
Вино с идентичност



1

Идентичност

Идеята за Орбелус се зароди между нас, две прия-
телски семейства, почти на шега в края на 90-те, в 
разгара на разговор за пустеещите лозя в долината 
на Струма. Постепенно контурите й започнаха да 
се изясняват и колкото повече говорехме, толкова 
повече знаехме, че тя е нещо, с което си струва да се 
захванем. Искахме да покажем идентичността на до-
лината на Струма и уникалния й сорт, Мелнишката 
лоза, и нашето разбиране за тях. 

Оттук за нас пътят беше ясен – в продължение на 
няколко години подбирахме парцелите, трупахме зна-
ния и съвети от местни близки лозари, сега част от 
семейството на Орбелус. През 2006г. бяха засадени 
първите лозя, през 2009г. се появи първата реколта 
вина Орбелус, а през 2014г. отвори врати и винарна-
та – „домът“ на Орбелус. 

За нас естественият път от самото начало е био- 
лозарство и винарство. Нашето разбиране е, че 
идентичността на един регион и плодовете му може 
да се разкрие истински, само ако работим в хармония 
с природата и с мисъл за земята, която оставяме на 
идните поколения.

Този път ни води до днес: Орбелус е първата серти-
фицирана биовинарна в България (с радост можем да 
кажем, че вече не е единствената!) и е член на Българска-
та асоциацията на независимите лозаро-винари. Всеки 
от нас, родители, приятели, а сега вече и порасналите 
ни деца, има участие и застава зад всяка стъпка на ви-
ната Орбелус – от лозето до бутилката!
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Тероар и лозя

Лозята на Орбелус са разположени в една от най-
южните точки на България – източния бряг на река 
Струма, в землищата на селата Кромидово, Капато-
во, Хърсово и Марикостиново. Изложението им е 
източно, през южно до северозападно, а надморската 
височина е от 160 до 250 метра. Районът е погален 
от полъха на Средиземно море и ограден от седем 
планини: Пирин, Славянка, Сенгелска планина, Беласи-
ца, Огражден, Малашевска планина и Рупите (Кожух). 
Този специфичен климат, в комбинация с глинестите 
и песъчливи почви, са сред водещите фактори, отго-
ворни за богатия, южен вкус на нашите вина. Още в 
древността Траките, известни с винарските си уме-
ния, са ценяли качествата на тези земи.

Освен на нашите вина, бреговете на Струма са и 
родното място на част от хората, създали Орбелус. 
За семейството ни районът е не само отличен за ло-
зарство и винарство, но и извор на вдъхновение и 
удоволствие.
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Сортове

При избора на сортове, основни за нас са две неща – 
работата с местни сортове и особеностите на ло-
зарския регион. За Орбелус ендемичните сортове 
показват най-точно идентичността и истинския 
вкус на долното течение на река Струма. Но качест-
вата на региона не се изчерпват с типичните за него 
лозя. За да откроим и развием възможностите му, ние 
отглеждаме и международни сортове, подходящи за 
тази част на България. 

Традиционни сортове:

Основният червен сорт на Орбелус е раннозреещият 
клон на емблематичната за долината на Струма Мел-
нишка лоза – Ранната мелнишка лоза (35 процента от 
насажденията). Той е допълнен от Широка мелнишка 
лоза, Мелнишки рубин и белия сорт Сандански мискет.

Класически за България международни сортове:

В Орбелус отглеждаме и винифицираме класическите 
за България и света Каберне Совиньон, Мерло, Сира и 
белите Шардоне, Пино Гри и Вионие, на които мест-
ните условия  придават специфичен  характер.

Редки за България сортове:

Климатичните условия ни дават възможност да 
работим и с по-редките за България, но много подхо-
дящи за долината на Струма сортове Гренаш Ноар, 
Мурведър, Марселан, Примитиво, Пти Вердо и белия 
Асиртико.



6 7

Митра и Христо Илиеви

Лозята са запазената територия на семейство 
Илиеви. Местни лозари с дългогодишен опит, те 
познават земята в долното течение на Струма по-
добре от всеки друг. За винарна като Орбелус, чиято 
философия е, че за да е хубаво виното, качеството на 
гроздето е от основно значение, тяхната работа е 
незаменима.

Николай Стоянов, Кирил и Мария Младенови

Енолозите Николай и Кирил, както и Мария в лабо-
раторията, се грижат за всяка капка вино през целия 
й път – от контрола на гроздето на лозето и него-
вата селекция, през раждането на виното в съдовете 
за ферментация и стареенето в бъчвите до затваря-
нето в бутилка.

Знанията и опита, които  трупаме заедно, както и 
общите ни ценности, превръщат Орбелус в нещо по-
вече от вино. И всички ние, които споделяме тази 
философия, сме не само съмишленици, но и семейство.  
Това са хората, които създават идентичността на 
Орбелус и го превръщат в това, което е.

Семейството на Орбелус

Благой, Георги, Галя, Дима 

Орбелус е идея на две приятелски семейства. Съседи 
и приятели от повече от двадесeт години, с деца из-
растнали заедно, той е на практика семеен проект. 
Идеята и основните решения са на Благой и Георги, 
на Галя и Дима. А с времето децата им се включват 
с предложения за купажи и техните имена, дизайн 
на етикетите, маркетинг, комуникация, както и в 
цялостното развитие на винарната. Александра и 
Дафина (на снимката в ляво) са пример за това.
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Винарна

Винарната на Орбелус е разположена над село Кроми-
дово, като посетителите ни могат да се насладят 
не само на вината ни, но и на гледката към лозята и 
планините в околността. Архитектурата на дома на 
Орбелус е вдъхновена от местна легенда, според която 
бъчвите вино са дар, паднал от небето. 

Заповядайте, ще се радваме да се запознаем!
(Подробна информация ше намерите в края на брошурата)

За предварителни резервации:
Т 02 951 54 95
Е office@orbelus.bg
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Орбелус в бутилка

Като млада изба, ние от Орбелус не се страхуваме 
да експериментираме във всеки един етап на вино-
производството – от лозята, които гледаме, през 
използването на техники във винарната, до купажите 
(блендовете), които влизат в бутилката. Опитът 
постепенно оформя облика на вината ни в няколко 
тематични серии.

Класика

Орбелус е вече позната с класическите Орбелус Мел-
ник, Гетика и Прима – тероарни вина, базирани на 
Ранна мелнишка лоза, с първа реколта 2009. Към тях с 
годините се присъединиха специална селекция на Прима 
(от 2011 насам), както и белите купажи – Орбелус 
Орелек (от 2012) и розето Орбелус Парил (от 2013).
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Орбелус в бутилка 

Single

От реколта 2014 насам всяка година представяме на-
шите любими парцели и как сортовете се развиват 
на тях в серията Single (едно лозе). В серии от не по-
вече от два барика, тези вина изискват много време 
и умение и са нашият начин да покажем спецификата 
на региона.

Хрумвания

От 2012 година насам даваме пълна свобода на въоб-
ражението си в серията „Хрумки“ – вино, създадено 
по идея на винаря, вдъхновено от особеностите на 
съответната реколта. Всяка година това е нашата 
изненада. Така от реколта 2015 представихме първо-
то червено натурално вино (без добавени сулфити) на 
българския пазар – Орбелус Митра, кръстено на глав-
ния ни лозар.
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