапно, потънали 

сякаш вдън земя, без да оставят каквато и да е  следа. 

Дали това е свързано с тайните входове на пещерите, които изобилстват по тези места, 

можем само да гадаем. От траките са останали имената на няколко местности – „Фенац”, 

„Озрен” и „Губе”, а от описаните през 1927г. в „Стари селища и градища по реката на 

долина Вит” от Иван Велков няколко тракийски могили днес няма  следа. 

След разходката около Лесидрен, в посока град Троян се преминава покрай красивия 

язовир Сопот. 

"Сопот" е язовир в Северна 

България. Разположен е в средния дял 

на Предбалкана, на приблизително 

30км северозападно от Троян и 35км 

югозападно от Ловеч. Построен е през 

1961г. Дължината му е 7км, 

максималната ширина - 2км, 

а дълбочина - 28м. Водите му се 

използват за напояване. Основният 

му приток е река Калник, която е 

приток на река Вит. 

 

Под водите му са залети територии от 

землищата на с. Лесидрен и с. Голяма Желязна. 

След язовира се намира мандра  Кондов  

След мандрата в посока Голяма Желязна се намира най- интересната пещера в района -  

Пещерата Топля.  

Пещерата има източна посока и се простира дълбоко в скалите. В нея се различава широко 

начало, което към задния край се стеснява и завършва с ниско-тоническа пукнатина в 

скалата. Подът в началото на пещерата е почти равен. След 40м започва странична 

Снимка 16 Язовир Сопот 
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полегатост, която по-навътре минава в 

плитка долина, изходът на която е в 

дясната страна на пещерния 

зид. Еднообразието на пода е се запазва й 

при тавана. Пещерата по цялото си 

протежение няма еднаква височина. Има 

места, където височината достига до 20 

метра, а на други места се снишава, 

но средно тя има 6-10 метра височина. 

Само на едно място височината е 1 метър. 

Именно това снишение се явява 

като преграда, която дели пещерата 

на две отделения - предно и задно. 

Предното отделение е сравнително по-късо 

и по-широко от задното. Влиза се от едното към другото помещение пълзешком. Тя е с три 

входа (или три пещери в една), като първият е едно огромно природно аязмо. От 

естествената "Утроба" блика и извира цялата река, оттам идва и водата за село Голяма 

Железна. Разбира се, точно "Топля" прави село Голяма Железна най-древно обитаваното 

място по северните склонове на Стара Планина, защото в нея са намерени артефакти от края 

на късния палеолит (40 000-10 000г. пр. Хр.), като животът не е секвал поне до края на 

желязната епоха, т.е. тя е една жива библиотека, съхранила древната история и минало. 

Втория отвор на пещерата, също има утробовидна форма. 

В посока Троян се минава през село Борима където се намира  Мандра Ибрямов. 

Снимка 17 Пещерата Топля 
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След излизане от разклона от село Борима, в посока Ловеч на около 1 км се намира 

Крепостта Состра. 

Состра е добре запазен крайпътен 

комплекс, разположен на един от най-

важните военни пътища в римските 

провинции на Балканския полуостров – 

пътя “Ескус – Филипополис”. Тя е шестата 

пътна станция, разположена по 

протежението на античния път, който, 

преминавайки през планината Хемус, 

свързва провинция Долна Мизия с Тракия. 

По трасето му са изградени пътни станции, 

селища, укрепления и наблюдателници. В 

тях са разполагани военни части, имащи 

охранителна функция. Станцията отстои на 13 мили южно от Мелта (Melta – вероятно 

северно от Ловеч) и на 10 мили северно от станция Ад Радицес (Ad Radices – м. Попина 

лъка – източно от с. Бели Осъм, Троянско). Состра се намира в долината на р. Осъм, край 

село Ломец, на 12 км северно от Троян и на 28 км южно от Ловеч. Развива се на площ от 4 

кв. км в периода II–V век като укрепен лагер (крепост), цивилни селища, сгради, некрополи. 

Крепостта е базов лагер на помощна пехотна част – кохорта, наброявала от 500 до 1000 

войници. Изградена е върху руините на тракийско селище, което в Предримската епоха (І 

хил. пр. Хр.) е населявано от тракийското племе кробизи. 

Името на римската крайпътна станция Состра (Sostra) най-рано е отбелязано върху т. нар. 

“Певтингерова карта” (Tabula Peutingeriana) от края на IV век, на която са нанесени 

римските пътища в късната Римска империя. 

Состра се намира в долината на р. Осъм, край село Ломец, на 12 км северно от Троян и на 

28 км южно от Ловеч. Развива се на площ от 4 кв. км в периода II–V век като укрепен лагер 

(крепост), цивилни селища, сгради, некрополи. 

Крепостта е базов лагер на помощна пехотна част – кохорта, наброявала от 500 до 1000 

войници. Изградена е върху руините на тракийско селище, което в Предримската епоха (І 

хил. пр. Хр.) е населявано от тракийското племе кробизи. 

Снимка 18 Крепоста Состра 
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Името на римската крайпътна станция Состра (Sostra) най-рано е отбелязано върху т. нар. 

“Певтингерова карта” (Tabula Peutingeriana) от края на IV век, на която са нанесени 

римските пътища в късната Римска империя. 

Връщайки се към Троян, взимаме разклонението на село Добродан за да се запознаем с 

мандрата на семейство Данчеви. 

Църква ,,Свети Димитър“ в село Добродан. В края на 19 в. селото, населявано и от 

християни и от мюсюлмани, се сдобива със своя църква. Строител на храма е майстор Деньо 

Денев от Трявна, а покривната конструкция е дело на местните строители Атанас Райковски 

и Илия Калеешки. Планът следва кръстокуполната схема с осмоъгълен купол върху шест 

колони. Правоъгълните трансепти завършват с триъгълни фронтони. Храмът няма притвор, 

той е заместен от камбанария върху два стълба, увенчана от шестоъгълен купол. Големите 

икони и подиконните пана са рисувани от Рачо Тихолов през 1900 година. В църквата ,,Св. 

Димитър“ се пазят и две по-стари икони, изобразяващи Христос и Св. Богородица, рисувани 

през 1834 г. от Цаню Захариев. Цялата църква “Св. Димитър” е боядисана в гълъбов студен 

цвят. 

Всяка година на 26 октомври (Димитровден) се прави сбор, отслужва се света литургия и 

се черкува цялото село. 

 

 Паметник на загиналите във 

войните (руско-турската, 

съюзническата и първата 

световна). Намира се  се в 

центъра на селото. Издигнат 

по инициатива на роднините 

на убитите. Открит през  м. 

септември 1919 г. 

Реконструиран е в началото 

на века. 

 Снимка 19 Паметник в село Добродан 
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Впечатлява красотата и на голямата сграда, в която се помещава читалище ,,Просвета – 1926 

г.“. 

От село Добродан се продължава за село Врабево където е мандрата на Еко Рима 

Параклис "Свети Панталеймон" и 16-метров 

кръст. В местността Гяур баир (северно от село 

Врабево), е изграден Параклис "Свети 

Панталеймон" и е издигнат 16-метров кръст. В 

параклиса има стенописи от известния 

художник Красимир Макраса. 

На връщане от село Врабево към последната 

мандра на Института по планинско 

земежелие и животновъдство 

Могат да се разгледат интересните 

забележителности в град Троян: 

• Троянски манастир “Успение 

Богородично” се намира в околностите на 

Троян (на 10 км) – той е третия по големина в 

България. 

На десет километра източно от Троян, 

непосредствено до Орешака, в красива 

местност на брега на Черни Осъм, е 

разположен Троянският ставропигиален 

манастир „Успение Богородично„. 

За неговата ранна история няма достатъчно 

данни. Не е доказано дали манастирът е 

съществувал през средновековието. 

Основавайки се на сведения от по-късно 

време, по-голяма част от изследователите 

Снимка 20 Параклис в село Врабево 

Снимка 21 Троянски манастир 
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приемат, че е възникнал в началото на XVII век. Сведенията от една изгубена история 

съобщават, че негов основател бил неизвестен монах-отшелник, който първоначално 

построил около Осъма малка дървена църквица „Рождество Богородично“. 

През средата на XVIII в. игумен на манастира бил Христофор от Сопот. Той преустроил 

сградите и обзавел църквата. По време на игумена Пахомий (също от Сопот) през втората 

половина на XVIII в. на мястото на първоначалната църквица била построена нова, 

разширена в 1812 година. 

Историята на Троянския манастир през XVII-XIX в. е низ от погроми и ограбвания, 

причинени от поробителите. Манастирът устоял благодарение на упоритостта на 

родолюбиви и будни монаси и на поддръжката на свободолюбиви и предприемчиви жители 

на околните балкански селца и колиби, на зараждащото се занаятчийско съсловие. В 

резултат на тази подкрепа през втората половина на XVIII в. в труднодостъпната местност 

източно от манастира бил изграден скитът „Св. Никола“, а около 1830 г. – скитът „Св. Йоан 

Предтеча“ в местността Зелениковец, на около осем километра южно в планината. За да се 

отърват от грабителството на ловешките гръцки владици, монасите многократно правили 

опити да издействуват самостоятелност на манастира. В 1830 г. в резултат на настоятелните 

им молби поличили специална грамота от цариградския патриарх, с която манастирът е 

обявен за ставропигиален. 

През цялото си съществуване Троянският манастир бил локално средище за духовна 

просвета и грамотност. Известни са няколко ръкописни книги от XVIII-XIX в., съставени и 

преписвани от местни монаси. Още в средата на XVIII в. преди Освобождението, тук 

функционирало килийно училище. Много будни духовници от Възраждането, като Йосиф 

Соколски, св. Онуфрий Габровски и други, получили образованието си тук. В началото на 

XIX в. в манастира се подвизавал монахът-художник Лекитий, създател на няколко щампи. 

Израз на стабилизирането на манастира било строителството на нова църква през 1835 г. и 

разширяването на жилищните постройки. Строежът бил осъществен с ентусиазираната 

помощ на местното население, както и с дарителството на занаятчийски сдружения и на 

отделни първенци от Троян, Тетевен, Копривщица, Севлиево, Карлово, Калофер и други.  

Троянски манастир - Най-значителен паметник на културата в Троянския манастир е 

църквата „Успение Богородично“. Разположена в южния двор, сред двуетажните и 

триетажните еркерни жилищни сгради, тя представлява архитектурен и колоритен център 
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на ансамбъла. По план тя е еднокорабна постройка (наос и притвор), двуделна по оста изток-

запад, с три конхи в източната част и със средно висок купол над нея. От западната страна 

е имала открита нартика (галерия), продължена по-късно до половината на северната стена. 

За първоначалния вид на църквата и за сградите около нея съдим по една щампа от 1839 г. 

и от описанието и рисунките на унгарския пътешественик Феликс Каниц. 

За украса на новопостроената църква троянските монаси поканили през 1847 г. един от най-

известните и утвърдели се възрожденски художници – Захарий Зограф. Неговите стенописи 

покриват всички вътрешни стени на храма с ярки багрени хармонии и множество редки 

сюжети. Ръководейки се от своите възрожденски и патриотични възгледи, наред с 

обичайните Христос Вседържител, деветте ангелски чина, пророците, евангелистите, 

празниците, чудесата Христови, светците-войни, художникът помества на централно място 

– срещу олтара, образите на св.св. Кирил и Методий, св. Михаил Болгарин (навярно Михаил 

Воин от Патукс) и софийските мъченици св. Георги Нови и св. Никола (Софийски). Наред 

с това в нишите на прозорците Захарий 

• Национално изложение на народните и художествени занаяти — в с. Орешак, 

разположено непосредствено до Троянския манастир 

Национално изложение на 

художествените занаяти и 

изкуствата - Орешак е 

единственото в страната, в чиито 

изложбени зали са показани 

уникални предмети на народните 

художествени занаяти, 

изработени от изтъкнати 

майстори от всички етнографски 

райони на България. Целият 

изложбен комплекс е 

разположен в чудесен парк от 50 

дка. Изложението има девет 

изложбени зали с обща експозиционна площ от 4200 кв.м. 

Изложението е създадено през 1971 г. и от тогава вече 40 години традиция и модерно 

изкуство вървят ръка за ръка. 

Снимка 22 Н ационално изложение на народните и художествени 

занаяти — в с. Орешак 
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Ежемесeчно в Националното изложение се организират изложби на майстори на народните 

художествени занаяти и приложни изкуства. Наред с това се представят и млади автори от 

страната и региона, чиито художествени търсения надхвърлят границата на традицията и 

ни отвеждат в един нов свят от багри, фигури и композиции. Творбите им носят емоцията 

от експеримента с формата и материала. 

Националното изложение е 

уникално, както с експонатите, така и 

с възможността посетителите реално 

да участват в изработването на 

занаятчийски произведения и 

предмети. Във всяка зала има 

оборудван демонстрационен кът, 

където всеки гост може не само да 

наблюдава как се изработват 

предмети на народните занаяти, но и 

да опита сам да се докосне до 

характерните за региона занаяти - 

грънчарство, дърворезба, 

пирография и тъкачество. Създавайки 

с ръцете си нещо самобитно и 

оригинално, по този начин гостите се докосват до същноста на занаята, отнасяйки със себе 

си не само предмета (сувенира), но и спомена от едно неповторимото преживяване. 

Реализирането на тази идея има за цел да превърне практикуването на някои от 

традиционните за троянския край занаяти, във своеобразна форма на Арттерапия. 

Днес Националното изложение е едно модерно и функционално съоръжение, което може да 

представя национално и европейско изкуство, и да реализира своята цел - да се превърне в 

един европейски център на занаятите. 

• Музей на народните художествени занаяти и приложните изкуства 

Снимка 23 Зала в националното  изложение на народните и 

художествени занаяти — в с. Орешак 
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Музеят на народните художествени 

занаяти и приложните изкуства в Троян е 

открит през 1968 г. Обитава старинна 

обществена сграда, намираща се в центъра 

на града. Поддържа четири основни 

експозиции - Основна, "Възраждане", 

Къща музей "Иван Хаджийски", 

експозиция "Троянски живописци". От 

2012 г. в пространството на Музея 

функционира и постоянната експозиция на 

открито "Сливовата култура в Троянско, 

отразена в бита и поминъка на населението". Музеят е ангажиран с опазването и 

популяризирането на останките от римския град "Состра".  

Културните ценности, които не са в 

експозициите, се съхраняват в модерни 

фондохранилища - 11 обособени 

помещения. В тях са разположени шестте 

колекции, както следва -  

➢ най-голямата и богата колекция от 

керамика в България – 7264 броя 

движими културни ценности 

➢ колекция от художествени тъкани 

и облекла – 2715 броя движими културни 

ценности 

➢ произведения на металообработващите занаяти – 2218 броя движими културни 

ценности 

➢ стругарски и резбарски творби – 2225 броя движими културни ценности 

➢ колекция, съхраняваща археологическото наследство на Троянския край – 2666 броя 

движими културни ценности 

➢ колекция от произведения на изобразителното и приложно изкуство – 1254 броя. 

Снимка 24 Музей на народните художествени занаяти и 

приложни изкуства в град Троян 

Снимка 25 Зала в музея на народните художествени занаяти 

и приложни изкуства в град Троян 
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Музеят е средище на атрактивни културни прояви - изложби, конференции, ателиета и др. 

Издателската и популяризаторската му дейност са на нивото на съвременните добри 

практики. 

• Природонаучния музей в с. Черни Осъм 

Село Черни Осъм се намира в Северна България, на 12 км югоизточно от гр. Троян и на 175 

км от София. Природонаучният музей в село Черни Осъм е основан през 1976 г. 

През 1965 г. местният учител по биология Илия Илиев заедно със своите ученици започва 

да събира животински и растителни видове. За нуждите на часовете по биология са 

препарирани животни, които могат да бъдат срещнати в Стара планина. Постепенно 

колекцията, подредена в коридорите на училището, се разраства и през пролетта на 1976 г. 

е преместена в нова сграда. От 1 януари 1977 г. сбирката става филиал на Историческия 

музей в Ловеч, а като 

самостоятелен музей се оформя 

през 1992 г. 

Посетителите на 

Природонаучния музей в село 

Черни Осъм могат да видят 

голямото разнообразие на 

животинския свят в Стара 

планина. Селото е разположено 

на територията на Националния 

парк „Централен Балкан”, затова в 

една от залите на музея със снимки 

са представени природните забележителности в района. На двата етажа на Природонаучния 

музей се съхраняват над 700 експоната. Изложени са над 25 вида препарирани бозайници, 

а разходката сред експонатите е озвучена от аудиозаписи на животински звуци. На втория 

етаж на диорамни витрини с големи снимки е показана средата, в която живеят бозайниците 

– глигани, вълци, чакали, диви котки, сърни, благородни елени, елен-лопатар и др. 

Снимка 26 Природонаучен музей в село Черни Осъм 
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В стъклени витрини са изложени 11 вида 

риби, обитаващи река Черни Осъм, има и 

експонати на изчезнали видове. 

Посетителите могат да видят още 12 вида 

земноводни и 15 вида влечуги, 

характерни за района на Централна Стара 

планина. Голяма е и колекцията от 

насекоми. 

В колекцията на Природонаучния музей 

има и над 120 вида птици – обитаващи 

равнината, водоеми и грабливи птици. 

Село Черни Осъм се намира само на 2 км 

от Троянския манастир, предлага 

възможност за практикуване на селски 

туризъм и е изходен пункт към х. „Амбарица”, както и за кратки туристически маршрути. 

В селото има училище за планински водачи. 

 

 

Изготвил: …………………. 

Филиз Юсеинова, Фистек ЕООД 

 

 

Снимка 27 Експонати в Природонаучен музей в село Черни 

Осъм 


