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I. Въведение 

 

Това изследване е направено с цел събиране на данни и анализ на производството на 

сирене на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ като част от международния 

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 

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. 

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.  

Движението на народите от Балканите и техните хранителни предпочитания са 

преплели регионалните традиции и са спомогнали за създаването на близки продукти, но в 

същевременно с регионална специфика и уникални вкусове, както и голямо разнообразие 

от начини на използване и варианти на кулинарни рецепти с различните видове сирене.  

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.  

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 
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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“. 

В този проект, в който взема участие 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.   

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“;  

- Извършена анкета сред 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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Като част от проекта се извършва проучване и събиране на данни относно: 

 

- Производството на сирене и млечни продукти. Специални сирена, които се 

произвеждат на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“; 

- Местни традиции в производството на сирене и гастрономията; 

- Данни за историята, културата и местните забележителности и туристически 

атракции на територията на МИГ Троян, Априлци, Угърчин; 

- Производствени пунктове, съоръжения, места за дегустационни събития и 

възможности за популяризиране на сиренето като част от тези събития; 

- Възможни маршрути и създаване на местни „пътища на сиренето“; 

- Идентифициране на заинтересовани страни и предприятия от сектора на 

производството, ресторантьорството, туризма и културата за включване в местните 

„машрути на сиренето“. 
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II. „Местна инициативна група Троян, Априлци, Угърчин“ 

 

1. Географско положение и климат 

Сдружение „МИГ Троян, Априлци, Угърчин“  обхваща териториите на общините 

Троян, Угърчин и Априлци със следната площ община 

Троян – 888,84 км2, община Угърчин – 523,1 км2 и община 

Априлци – 238,26 км2.  

Общата площ на територията на МИГ е 1650.2 км2, 

като 40% от територията е в област Ловеч. Територията на 

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 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 
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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.  

 

3. Население  

Към 31.12.2018 г. населението на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ е 

37 047 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. – 31.12.2018 г., по данни на Националния статистически институт, е 

намаляло с 2 678 души, като темпът на намаляване е около 670 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. 
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Фиг. 1 Населението на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ за периода 2014 – 2018 г. 
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2014 г. 2015 г. 2016 г. 2018 г.

Населено място Жители 

Община Троян 28 743 

с.Балабанско 144 

с.Балканец 193 

с.Бели Осъм 592 

с.Белиш 169 

с.Борима 735 

с.Врабево 637 

с.Голяма Желязна 534 

с.Горно трапе 184 

с.Гумощник 182 

с.Дебнево 615 

с.Добродан 321 

с.Дълбок дол 311 

с.Калейца 527 

с.Ломец 237 

с.Орешак 1830 

с.Патрешко 57 

с.Старо село 188 

с.Терзийско 245 

гр.Троян 19352 
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с.Черни Осъм 840 

с.Чифлик 288 

с.Шипково 562 

Община Априлци 2 773 

с.Велчево 133 

с.Драшкова поляна 82 

гр.Априлци 2 497 

с.Скандалото 61 

Община Угърчин 5531 

с.Голец 157 

с.Драгана 168 

с.Каленик 145 

с.Катунец 352 

с.Кирчево 1139 

с.Лесидрен 829 

с.Микре 126 

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. 

 

III. Данни за участниците 

Участниците в това проучване са представители на ферми, мандри, производители на 

сирене, които са позиционирани на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ и 
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които са отделили време, за да попълнят специално създадените за целта на проучването 

анкетни карти за събиране и анализиране на данни. Друга част от участниците са 

предпочели да разговарят с интервюиращите и да дадат устно информация за тяхното 

производство на сирене, за техните продукти и традиционни местни рецепти.  

 

1. Производството на фирма „Кондов Екопродукция“ ЕООД се намира 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 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Фермата на Росица и Иван Данчеви е позиционирана в троянското село Добродан. 

Биофермата е първата и все още най-голямата био ферма за млечни крави в България, 

биосертифицирана е през 2003 г. Няколко години поред Иван Данчев е награждаван 

за най-добър био фермер на България.  

Фермата разполага с  инсталация за производство на топла вода от възобновяеми 

енергийни източници. Инсталацията използва топлината на млякото, която се отделя 

при изстудяването му, слънчева енергия и екологични пелети. По този начин фермата 

разполага с повече топла вода, което дава възможност да се повиши хигиената в 

производството и на работещите. Биофермата произвежда биологично прясно мляко. 

 



 
 
 
 
 
 
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

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

 

 

3. Институт по планинско животновъдство и земеделие се намира в 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. 

 

4. Ибрямов ООД, село Борима, община Троян. Собственик на фирмата е Осман 

Ибрямов. Създадена е кравеферма с крави породи Симентал и Монбелиард, 

Симентал са три четвърти от всички 200 животни. Освен висококачествено мляко 

фермата има и мандра за сирене и кашкавал. Работи се по специално разработена 

технология, която съхранява традиците, а млякото е с високо качество, като се 

произвежда при отлична хигиена. Продуктите могат да бъдат закупени на Големия 
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фермерски пазар в град Троян, където има и млекомат. Продуктите се 

разпростваняват в региона. Постепенно все повече хора от страната идват да купуват 

продуктите директно от „Ибрямов“ ООД. Фермата доставя суровина на други 

мандри за производство на сирене. 
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IV. Данни за фермите 

1. Видове животни 

 

 

Фиг. 1 Видове животни, отглеждани във фермите производители на сирене 

 

2. Породи на млекодайните животни 

Млекодайните породи на кравите, които се отглеждат във фермите на територията на 

МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ основно са представени от породите Симентал и 

Монбелиард. В някои ферми се отглеждат и крави от порода Джерсей. Участниците в 

анкетата посочват породите овце Цигайска и Романовска, от които получават суровина за 

сиренето, което произвеждат. Породите кози, които посочват анкетираните фермери са: 

ББМ, Англонубийска и Тогенбургска.  

Цигайската порода овце е типична за планинските и полупланинските райони. Тя се 

характеризира с добра издържливост и приспособеност към условията на тези райони. 

Романовската порода овце също се характеризира добра аклиматизация и добра 

издържливост на студ и топлина. Ценните качества на породата предизвиква интерес. 

Могат да пасат на пасища с оскъдна растителност и се хранят с повече растителни видове 

от кравите. Млечността им за лактационен период е между 50 -200л. 

29%

29%
14%

14%

14%

Видове животни във фермите 
производители

Овце

Крави

Кози и овце

Крави, кози и овце

Нямат собствени животни
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Кравите от порода Симентал са подходящи за планински райони и се нуждаят от 

неголеми количества концентрирани фуражи и пасищно отглеждане. Тяхната млечност е 

около 4500-4700 кг., а млякото е с 3,91% масленост и 3,39% белтъчини. 

Другата най-разпространена порода е Монбелиард. Средната годишна млечна 

продуктивност на крава Монбелиард е 7969 кг при масленост 3,91% и 3,45% протеин. От 

висококачественото мляко се произвеждат световноизвестни френски сирена. 

Някои от фермите на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ са посочили и 

крави от порода Джерсей, която е най-дребната порода крави за мляко. Пасищната трева е 

главната храна на кравите, с ограничено количество концентрирани фуражи. Млякото на 

кравите от порода Джерсей е с най-висок процент мастни вещества и сух безмаслен остатък 

в света. Характерен е приятния жълт (златист) цвят на млякото, който се предава и на 

маслото. Цветът се на високото съдържание на каротин.  

Една част от фермите на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ отглеждат 

и кози, заедно с другите млекодайни животни – около 28% от участниците са отбелязали, 

че се грижат също и за кози.  

Млечността на козите е най-често е между 600 - 800 л, а процентът на мастните – 3.5% 

и на белтъчните вещества - 3.2%.  

Млечната подуктивност на козите от Англонубийската порода след втора и трета 

лактация достига до 5 кг дневно. Лактационният им период е не по-малко от 300 дни 

годишно. Млякото е много вкусно и не мирише. Млякото им е с висока масленост - базовата 

е 4,5%. Има случаи с масленост от 8%. 

 

3. Брой на млекодайните животни 

 

Повечето от участниците в проучването посочват броя на животните, които отглеждат 

във фермите и използват за суровина за направа на сиренето. Част от мандрите използват 

суровина от други ферми и не отглеждат животни за добив на мляко. При тази група 

участници не се отчита брой на млекодайни животни, тъй като тази информация не е 

налична за целите на проучването. 

Респондентите, които имат налични животни във фермите са отбелязали техния брой 

като той варира от 30 крави до 290 крави. В някои от фермите се отглеждат единствено 

крави, като за производството на крайни продукти се използва суровина – краве мляко. 
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Някои участници са посочили три вида животни във фермите кози, овце и крави, а друга 

група кози и овце. Посочилите брой животни на кози и овце са средно около 200 броя 

животни в стадата.  

 

 

 

 

4. Пасища 

Участниците в проучването отбелязват, че отглеждат млекодайните животни 

свободно на големи пасища в полупланинските райони на територията на МИГ „Троян, 

Априлци, Угърчин“. Животните се хранят с различни видове пресни треви, сред които и 
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многобройни билки и лечебни растения. През зимата се хранят с растения, които се 

произвеждат във фермите без химически торове и пестициди или с фуражи. 

Една от фермите -  ферма „Борима” е разположена в покрайнините на село Борима, в 

живописната гориста долина на Сухата река, приток на река Осъм. Село Борима е едно от 

големите села в Община Троян, област Ловеч. Във фермата се отглеждат около 160 животни 

от две млекодайни породи – Симентал и Монбелиард. Кравите отглеждани във фермата 

пасат свободно,защото регионът е с подходящата тъмно зелена, сочна трева.  

Всички участници споделят факта, че техните животни пасат свободно благодарение 

на благоприятният климат на региона, който спомага за изобилието от тучни поляни, богати 

на различни видове растения с висока природна стойност. Използването на пасищата е 

щадящо и с грижа за околната среда. 

Участниците в проучването Еко Рима преработват мляко от ЗП Иван Данчев 

Добродан. ЗП Иван Данчев Добродан. Стадото на фермата наброява повече от 150 глави, 

1/3 от които са Монбелиард. Дои се на централен млекопровод. Отглеждането е свободно 

боксово с използване на богатите пасища на Предбалкана. Произведеното сурово мляко е 

сертифицирано като екологично.  

Еко Рима преработва мляко от и от Борима ЗП Хасан Юнузов Мустафов, обл.Ловеч. 

Преработва се козе и овче мляко от полето. Овчите стада в региона използват пасищата в 

планината, където тревата е с голямо разнообразие и висока стойност. Те се движат 

свободно и използват за паша екологично чисти поляни. Млякото е вкусно и 

високомаслено. 
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V. Данни за продуктите  

 

a. Кондов – видове сирене 

 

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 
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b. Еко Рима Еоод  

 

Фирмата Еко Рима ЕООД се занимава с производство, преработка и реализация на 

мляко и млечни продукти, като прясно пастьоризирано мляко, кисело мляко, цедено мляко 

– млечен десерт. Произвежда българско бяло саламурено сирене бдс 15:2010 краве, козе 

сирене.  

 

c. Мандра Лесидрен  

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. 
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d. Борима 

Фермата Борима има богат асортимент от млечни продукти- краве сирене, кашкавал, 

кисело мляко, масло, извара и прясно мляко. Всички те са произведени от мляко с най-

високо качество.  

-Бяло саламурено сирене по БДС стандарт зряло 45 дни, Разфасовки: вакуум опаковка, 

кутия- 400 ГР.; 1 кг. И кофа- 4,8 кг. 

-Бяло саламурено сирене, Разфасовки: вакуум опаковка, кутия-400 ГР.; 1 кг. И кофа- 

4,8 кг. 

 

 

Всички участници в анкетата поставят фокус върху производството на сирене. В 

техният асортимент влизат 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 те се обединяват около уникалността на българското 

традиционно сирене и неговите вкусови качества, традиционни ценности и ползи за 

здравето.  
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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. 

 

2. Производство 

Голяма част от участници в проучването на територията на МИГ Троян, Априлци, 

Угърчин посочват ръчен метод на производство на сиренето, а някои от тях произвеждат 

кашкавал по метод на ръчно месене. 

Участниците представители на ИПЖЗ позочват, че за производството на сиренето се 

използва една и същата технология. Необходими са 5-5,5 л. мляко за -1 кг. сирене, което 

зрее за около 40 дни на температура 12-16 °, а трайността му е 10 месеца в саламура и 4 

месеца във вакуум. 

Мандрата на Института по планинско животновъдство и земеделие е малка и 

бутикова, обработва около 8 т. мляко месечно, останалото се предава на мандра Лесидрен. 

Така 2 мандри си сътрудничат и подкрепят. В МПП към ИПЖЗ е приложен затворения 

цикъл на производство от опитните ферми, които представляват база за опитите на 

научните сътрудници към института. 

Методът на производство на Мандра „Лесидрен“ е механизиран. Те изкупуват краве, 

овче, козе и биволско мляко от лицензирани ферми - първа категория. В предприятието се 

използват няколко различни система („НАССР-система и EN ISO 9001:2008 и ISO 22000”). 

Мандрата преработва до 30,000 литра мляко на ден. Благодарение, на модерните 

технологии и високите стандарти за добра хигиена, мандрата успешно продължава 

традицията в производството на биологично чисти млечни продукти. 

Кондов Екопродукция ЕООД посочват, че прилагат най-високите стандарти във 

всички производствени процеси, с което гарантират качеството на продуктите без 

изключение. Предприятието успешно комбинира иновативните технологии с вековни 

традиции, от началото на своето съществуване. Към настоящия момент е сертифицирано 

според международния стандарт IFS Food Version 6 (който включва HACCP). Поддържат 

сертификат за органично производство в Европейския съюз от 2006 г. съгласно Регламент 

(EK) № 834/2007 и Регламент (EK) № 889/2008 и органична сертификация по 

USDA/NOP(Регистрационен номер CU 801978) от 2009 г.  
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Предприятието получава многобройни награди признаващи изключителните качества 

на сирената. 

Продуктите на Еко Рима са с гарантиран произход, екологично чисти и полезни. 

Фирмата разполага с квалифициран персонал, както и с богата материална база, нужни за 

висококачесвено производство и преработка на продукцията. През последните 2 години 

фирмата разширява дейността си, като закупува нова система за преработка на мляко, 

благодарение на която увеличава капацитета си десетократно. Към момента възможността 

за преработка на сурово мляко е до 2,5 тона на час. 

 

 

3. Рецепти 

Рецептата, която използват производителите на територията на МИГ „Троян, 

Априлци, Угърчин“ за направата на Бяло саламурено сирене е традиционна, използвана от 

дълги години и доказала своето качество и невероятен вкус.   
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Мандра Лесидрен отбелязва важността на българските обичаи. Рецептите, които 

използват са традиционни, предавани от дълго време в местния регион. Техните ценности 

са свързани с това, клиентите им да знаят вкусът на истинската българска храна, без 

използване на консерванти, поради което всички видове мляко влизащи за преработка са от 

най-високо качество. 

Ценностите, които посочват голяма част от участниците включват използване на 

традиционни рецепти за получаване на сирене с неповторим вкус. Високо качество на 

суровините, които съдържат уникални и незаменими съставки благотворни за човешкото 

здраве. Създадените продукти са добри за използване от малки деца и възрастни, като в 

повечето случаи те подпомагат подобряването на стомашната флора благодарение на 

ценните съставки, подобрява храносмилането и потиска развитието на чревни бактерии.  

Бялото сирене е богато на незаменимите аминокиселини лизин, валин, метионин, 

цистеин, левцин, изолевцин, фениланин, треонин, тирозин и триптофан. То е богато на 

калции, необходим за костната система и зъбите и който се усвоява напълно от организма. 

70-100 грама сирене са достатъчни за набавянето на необходимото дневно количество. 

В състава на сиренето се съдържа Конюгирана линолова киселина (CLA). Тя е полезна 

мазнина, която помага за понижаване на телесните мазнини и изграждане на чиста мускулна 

маса. Има жизненоважна роля за подсилване на имунната система, подобряване на костната 

маса, регулиране нивата на кръвна захар и намаляване на риска от сърдечни заболявания. 

Сиренето, приготвено от пасищни крави, е с високо съдържание на конюгирана линолова 

киселина. Когато кравите имат целогодишен достъп до прясна трева, съдържанието на CLA 

в сиренето, приготвено от млякото им, е по-високо. 
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4. Описание на сирената 

 

Повечето от участниците в анкетата от проучването на описват сирената като меки, 

полу-твърди и твърди сирена от тип Гауда, Кърд, и др.  

Сирената зреещи в МПП към ИПЖЗ - Троян се правят в класически правоъгълни 

форми, удобни за разрязване. Тяхната умерено твърда към еластична консистенция, както 

и специфичният за зрялото сирене, леко солен и с изразен млечно кисел вкус би задоволила 

желанията на всеки, който опита това традиционно висококачествено сирене. 

Сирената произведени от Мандра Лесиден са разнообразни както по вид, така и по 

разфасовка.Благодарение, на което е получило своите сертификати за качество. Всяко едно 

от тях е натурално и уникално на вкус само по себе си. Фермата произвежда сирена в 

стандартни разфасовки, познати на българския пазар. Консистенцията, на които е твърда и 

хомогенна, с приятен ненатрапчиво солен вкус. Като за 1 килограм сирене са нужни 5-6 

литра мляко. Имат бързо и бавно зреещи продукти, за да могат да задоволят нашия 

динамичен пазар. 

Участниците в анкетата от Кондов Екопродукция ЕООД описват сирената, които 

произвeждат като меки, твърди и полу-твърди от различни видове. Те се фокусират върху 

традиционни български и европейски сирена с висока добавена стойност. Овчето и козето 

мляко са с доказано полезни хранителни качества и предпочитани заместители на кравето 
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мляко, и за хора страдащи от слаба поносимост към лактозата. Висококачествени продукти, 

произведени от чисто мляко от планински региони. Отлични вкусови качества, без примеси.  

 

5. Химически анализ 

Анкетираните са попитани относно химическия анализ на продуктите, които се 

анализират в това проучване. По-голяма част от тях отбелязват, че се прави химичен анализ 

от “БАБХ” за безопасност на продуктите. Освен това са посочили, че се прави анализ и на 

енергийното съдържание в специално избрани лаборатории.  

Високото качество и отговорът на очакванията на клиентите са важни за 

производителите на сирене на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“. Те спазват 

всички необходими изисквания за хигиена, рецепти и стандарт като добавят от себе си 

всеотдайност, грижа за животните и любов към своите продукти. Така, те достигат до 

високото качество и уникалността на сиренето, което произвеждат.  

 

6. Описание на региона на продукцията 

 

Територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ обхваща районите на трите общини 

– Троян, Априлци и Угърчин. Разположена е по северните склонове на Средна Стара 

планина и заема планински и полу-планински райони. В такива райони се намират и 

производствата на сирене на територията - в чистата природа на Троянския Балкан. 

Зелените ливади, които покриват склоновете на Стара планина със сочните си треви, са в 

основата на селското стопанство и на млекопроизводството, което в продължение на векове 

е традиция и местен поминък. Планинските поляни и високите планински пасища 

осигуряват достатъчно пространство, както и най-подходящия фураж, без изкуствени 

добавки. Те са дом на специално разнообразие от билки, треви и ароматни ливадни цветя, 

които се отразяват в свежия и автентичен вкус на сиренето и млечните продукти в региона.  

Предбалканския регион и района „Централен Балкан“ са с чисти почви и чист въздух, 

обширни пасища и незамърсени територии. Чистият въздух и липсата на вредни емисии, 

благоприятстват за добрите пасищни райони. Разнообразието на релефа и растителността в 

Троянския Балкан е създало благоприятни условия за развъждането на  различни видове 

млекодайни животни, което подпомага развитието на региона и малките ферми.  
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Село Лесиндрен се намира на северните склонове на Васильовската планина, която е 

част от Средна Стара планина. През района преминават туристически пътеки и се казва, че 

това е един от най красивите райони, пълен със зелени поляни и красиви гори. Разположено 

в уютното балканско дефиле, селото има богата флора, тучни ливади и пасища.  

Малкото китно селце Борима, се намира в близост както до красивите води на Сухата 

река, така и в подножието на Васильов връх, природата там е много красива и незамърсена. 

Съчетанието от мек климат и целогодишен източник на вода спомагат за красивата гледка,  

буйните гори и тучни ливади, по които растат най-различни видове билки и треви. Те са и 

една от причините за вкусното висококачествено сирене, което се произвежда във ферма 

Борима. 

 

7. Пазар на сиренето 

Участниците в изследването посочват различните видове места за дистрибуция и 

пазари, където продават продукцията си. В повечето случаи това са местни пазари и 

магазини, фермерски пазари, кулинарни фестивали. Някои от мандрите продават на място 

на посетителите и на местните жители. 
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Еко Рима продават в няколко големи града освен в Троян - в Плевен, Русе и Карлово. 

Те извършват дистрибуцията и доставките със собствен транспорт. Фермата участва 

редовно в програмите за ученическо хранене – Плод и мляко.  

Продажбите на сирене на Институтът по Планинско Животновъдство и Земеделие са 

съсредоточени в град Троян. Продуктите се продават в няколко магазина и на място в 

ИПЖЗ, както и в град Смолян. 

Института по планинско животновъдство и земеделие участва в редица местни и 

международни програми.  

Мандра Лесиндрен разполага с 21 фирмени магазини в цялата страна, но също 

дистрибутират продкутите си и в много от големите вериги в страната. Предприятието 

използва собствен транспорт за доставка.  

Фермата Борима е заложила на интересен и иновативен маркетингов подход, за 

разпространението на своите продукти. Освен стандартната дистрибуция в по-големите 

градове и собствените магазини в Ловешка област, тя е поставила и шест млекомата, три - 

в Троян и три - в Плевен. Фермата е инвестирала в собствени бусове, за по бързо доставяне 

на продуктите в цялата страна. 

По-голямата част от продукцията на Кондов Екопродукция ЕООД се реализира на 

международни пазари с посредничеството на местни дистрибутори. Присъствието на 

продуктите им в България се увеличава постоянно, те се дистрибутират в по-големите 

вериги и специализирани магазини за био продукти. Основният фокус се поставя върху 

сирената, сертифицирани като органични.  

Над 90% от продукцията на производителите е предназначена за външните пазари и в 

момента присъстват на европейските пазари в Германия, Франция, Холандия, Швеция, 

Румъния, Гърция, Белгия, Австрия и Великобритания. От 1993 г. продуктите се изнасят за 

САЩ. Търгуват и с партньори от Австралия, Нова Зеландия, Кувейт и други страни. 

 

На територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ работят сравнително голям брой 

заведения за хранене, които се посещават от местните жители, но и от още повече  туристи 

и посетители на местните забележителности.  Поради спецификата на територията 

забележителностите, които се намират и в района на малките населени места, голяма част 

от тези заведения се намират и в малкит населени места, освен в по-големите градове като 

Троян и Априлци. Заведенията предлагат ястия, приготвени по традиционни местни 

рецепти, както и с използане на местните продукти. На някои места тези ястия са основния 

фактор, който привлича клиенти и посетители в конкретния район.   Като цяло територията 
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на МИГ е богата на културни и исторически обекти, които привличат туристи от различни 

части на страната, както и чуждестранни туристи.  Съчетаването на тези посещения с 

представянето на местната кухня е една добра практика, която съществува на територията 

на МИГ. Въпреки установената практика, тя е далеч от достигане на своя потенциал, както 

и липсва каквато и да е предпоставка за устойчивост и развитие във времето.  

Като цяло се налага извод, че към момента на извършване на настоящото проучване 

предлагането и популяризирането на традиционната местна кухня и местно произведеното 

сирене е на практика сравнително добре изразено на територията на МИГ „Троян, Априлци, 

Угърчин“. Територията има потенциал за развитие на местната кухня.  

В различните населени места на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ 

ежегодно се провеждат различни събития и фестивали, на които се представят местни 

традиции, продукти, рецепти и на които традиционното сирене може също да бъде 

представено и да се използва възможността за неговото популяризиране. 

Ежегодно се провеждат следните фестивали: Фестивал на сливата и троянската 

сливова ракия -  община  Троян, Фестивал на сланината - община Априлци, Фестивал на 

трюфела - община Угърчин. На тези събития се представят традиционните местни 

деликатеси, организират се дегустации, споделят се рецепти и се организират състезания. 

Подобни кулинартни фестивали, както и други традиционни, културни и туристически 

събития привличат много посетители към територията на МИГ „Троян, Априлци, 

Угърчин“.  
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8. Здравословни характеристики на сиренето 

Значимите здравословни ползи от сиренето са признати от редица медицински 

издания и изследвания. Сиренето, което се произвежда в тези климатични условия 

притежава редица здравословни ползи като например: предпазват зъбите от образуване на 

кариес, помага за понижаване на телесните мазнини и изграждане на чиста мускулна маса, 

спомага на кожата да запази своите свежест, мекота и еластичност, запазва здравето на 

чревната флора благодарение на здравословните бактерии, които се намират в 

съдържанието и много други. Сиренето е чудесен източник на калций, който по принцип се 

набавя чрез консумацията на много зеленчуци. Калцият е основен минерал, който 

подпомага изграждането на скелетната система, а изследвания доказват, че в комбинация с 

витамин D намалява риска от нарушения на глюкозния метаболизъм и предпазва от 

развитието на рак, диабет и сърдечносъдови заболявания. 

Концентрацията на пробиотици в различни видове сирена зависи от фактори като 

количеството на закваската, която се използва, концентрацията на сол, добавянето на 

протеин хидролизат и времето на зреене. 

Спецификата на козето мляко се състои в това, че е изключително богато на полезни 

млечнокисели бактерии и по този показател превъзхожда всички останали млечни 
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продукти. Козето сирене със своя остър вкус и ронлива текстура си е спечелило репутация 

на един от най-здравословните избори за сирене. Консумацията на пълномаслено козе 

сирене осигурява около шест грама мазнини, голяма част от които са наситени. 

Здравословните мазнини са важна част от всяка диета, защото спомагат усвояването на 

хранителни вещества, производството на хормони, но също така предпазват от 

неврологични заболявания. Козето мляко има висок дял на средноверижни мастни 

киселини, включително капронова киселина, каприлова киселина и капринова киселина. 

Установено е, че каприловата киселина притежава антибактериални, антивирусни, 

противогъбични и противовъзпалителни свойства.  

Поради процеса на ферментация, козето сирене е богато на пробиотици, включително 

термофилус и ацидофилус. Ползите, свързани с консумацията на пробиотични храни, 

включват подобряване здравето на червата, повишаване на имунитета и спомагане за 

намаляване на алергиите и възпалителните реакции.  

Наред с протеините и мазнините, козето сирене осигурява и фосфор, мед и витамини 

от група В. Тази комбинация подпомага формирането на костите и усвояването на 

определени минерали. Медта, третият най-разпространен минерал в организма, играе важна 

роля в производството на хормони и червени кръвни клетки, а фосфорът ускорява 

метаболизма. 

Млечните продукти от козе мляко се усвояват по-лесно и експерти дори смятат, че 

козето сирене може безопасно да се консумира от тези, които са алергични към краве мляко. 

Една от причините е, че козето мляко съдържа по-малко лактоза, която е основната причина 

някои хора да не могат да усвояват млечните продукти много добре.  

Козето мляко съдържа А2 казеин, който е по-малко вероятно да предизвика 

непоносимост. Химическият състав на козето мляко го прави близък до кърмата, а наскоро 

Европейският орган за безопасност на храните обяви, че млякото е подходящ източник на 

протеини за кърмачета. 

 

9. Традиционни рецепти със сирене 

В населените места на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ се използват 

местни традиционни рецепти както за направата на самото сирене, така и за приготвяне на 

различни ястия, печива, предястия и десерти. Тези рецепти се предават в семействата, но 

също много често се използват и в менютата на ресторантите на територията.  
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На различни кулинарни събития и фестивали се демонстрират местните специалитети 

и специфични местни рецепти. По време на съборите на населените места често се 

предлагат местни интересни специалитети, които не могат да бъдат опитани в други краища 

на страната. Производителите семейство Димитрови споделят рецептата за още едно 

специфично местно ястие.  

„Приготвяме и млечните ястия бял мъж и белмуж, като първото се е правело 

традиционно в района на Габровско и Тетевенско, а второто – в северната част на Стара 

планина. Бял мъж се приготвя като на бавен огън се разтопява прясно сирене и се сгъстява 

с малко царевично брашно. Когато сместа се извари, отгоре се поръсва с малко захар. 

Белмуж се прави по същата технология, но сместа се осолява.“ 

Рецепта за приложник със сирене: „В една тава се слага част от качамака, троши се 

сирене, мазнина, на пластове (сланина, олиото е 2 – 3 капки).“ 

Рецепта за клин чорба: „За рецептата са необходими 1 стрък праз лук, 150 г. сирене, 

20 г. масло, 50 г. ориз, чер пипер, мерудия. В 1,5 л. вода се слага нарязаният лук, ври до 

омекване. Слага се оризът, после – сиренето и маслото. Ври до готовност. Накрая се слагат 

черният пипер и мерудията.“ 

Рецепта за супа от бял трън: „Белият трън се бере през месец май, преди да се втвърди 

и да има бодли (белият трън е и популярна билка). Същото важи и за копривата. 

Необходими продукти за рецептата са листа и връхчета от бял трън – около 1 шепа, червен 

(кромид) лук (може глава зрял лук или връзка зелен лук), 1 яйце, супена лъжица кисело 

мляко, сирене (по-желание), по връзка магданоз, копър, джоджен, 1 с. л. ориз или фиде, сол 

на вкус, 1 – 2 с. л. олио и 1 ч.л. червен пипер. В тенджера се наливат 2 – 2,5л. вода. След 

завиране на водата се добавя нарязаният лук. След като омекне се добавя сол и изчистеният, 

измит и нарязан на ситно бял трън. Добавя се ориз (или фиде), олио и червен пипер. Когато 

се свари оризът, се добавят подправките, след 5 мин. се сваля от огъня и се застройва със 

студена застройка от яйце, мляко (и сирене по желание).“ 

Рецепта за баница: „От брашно се приготвят няколко питки тесто. Всяка питка се 

омесва с мазнина, както тестото за лучника. Питките се точат, събират се. Наръсват се с 

яйце, сирене, кисело мляко, сода, краве масло и се пекат.“    

 

Рецепта за качамак от района на гр. Троян: „Около 2 литра вода трябва да заври, слага 

се щипка сол и се добавя половин килограм царевично брашно, като се бърка интензивно, 

за да не стане на бучки. Трябва да се получи гъста каша. С дървена лъжица се слага в тава 

(като питки) леко да се охлади. Докато се охлажда, нарязана на ситно сланина (100 грама) 
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се изпържва, стопява се краве масло и около 100 грама сирене се натрошава в него. Поръсва 

се с червен пипер. Сервират се в отделни съдове – кашата, сланината, сиренето.“ 

Рецепта за питена чорба. По рецептата в тенджера с вряща вода се слага нарязан лук, 

трошат се домашно изпечени кори за баница или домашна юфка, слагат се  червен пипер, 

сол, чубрица, девесил, джоджен. След като се свали от огъня – троши се сирене. Може и да 

се застрои. 

Фермерите, които взеха участие в това проучване посочват традициите, които спазват 

през целия процес на производството. Те работят в  хармония с околната среда и спазват 

традициите и вековният опит в българското животновъдство и млекопреработване. Тяхното 

производство е висококачествено и изисква дисциплина и постоянно практическо и 

технологично усъвършенстване.  

Всички участници в проучването като част от проекта са дали своето съгласие за 

участие. Те са изразили своето желание за популяризиране на техните продукти  и участие 

в брандирането на сиренето като Балканско сирене, с което да се разпространи информация 

до по-голям брой потребители и по-широка аудитория.  

 

 

 

VI. Някои от местата, в които се приготвят и предлагат ястия, приготвени по 

традиционни местни рецепти на територията на МИГ „Троян, Априлци, 

Угърчин“ 

 

1. Семеен хотел „Биле”, ул. „Стоян Българенчето“ № 235, с. Бели Осъм, 

община Троян. Хотелът е открит през 

2007 г. и в него се предлагат много 

ястия по традиционни местни рецепти 

като разядки от сирене, местни 

туршийки, традиционна лютика 

„Биле”, кисело зеле с лук и сушени 

чушки, предястие – свински уши с 

копър и чесън, качамак с масло и 

сирене, традиционна дърпана баница, лучник, гювеч със сухи чушки и зелеви 

сарми с чукан боб и сланина, айвар (включва лютеница, сирене, лук, 



 
 
 
 
 
 
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
патладжан), предястие „Бели Осъм” – варено телешко шкембе, запържено в 

масло с печурки и настърган кашкавал. 

  Телефон: 069 652 333 

 

 

2. Механа „Старата къща” – гр. Троян, ул. „Ген. Карцов” № 84. 

Собственици на механата са г-н Димитър 

Цаков и г-н Дилян Милков. Заведението е 

с битова атмосфера в няколко стаи в 

двуетажна стара троянска къща, като в 

една от стаите има и камина. В 

заведението изключително точно е запазен 

стила на отминалите времена в троянския 

край. Механата разполага с около 180 

места, като при хубаво време има и лятната градина. В менюто се предлагат 

редица местни ястия, приготвени по традиционни рецепти като троянска 

лютика (домати, печени чушки, чесън, магданоз); качамак (приготвя се със 

сирене, яйце, масло); дивечова каварма в омлет; телешко с манатарки и сини 

сливи и др. 

Телефон: 0878 123 105; 0670/ 60655; 0889 437 702 

 

3. Механа „Кайзера”, ул. „Стара планина” № 163, община Троян. Механата 

е създадена през 1990 г. от семейство Трифонови във фамилната им къща с 

участието на деца, баби и дядовци. Това е най-старото заведение в региона, 

което предлага традиционни ястия по традиционни местни рецепти. 

Притежава много награди и отговаря на европейските стандарти. Закритата 

площ на механата разполага с 30 места, а лятната градина с външна камина – 

50 места. Заведението има и зимна градина с 60 места. Уникалните дървени 

съдове, създавани преди повече от век, в механата правят гостите й 

съпричастни към традициите и културата на балканджиите. Медни менци, 

керемиди, гърнета, гювечи, сачове, придават неповторима атмосфера на 

трапезата. Обзавеждането е в типично български стил, с богата колекция от 

национални облекла, стари съдове, голяма камина, всичко с привкус на 

домашна обстановка. Основните традиционни ястия в механата се представят 

от г-жа Антоанета Трифонова (собственик), която предоставя и рецепти за 

тях: 

Балканджийска салата: 1. Кътък с печена червена чушка 2. Кътък със сушени сливи и 

орехи. 3. Домати по селски с чесън. 4. Печена чушка, поръсена с чукани орехи и сирене 
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Трапезни прибавки: Прясна чушка, пълнена със сирене, натрапена глава воден лук, 

пълнена със сланина и шарена сол и увита в месалче; разядка от орехи, коприва, чесън, 

олио, сол, галета, сушена чушка – блендира се;, домати, сланина, копър. 

Телефон: 089 980 1061  

 

4. Комплекс „Чифлика” в село Чифлик, община Троян. Комплексът е 

разположен на 15 км югазападно от Троян, в центъра на курорт Чифлик, в 

подножието на старопланинския връх "Козя стена" по най - горното поречие 

на р. Бели Осъм сред гъсти гори и живописен ландшафт с алпийски характер. 

Разполага с механа в битов стил със 120 места. 

Традиционните местни ястия, които се приготвят за 

гостите са качамак със сирене и сланина и чукан боб 

чорба със сланина. В комплекса има топъл басейн с 

олимпийски размери,  който е с минерална вода, 

извираща с 52 градуса; новопостроен е закрит басейн, 

има хотелска част. Собственик е Камен Петков.   

Телефон: 0878 56 73 19, 0888 56 73 19. Е-мейл: 

komplekschiflika@abv.bg 

 

 

 

 

5. Семеен хотел „Балканъ” в  кв. Видима, 

ул. Бъзев дял 2, гр. Априлци. 

Семеен хотел Балкана се намира в Априлци, на 8 километра от връх Ботев. 

Предлага помещения за настаняване с ресторант, безплатен частен паркинг, 

сезонен открит плувен басейн и общ салон. Всички помещения за 

настаняване в този 3-звезден хотел са с изглед към градината. Изграден също 

– изцяло ново строителство, в отчасти битов стил. По заявка в хотела може да 

се хапнат традиционни ястия като боб в гърне (и със свинско), качамак с краве 

сирене (от местен производител), печено агне или прасенце, телешки жили в 

гърне, заек в гърне със сини сливи (слагат се  лук, моркови). Собственик на 

хотела и майстор в кухнята е г-н Петър Киров. 

mailto:komplekschiflika@abv.bg
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Телефони: 088981552, 069582156, E-mail:reservation@dom-balkana.com. 

 

6. Семеен хотел и механа „Сватовете” – с. Ново село, община Априлци. 

Издържан изцяло битов стил, със стремеж от камък предимно и дърво да се 

пресъздаде атмосферата на старинната балканска къща. 

Хотелът разполага с широко пространство и механа, където 

повечето са маси са за големи компании. Има и камина, в 

която правят и чевермета. Механата е сред обширен двор с 

висока каменна ограда, където също в уютна обстановка 

клиентите могат да се усамотят и да се насладят на свежия 

въздух и вкусната храна. Механата предлага традиционна 

местна храна от био продукти. В богатото меню са: 

Новоселска печенка, домашна кълцана наденица, сирене по 

априлски, качамак с масло и сирене, мандраджийска 

разядка (кашкавал, сирене, яйце), домашна туршия, манастирска салата – 

печени пиперки, домат, боб, лук, маслини, орехи, бекон, Старопланинска 

салата – чушка, домат, краставица, сланинка, яйце, сирене, маслини).  

Телефон: 0887234444 

 

 

VII. Данни за местните забележителности и туристическите атракции на 

територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ 

 

За реализацията на местните хранителни продукти и по-специфично традиционното 

сирене и за консумацията на местните ястия са възможностите за привличане на клиенти. 

Клиентите на местните мандри са основно представители на местното население, но от 

съществено значение са и външни посетители на териториите на МИГ. За привличането на 

външни потребители е необходимо да се проучи информацията относно възможностите на 

територията да привлича туристи. За целта в настоящото проучване освен местата за 

производство на традиционни местни продукти и храни и за приготвянето на ястия по 

традиционни рецепти, е събрана информация и относно интересните културно-исторически 

обекти на териториите на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“. 

 

Туристическият потенциал на територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ е 

добре развит. Територията е богата на дадености, които благоприятстват развитието на 

различни видове туризъм. Историческите и природни забележителности като Национален 

парк „Централен балкан“, резерват „Стенето“ и др. традиционно привличат посетители и 

mailto:reservation@dom-balkana.com
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любители на екологичния и исторически туризъм. Традициите в развитието на занаятите 

също създават благоприятни предпоставки за увличаване на туризтическия поток на 

територията на МИГ. Туристическият бранш се развива и като резултат от протеклия 

процес на преструктуриране на икономиката през 90-те години на миналия век, когато най-

големите промишлени предприятия на територията на МИГ фалират и се е породила 

необходимост от алтернативна заетост. 

На територията на МИГ успешно се развиват различни направления на туризма като:  

Селски туризъм: на територията на МИГ съществуват много на брой селски къщи, 

които предлагат на своите гости широка гама от дейности и предизвикателства, осмислящи 

свободното време па почиващите. Селски къщи за гости могат да се намерят почти на 

цялата територия на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ като по-популярни населени места 

са районът на община Априлци, селата Чифлик, Бели Осъм, Орешак, Черни Осъм, 

Шипково, Терзийско и много други.  

Културен и исторически туризъм: на територията МИГ са разположени уникални 

исторически, археологически и културни паметници.  

Планински туризъм: територията на МИГ изцяло попада в пределите на Средна Стара 

планина и Среден Предбалкан. По-голяма част от туристическите хижи са реновирани през 

последните години и предлагат много добри условия за настаняване, а предлаганите 

туристически маршрути, (немалка част от които са подходящи и за велотуризьм) дават 

възможност на гостите и туристите да се запознаят на място с прекрасните планински 

пейзажи и наличното изключително богато биоразнообразие.  

Екологичен туризъм. По биологично разнообразие България е на второ място в 

Европа. Растенията наброяват над 12 360 вида, като от тях 3 700 вида са висши. Територията 

на МИГ се характеризира с изключително богато биоразнообразие, уникални природни 

забележителности, където всеки любител на красивите гледки и на близостта с природата 

може да открие своя рай. Създадени са отлични условия за всякакви екологичносъобразни 

дейности разходки, планински преходи, наблюдение на птици, животни и растения, 

посещение на природни забележителности и много други.  

Балнеоложки туризъм: традицията за използване на силата на минералните извори 

датира от началото си от траките, които са били прочути като отлични лечители. 

„Свещените извори на Тракия” стават известни в цялата Римска империя. Много малко са 

страните в Европа, които могат да конкурират България в областта на СПА, балнео и уелнес 

туризма. На територията на местна инициативна група „Троян, Априлци, Угърчин“ 

балнеоложкият туризъм е развит най-вече в село Чифлик и село Шипково, община Троян. 
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Малкото селце Чифлик, разположено на 14 км. югозападно от Троян, при извора на р. Бели 

Осъм. Освен възможност за пълноценен отдих сред невероятна природа и свеж въздух, 

Чифлик предлага на своите посетители и шанс да се възползвате от лечебната сила на 

няколко топли минерални извора, извиращи от пад 1 000 м. дълбочина, с температури 

достигащи до 55°С. Водата им е ниско минерализирана, близка до състав с този на водите 

в Горна Баня, Банкя, Хисар, Момина Чешма и Вършец. Село Шипково се простира върху 

източните склонове на Васильовската планина – най-високата част от предпланината на 

Средна Стара планина. Мястото залага на печеливша комбинация от уникални природни 

дадености, богато културно-историческо наследство и лековити минерални извори.  

Ловен туризъм: организираният ловен туризъм започва в началото на 60-те години на 

XX век. На територията на МИГ се намира Държавно ловно стопанство „Русалка”, което е 

разположено по северните склонове на Централна Стара планина. Ловната площ на 

стопанството обхваща 13 000 ха, върху които преобладават вековни букови гори. 

Спокойствието и девствената природа пазят естествените местообитания на кафявата 

мечка. ДЛС „Русалка” има изградени 2 бази за настаняване на ловни групи. Ловният дом в 

град Априлци разполага със зала за хранене, механа, 3 апартамента и 4 спални. Ловният дом 

в село Лесидрен разполага със зала за хранене, механа и 5 спални, мечка, благородния елен, 

дивата свиня и сърната. 

На територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ има богати възможности за 

практикуване на здравен, балнеоложки и спа-туризъм, пешеходен, конен и велотуризъм, 

поклоннически, исторически, културен и селски туризъм. 

На територията се намира Троянският манастир,  Националното изложение на 

художествените занаяти и изкуства в с. Орешак, Девическият манастир „Света Троица“ в 

гр. Априлци, останките на крепостта „Состра“ и много други исторически, архитектурни и 

археологически паметници от различни епохи. 

„Состра“ е древна римска крепост, която се намира в землището на село Ломец, на 

около 16 км от Троян. Крепостта е разположена почти по средата на важния античен път 

Виа Траяна. 
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Римският път Виа Траяна (2) е построен по времето на император Траян през I в. 

пресичащ Стара планина при прохода Беклемето и свързващ Мизия с Тракия и Бяло море. 

възниква още през I - II в. По пътя преди две хиляди години са вървели римски легиони, 

като той е запазен в добро състояние и до днес и дори според специалистите, притежава 

най-добре запазената римска каменна настилка в цяла България. Всеки, който мине оттук, 

може да открие отлично запазена антична магистрала, достигаща до 6 м. широчина, с осова 

линия, бордюри, тракийски светилища, допълнително засилващи интереса на туристите.  

Любителите на историческите приключения може да преминат през Троянския 

проход по трасето на римския път Виа Траяна и се възхитят на "магистралата", от която има 

запазени участъци, които почти 2000 г. устояват на времето и на човешката дейност и 

преминава се през защитени територии.   

В гр. Троян се намират Историческия музей и Музеят на народните художествени 

занаяти и приложните изкуства (намира се в сграда, която е построена от майстор уста 

Генчо Кънев през 1881 г.). В града се намира и картинна галерия „Серякова къща“, която е 

предоставена на Съюза на Троянските художници, за да стане техен клуб и едновременно с 

това са бъде градска художествена галерия. 

Територията на МИГ, и по-конкретно общините Троян и Априлци се характеризират 

като традиционни занаятчийски центрове. Грънчарството, дърворезбата, пирографията, 

керамиката, тъкачеството и сарачеството са само част от занаятите, които прокарват моста 

от миналото към настоящото развитие на територията. В с. Орешак се намира 

Националното изложение на художествените занаяти и изкуствата, което е единственото в 

страната, в чиито изложбени зали са показани и се показват уникални предмети па 
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народните художествени занаяти, изработени от изтъкнати майстори от всички 

етнографски райони на България. 

На територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ има множество храмове и   

читалища, които са средища на духовния и културен живот в продължение на много векове, 

като една голяма част от тях са и с национално значение. По-важните такива обекти на 

територията на МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“ са следните:  

Троянският манастир „Успение Богородично“ (3) е не само най-големият 

старопланински манастир, но и трето по големина духовно средище в България (след 

Бачковския и Рилския манастири). Манастирът „Свети Йоан Кръстител“ е действащ 

манастир на Българската православна църква и лятна резиденция на българския патриарх. 

Намира се в живописната местност ,,Зелениковец“ в Троянската част на Стара планина, на 

около 8 км. югоизточно от Троянския манастир и на около 5 км. южно от село Черни Осъм.  

Църквата „Св. Параскева - Петка”, която се извисява в централната част на град Троян, е 

най-старата църква в общината (с изключение на двете манастирски църкви в Троянския 

манастир). Храмът „Св. Николай Летни“ е построен през 1838 г. в село Гумущник и е част 

от възрожденски архитектурен комплекс с историческа и художествена стойност и е обявен 

за паметник на културата. Каменната църква ,,Св. Всях Светих“ се намира в село Голяма 

Желязна, на 32 км. от общинския център Троян. 

 

VIII. Маршрути на сиренето 
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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. 



 
 
 
 
 
 
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
Легендата разказва, че в древни 

времена по тези места живели траки. 

Когато римският легион, 

предвождан от Леседър, пристигнал 

тук, срещнал отпора 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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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• 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. 

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 
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(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 

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. 
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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. 

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 
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пункт към х. „Амбарица”, както и за кратки туристически маршрути. В селото има училище 

за планински водачи. 

 

 

IX. Изводи и препоръки 

Изводи: 

От направеното проучване и анализираната информация на територията на МИГ 

„Троян, Априлци, Угърчин“ като част от международния проект „Кажи сирене! Балканско 

сирене!“, могат да се направят следните изводи: 

- Повечето от мандрите и производителите на сирене на територията на МИГ „Троян, 

Априлци, Угърчин“ използват традиционни рецепти за производство на сирене.  

 

- Пасищата се намират в райони с планински и полу-планински климат, чист въздух и 

почви и треви богати на билки и лечебни растения. 

 

- Произвеждат се някои уникални видове сирена, които могат да генерират интерес 

привличат посетители към територията със своята неповторимост.  

 

- Информацията, която е събрана на база проучването подчертава необходимостта от 

брандирането и популяризирането на местните марки сирене.  

 

- Необходимо е да се идентифицират дейности и стратегии за разширяване на 

клиентската база и възможностите за маркетинг на местното сирене. 

 

- Местното сирене се произвежда с висококачествена суровина и отговаря на всички 

изисквания, за да намери своя пазар в други държави, както и на територията на 

цялата страна.  

 

 

Препоръки: 

От проучената и анализирана информация до този момент може да се направят следните 

препоръки за дейности с цел по-ефективно промотиране на местното сирене: 



 
 
 
 
 
 
 

                   

Програма за развитие на селските райони. 

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 
- Необходимо е създаване на маркетингова стратегия и дейности по изпълнението 

й за популяризиране на местните видове сирене. Настоящото проучване и 

изводите  ще послужи като основа на стратегията за популяризирането на 

традиционните местни видове сирене и като начало на този процес, в който се 

включват всички партньори по проекта.  

- Дейностите по проекта ще допринесат за подобряване на разпознаваемостта и 

популяризиране на традиционното сирене и за увеличаване на търсенето. 

- Една от насоките за постигане на тези цели е идентифициране и стимулиране на 

възможностите за представяне на местното сирене и на местните рецепти, които 

използват сиренето, както и представянето на домашно приготвени храни. 

Участието в събития като кулинарни фестивали, местни събори, специализирани 

местни и международни изложения и др. дават добра възможност сиренето да 

достигне до по-широк кръг от потребители. 

- Приносът на Местната инициативна група е значителен и нейната роля е 

съществена при изпълнението на дейностите по популяризиране на местното 

сирене като част от проекта. Една от възможностите е инициативата да бъде 

отразена в местните и националните медии. По този начин ще се постигне 

разпространение на информацията и предизвикване на интерес сред по-голяма 

група от потребители, включително международни посетители, туристи и 

любители на местните традиции и продукти.   

- За да се популяризира сиренето сред българските и чуждестранни туриси е 

необходимо да се ангажират местните хотели и ресторанти. На територията на 

МИГ „Троян, Априлци, Угърчин“, с добрите условия на развития туристически 

сектор, това е още една благоприятна възможност за достигане до по-широка 

аудитория и популяризиране на бранда на Балканското сирене.  


