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Двудневен фестивал по проект 
„Кажи сирене! Балканско сирене“ 

се проведе в Троян

Двудневен фестивал „Кажи 
сирене! Балканско сирене“ 
се проведе в Троян. На 
централния площад в града 
производители на млечни 
продукти от страната 
демонстрираха своята 
продукция, а посетилите 
имаха възможност да я 
дегустират.
Фестивалът е по 
международен проект 
и се организира от 
неправителствената 
организация Сдружение 
„Местна инициативна група 
– Троян, Априлци, Угърчин“. 
В проявата се включиха и 
представители на местни 
инициативни групи от 
българска страна – сред тях 
и МИГ „Балчик – Генерал 
Тошево и техните партньори 
от Румъния, Гърция и 
Молдова.
Фокусът на събитието 
беше върху традиционното 
производство на млечни 
продукти от малки 
семейни ферми, които 
са съхранили уникални 
технологии за производство 
и стари фамилни рецепти. 
Местните продукти, които 
се произвеждат от малки 
мандри и лични стопанства, 
варират от обикновено, 
саламурено, меко, 
полутвърдо до деликатесни 
сирена. Те са уникални, редки 
и типични за отделните 
региони. Наричат ги скритото 
съкровище на Балканите, 
заради което могат да се 
обединят под единен бранд 
и без да губят националната 
си идентичност, да 
осигурят достойни 
доходи на фермерите в 
региона, категорични са 
организаторите.
Фестивалът в Троян имаше 
за цел да популяризира 
и представи балканските 
сирена на местните 
производители от България.
Припомняме, че уникални 
сирена, създадени от малки 
производители на млечни 
продукти, бяха представени 
в Балчик на хепънингв 
началото на септември 
т.г., който носеше името 
на проекта„Кажи сирене! 
Балканско сирене!” на 
територията на Местната 
инициативна група (МИГ) 
„Балчик – Генерал Тошево”. 

Проявата стана възможна, 
благодарение на обединените 
усилия на МИГ„Балчик 
- Генерал Тошево“, който 
работи по проекта в 
партньорство с българските 
МИГ „Раковски“ (водеща 
организация), МИГ „Троян – 
Априлци – Угърчин“ и МИГ 
„Сливница – Драгоман“. 

От Румъния в проекта 
участват МИГ „Напока – 
Поролисум“, от региона 
на Клуж, МИГ Асоциация 
Текучи, МИГ Лидер Бистрица 
Насауд и МИГ Асоциация 
“Микрорегион Вайлор 
Крисурилор Алб ши Негру“, 
както и асоциираните 
партньори от Република 
Молдова. Проектът се 
изпълнява във връзка с 
Административен договор 
№ РД 50-73/02.04.2021 г. 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. Той има за цел 
да изследва и документира 
балканските сирена в 
регионите от проекта, 
да постави фокуса върху 
традиционното производство 
на сирене, да създаде 
маршрут и определи сирена-
посланици, да брандира и 
популяризира балканското 
сирене.
Във връзка с това „МИГ 
Балчик – Генерал Тошево“ 
възложи на сдружение 
„Европейски институт по 
културен туризъм „ЕВРИКА“ 
да извърши „Проучване и 

документиране на продукти, 
които могат да се включат в 
бранда „Балканско сирене“ на 
територията на МИГ „Балчик 
– Генерал Тошево“.
Бяха проучени историята 
и традициите на 
производството на сирене в 
Добруджа. Изследователският 
екип посети и описа 

продуктите на 12 ферми 
на територията на МИГ 
„Балчик – Генерал Тошево“– 2 
козеферми, 5 кравеферми и 5 
овцеферми. Особен интерес 
представляват малките 
семейни ферми, които са 
съхранили стари фамилни 
рецепти при производството 
на сирене и кашкавал.
Именно те бяха включени 
в т.нар. „Маршрут на 
сиренето“ на територията на 
общините Балчик и Генерал 
Тошево, чиято цел е да 
обедини местното културно 
и природно наследство с 
традиционното производство 
на сирене и кашкавал. 
Маршрутът е подходящ за 
туристи и гости на региона, 
но и за всеки, който желае 
да дегустира домашни 
сирена и да посети местните 
забележителности.
За изходна точка вземаме 
Балчик, перлата на северното 
Черноморие. 
На територията на Балчик 
има множество архитектурни 
паметници от Античността 
и Средновековието, част 
от безценното културно и 
археологическо наследство, 
с което се характеризира 
целият район на Северното 
Черноморие

Освен Двореца и 
Ботаническата градина 
- емблемата на града - най-
забележителни са останките 
от храма на Кибела, който е 
най-добре запазеният храм 
на Богинята-майка в цяла 
Европа.
На 15 км от Балчик, в село 
Оброчище, се намира 

козефермата на Неделчо 
Русев. Тукможете да си 
закупите козе мляко и 
домашно произведено 
козе сирене, а на излизане 
от селото да посетите 
средновековния религиозен 
храм Свети Атанас – Ак 
Язълъ Баба, почитан и от 
християни и от мюсюлмани 
алевити.
По-нататък маршрутът ни 
отвежда в село Сенокос, 
на 17 км от Балчик, където 
от дълги години Димитър 
Димитров отглежда над 100 
овце в семейната овцеферма. 
Пътуваме на северозапад 
и преминаваме през 
емблематичното 
добруджанско село 
Дъбовик. Тук пазят жива 
паметта заДора Габе. 
Музейнатаекспозиция 
съхранява интересни 
експонати от живота и 
творчеството на поетесата.
Маршрутът продължава на 
север, към село Росен, където 
се намира овцефермата с над 
180 овце на Пенка и Панайот 
Василеви. Ако желаете 
овче мляко или агне за 
празниците, оттук можете да 
си ги купите на най-изгодна 
цена.
Следващата точка от 

маршрута е село Кардам и 
мандрата на фирма “Ролес” 
АД, която произвежда 
бутикови сирена за ценители. 
Съветваме ви да се отбиете 
и до козефермата на Никола 
Василев.
Малко преди да влезете 
в селото табела насочва 
към фермата. Двамата със 
съпругата си се грижат за 
150 кози, а домашното козе 
сирене се търси от хора от 
целия регион. 
На 6 км след Кардам 
еЙовково - селото от 
„Чифликът край границата“, 
където е живял Певецът на 
Добруджа Йордан Йовков, 
а селото е преименувано в 
чест на големия белетрист. 
На мястото на къщата днес 
има паметна плоча, наблизо е 
и бившата гранична застава, 
известна от филми по 
произведенията на Йовков.
От там до град Генерал 
Тошево са само 16 километра. 
Непремено се отбийте до 
къщата на Стоянка Георгиева. 
Намира се срещу църквата 
„Свети Димитър“ на 300 
метра в посока село Присад 
и пътя за Балчик. Убедете се, 
че толкова вкусен кашкавал 
никога не сте опитвали! 
Генерал Тошево е известен 
с общинския си музей 
на Добруджа, с парка и 
паметника на Йордан Йовков, 
с читалището, организатор 

на много фестивали и 
инициативи, представяни и 
на площада пред общината.
Обратният път към Балчик 
ни отвежда през село 
Дропла.От ляво на пътя 
ще видите12 крави порода 
Абърдийн от кравефермата 
на Данаил Николов.В селото 
е възстановен описания от 
Йордан Йовков Антимовски 
хан, за който се вярва, 
че е бил между Дропла и 
Змеево – кръстопътят – на 
юг към крайморския град 
Балчик, и на запад – към 
областния център Добрич.
Ханът предлага автентична 
добруджанска кухня и е 
любимо място за разкази и 
спомени от излети на ловната 
дружинка.
Ако в края на своето 
пътешествие се завърнете 
отново в Балчик, може да 
добавите бутилка червено 
вино от някоя от винарните 
на Архитектурно-парковия 
комплекс „Дворецът“. 
Добруджа ви очаква...


