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Dear readers, 

The year of 202 is in the history, and we can say that it was a sur-
prising, difficult, strange and uncertain time of war between man 
and nature. But this time it is not about ozone holes, environmental 
pollution and the extinction of species as a result of human activity. 
It's about a virus. The anthill of humanity is in chaos – who is to 
blame, where did the virus come from, what to do, how do we save 
ourselves? These are the questions that changed or deepened our 
daily topics of conversation. Our way of life has changed with long-
term repercussions. The economic crisis is already a fact – analysts 
describe different kinds of scenarios of possible future world devel-
opment. Of course, life goes on and challenges must be met and 
overcome – as rational beings, we understand that. 

The wine industry, both in our country and around the world, has 
been subjected to severe cataclysms. And if during the summer we 
hoped that the crisis from the closure of restaurants and hotels and 
the collapse of the tourism business had been overcome and all eyes 
were focused with hope on the next tourist season, now the blow is 
expected to be devastating.  

The first wave of COVID-19 in the spring boosted online sales and 
bag-in-box packaging was the most preferred option in chain stores. 
Wine tourism has also suffered severely and will continue to suffer 
losses. 

Now, the future is uncertain. Just like during a wartime period, large 
and notable mass events were cancelled – specialised exhibitions, 
tastings and competitions, which affected the wine market one way 
or another. 

One of the ways to reach the consumers of wine and spirits is the 
specialised media, both electronic and in print. “Bulgaria – Land of 
Wine” is the only bilingual magazine in Bulgaria that specialises in 
wine. It has both a printed and an electronic version which can be 
found at www.lozaivino.org 

This issue will give you the opportunity to get acquainted with the in-
ternational awards won by our wine and spirits producers. We will 
present you a new association of wine professionals. We will cele-
brate wine and spirits producers that make their debut in the market 
and will discover wine regions in other countries. 

 

May the magic of the Christmas spirit enter your homes and 

your hearts! May God bless you and keep you in good health! 

Уважаеми читатели, 

Отиде си една изненадваща, тежка, странна и непозната за нас 
година на своеобразна война – война на хората с природата. Но 
този път не става въпрос за озонови дупки, за замърсяване на 
околната среда, за загиване на различни видове животни – 
всичко това като резултат от човешката дейност. Става 
въпрос за вирус. Големият човешки мравуняк е разбунен – кой е 
виновен, откъде дойде, какво да правим, как да се спасим…? Все 
въпроси, които изместиха злободневните ни теми или пък ги за-
дълбочиха. Промени се начинът ни на живот и то за дълго. Ико-
номическата криза вече е факт – анализаторите надминават 
себе си, разгръщайки една или друга картина на бъдещо разви-
тие на света. Разбира се, животът продължава и предизвика-
телствата трябва да се посрещат и преодоляват успешно – 
нали затова сме разумната част от природата. 

Лозаро-винарският бранш както у нас, така и по света e под-
ложен на тежки сътресения. И ако лятото даваше надежда, че 
кризата от затварянето на заведенията и хотелите и срива-
нето на туристическия бизнес е преодоляна и погледите са на-
сочени с надежда към следващите туристически сезони, сега 
ударът се очаква да бъде унищожителен.  

Първата вълна през пролетта даде силен тласък на онлайн про-
дажбите, а бег ин бокс опаковките са вариантът, който беше 
най-предпочитан във веригите. Винарският туризъм също 
тежко пострада и ще продължава да търпи загуби. 

Сега бъдещето е неизвестно. Както по време на война, бяха от-
менени големи и значими масови събития - специализирани из-
ложения, дегустации и конкурси, които по един и друг начин 
влияят на пазара на вино.  

Един от начините за достигане до консуматорите на вино и 
спиртни напитки са специализираните медии както елек-
тронни, така и печатни. „Bulgaria - Land of Wine” е единстве-
ното у нас двуезично специализирано списание на тема вино. То 
има както печатен, така и електронен вариант, който може 
да се види на сайта www.lozaivino.org   

Този брой ще ви даде възможност да се запознаете с извоюва-
ните световни отличия от наши производители на вино и 
спиртни напитки. Ще ви представим едно ново сдружение на 
винените професионалистите.  Ще отбележим и дебюти на 
производители на вина и спиртни напитки, както и ще по-
пътуваме из чуждоземни лозаро-винарски райони. 

 

Ние Ви пожелаваме успешна 2021 година! Бъдете здрави 
и Бог да Ви закриля! 

 

DIANA CHOBANOVA 
Award for overall contribution  
to the development  
of the wine  
sector in our country 

Родена съм в с. Мокрен, обл. Сливен на 11.09.1955 г. Средното 
си образование завърших в професионалната гимназия в 
Карнобат. Кандидатствах в УХТ в Пловдив, (тогава ВИХВП) 
И така през 1975 г. започна моето студентство в Пловдив 
и продължи до 1980 г., когато се дипломирах. Започнах ра-
бота същата година във „Винпром“ в с. Славянци като тех-
нолог в избата в Сунгурларе. Много съм благодарна на 
няколко души, които въведоха един начеващ технолог в 
тайните на винарската професия – това са тогавашните 
ми директор инж. Ангел Батаков и зам. директор инж. Ва-
лентин Ангелов,  началник цеха в Сунгурларе, инж. Мария 
Атанасова, както и на двамата ми техник-винари Иван 
Божков и Таньо Златанов. Междувременно се омъжих 
(съпругът ми, вече покойник, инж. Георги Чобанов, завърши 
същата специалност като мен) и родих син.  В края на 1982 
г. кандидатствах в конкурс за аспирант (докторант) по 
„Технология на виното и високоалкохолните напитки“ в ка-
тедрата и го спечелих. От 1983 г. започна разработване на 
дисертация, което никак не е лесна работа. Тогава реално 
стартира и научната ми кариера. По стечение на об-
стоятелствата в края на аспирантурата, в рамките на 
година и половина, си отидоха от този свят титулярът 
на дисциплината „Енология“ проф. Стоян Геров, както и на-
учният ми ръководител доц. д-р Драган Начков, което 
значително забави защитата на дисертацията. В крайна 
сметка защитих през 1988 г. Още от есента на същата 
година вече работех като хонорован асистент по  

I was born on 11 September 1955 in the village of Mokren, in the 
Sliven region. I graduated from the vocational high school in 
Karnobat. I applied to the University of Food Technology in 
Plovdiv. My student years started in Plovdiv in 1975 and lasted 
until 1980, when I graduated. I started working the same year 
in Vinprom in the village of Slavyantsi as a cellar technologist in 
Sungurlare. I am very grateful to several people who introduced 
a novice technologist like me to the secrets of the wine pro-
fession – these are the director engineer Angel Batakov and 
the deputy director engineer Valentin Angelov, head of the 
workshop in Sungurlare, engineer Maria Atanasova, as well as 
the two technician winemakers Ivan Bozhkov and Tanyo Zla-
tanov. In the meantime I got married and gave birth to a son. 
My husband, now deceased, engineer Georgi Chobanov, grad-
uated with the same degree as I did. At the end of 1982 I ap-
plied for postgraduate studies (PhD studies) in the Wine and 
Spirits Technology department and got accepted. In 1983 I 
started working on my dissertation, which turned out to be a 
difficult task. Then my scientific career really started. Coinci-
dentally, at the end of the PhD studies, within a year and a half, 
the Head of Oenology, Prof. Stoyan Gerov and my supervisor 
Assoc. Prof. Dr. Dragan Nachkov, passed away, which signifi-
cantly delayed the dissertation defense. Eventually, I defended 
my dissertation in 1988. In the autumn of the same year I 
started working as a part-time assistant in the Department of 
Viticulture and Oenology, and in 1989 I became a full-time as-
sistant in the Department. I broke with tradition – until then all 

награда за цялостен принос към развитието 
 на лозаро-винарския сектор у нас 

Диана Чобанова

Диана Чобанова 
Diana Chobanova

От екипа на BULGARIA – LAND OF WINE  

The team of BULGARIA – LAND OF WINE 
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„Енология“, а от 1989 г. станах и редовен асистент в ка-
тедрата. И тук разчупих традицията – дотогава всички 
членове на катедрата бяха мъже. Изведнъж в мое лице  
се появи първата дама в катедрата. Започна изкачването 
по научната стълбица: 1991 г. – старши асистент, 1993 г. – 
главен асистент, 2006 г. - доцент. И така до днес.  

members of the department were men. Suddenly I happened 
to be the first lady in the department. Thus I began climbing 
the scientific ladder: in 1991 I became a Senior Assistant, in  
1993 – Chief Assistant, and in 2006 – Associate Professor. This 
continues to this day. 

Какво означава за Вас наградата, присъдена Ви от Съюза на ено-
лозите в България?   

Това е най-върховният момент в живота ми след раждането на сина 
ми. При мен дойдоха председателят на Съюза на енолозите инж. 
Станимир Стоянов заедно с члена на УС на Съюза инж. Димитър 
Димов и ме уведомиха за решението на ръководството какво смя-
тат да ми връчат на Коледния бал 2019 г. Първата ми реакция беше, 
че не съм направила кой знае какво в кариерата си, за да заслужа та-
кава награда. Може би аз не осъзнавах какъв реално е приносът ми 
към винарската общност, обучавайки над 2200 студенти за всич-
ките тези години, след като целият УС на Съюза мислеше друго. Ни-
кога няма да забравя момента на връчването на наградата. Беше 
невероятно вълнуващо – цялата зала на крака и аз вървя към сцената 
под ръкопляскания и усмивки. Беше невероятно, неповторимо!  

Кой е първият ярък спомен от професионалната Ви кариера?  

Когато седнах да изпитвам първите си студенти (випуск 1989 и 
1990). Не знам кой беше по-уплашен и по-притеснен повече – те 
или аз. Тогава изпитите бяха устни, а не писмени, както днес. За 
тестово изпитване да не говорим. 

Какво означава да си енолог в България?  

Накратко: изкуство и отговорност. Изкуство, защото да про-
изведеш вино от грозде, не е толкова лесно и елементарно, както 
някои си мислят. Трябват ти знания, мисъл, усет, чувство, любов, 
за да си сигурен какво трябва да предприемеш в даден момент и 
дори поглед в бъдещето, за да предвидиш какво ще се случи зана-
пред с произведения от тебе продукт. Отговорност, защото в 
крайна сметка не произвеждаш 5 литра вино, а зад гърба ти стоят 
десетки хиляди литри. При това всяко вино е различно с неговите 
особености и характеристики, с тревогите за него във всеки мо-
мент, дори когато е тръгнало на път към консуматора. Всичко 
това важи по принцип за професията енолог. А енолог в България в 
момента означава, че трябва да бъдеш нащрек във всеки един мо-
мент, защото те дебнат закони, членове, наредби, проверки.  

Как решихте да се посветите на винарската наука? Разкажете 
ни за това сложно и трудно поприще от позицията своя 40-го-
дишен професионален път, който минава през два обществено-
политически строя?  

Никога не съм вземала специално решение да се занимавам с наука, а 
още по-малко винарска. То просто дойде някак от само себе си. Не 
мога да го обясня. От целия ми почти 40-годишен трудов стаж 34 
години съм прекарала в УХТ. Чувствам се горда с това. Що се отнася 
до двата обществено-политически строя – да, има разлика от 
преди 1989 г. и след нея. Преди – първо направление, второ направ-
ление (по-възрастните помнят тези понятия). Сега има други изиск-
вания, струва ми се повече отпреди, но .... всяко нещо с времето си. 
Що се отнася до гроздето, то си беше грозде и тогава, и сега. Ви-
ното – също. Да, има промяна в сортовата листа на България, има 

What does the award given to you by the Union of Oenologists in Bul-
garia mean to you?    

This is my greatest moment in my life after the birth of my son. The Pres-
ident of the Union of Oenologists Stanimir Stoyanov came to me to-
gether with the member of the Board of the Union Dimitar Dimov and 
told me about the decision of the management to give me the award at 
the Christmas Ball 2019. My first reaction was that I had not accom-
plished enough in my career to deserve such an award. I had trained 
over 2,200 students all these years, but I did not realise my real contri-
bution to the wine community. However, the entire Board of the Union 
thought otherwise. I will never forget the moment when I received the 
award at the award ceremony. It was incredibly exciting – the entire au-
dience was on their feet and I was walking towards the stage, followed 
by applause. It was amazing, unique!   

What is your first vivid memory from your professional career?   

It is from the moment I started assessing my first students (class of 1989 
and 1990). I don't know who was more scared and more worried – they 
or I. Back then, assessments were oral, not written, as they are today. 
Tests as a form of assessment had not yet been introduced. 

What does it mean to be an oenologist in Bulgaria?   

In short: art and responsibility. Art, because making wine from grapes is 
not as easy and simple as some people think. You need knowledge, re-
flection, feeling, instinct, love to be sure what you need to do at a given mo-
ment and even to be with an eye to the future to predict what will happen 
to your product in the future. Responsibility is extremely important, be-
cause in the end you do not produce five litres of wine, but tens of thou-
sands of litres. However, each wine is different and has its own 
characteristics and one feels anxious about it at any time, even when the 
wine is already on its way to the consumer. All this applies in principle to the 
profession of oenologist. And the oenologist in Bulgaria at the moment 
must be vigilant at all times, because he/she must comply with all laws, ar-
ticles, regulations and expect inspections.  

How did you decide to dedicate yourself to the wine science? Tell us 
about this complex and difficult field from the standpoint of your 40-
year career, which encompasses experience in two political regimes?  

I have never made a special decision to pursue a science career, let alone the 
science of wine. It just happened somehow by itself. I can't explain it. I have 
spent 34 years of my almost 40 years of work experience at the University 
of Food Technology. I feel proud of this because since I started working at 
the university in 1975, it has given me such amazing opportunities. These are 
opportunities that I really appreciate. I repeated some words, but this is 
the truth. As for the two political regimes – yes, life before and after 1989 
was different. Before 1989, there were such concepts as “first direction” 
(goods for domestic consumption) and “second direction” (goods for ex-
port). Older people remember them. Now there are other requirements, it 
seems to me more than before, but everything in its time. As for the grape, 
it is the same then and now. The wine, too. Yes, there is a change in the 

промяна в климата, тероара, суровината винаги е различна всяка го-
дина. Но, от друга страна, това е предизвикателство за енолозите, 
защото всяка година трябва да се справят (и то успешно) с различни 
проблеми, да реагират адекватно. И точно в това се състои разно-
образието и творчеството на професията енолог. 

Какво са за Вас студентите и от какво се лишихте в името на 
професията си?  

Студентите ли? Обичам ги и ги уважавам. Много. Всичките. Без-
апелационно. И това ще бъде нещото, което ще ми липсва най-
много след пенсионирането ми – студентите и залата. Не зная как 
ще се справя за вбъдеще с това. Що се отнася до професията ми – 
лиших семейството ми от мен самата. Защото след нормалния ра-
ботен ден, вечерта започва „втория“ работен ден – готвене, 
пране, гладене, чистене, ...обичайните неща в едно нормално се-
мейство. Едва след това започва подготовката за следващия про-
фесионален ден – преглеждане и обмисляне на бъдещото упражнение 
или лекция, или статия.... 

С какви чувства се връщате към спомена за първия ритуал за 
приемане на младите инж.-технолози в гилдията по време на 
традиционния бал на „Винария“? Вие сте един от създателите 
му? Какво за Вас е Дионисиевата клетва?   

Беше на бала през 1994 г. Не е истина, че аз съм създател на цере-
монията по приемане на младите енолози в гилдията. Дионисие-
вата клетва като текст беше дело на доц. д-р  Богдан Манджуков, 
както ритуалът, свързан с нея. Да, заедно сме го обогатявали, но 
тогава беше страшно вълнуващо. За първи път в България! Всички 
в залата прави! Студентският химн! Дионисиевата клетва! Гласът 
ми, уж тържествен, ама все едно не беше моят. На бившите вече 
студенти и действащи инженер-технолози им трепереха ръцете, 
когато отпиваха вино от дегустационното тасче, произнасяйки 
след мен текста на клетвата. Беше неповторимо! После, в годи-
ните, нещата се изместиха по-скоро към наградите на „Винария“ и 
Клетвата остана някак си в сянка. А децата се вълнуват страшно 
много. За тях клетвата беше и си остава специален момент – ко-
гато ТЕ са център на внимание в едно зала с 1000 души енолози. Това 
няма как да се забрави. Помни се цял живот. А Дионисиевата клетва 
е обет. Професионален. Към по-големите от тях колеги, които сим-
волично ги приемат в общността си.  

На какво учите студентите си, преподавайки толкова деликат-
ната материя, каквато е правенето на вино?   

Не само на знания. Успоредно с това се опитвам да ги науча да „усе-
щат“ виното, да знаят какво трябва да правят с него във всеки един 
момент, от какво се нуждае то така, както моите преподаватели 
са научили мен да правя това. Не зная точно кога и как се получи този 
усет, но след толкова години смея да твърдя, че „усещам“ виното и 
неговите потребности. На ниво студент това вероятно се базира 
само на теорията и съвременните познания за виното, после се на-
месват и рутината, и опитът. От студентите си не мога да искам 
да бъдат идеално подготвени. То е и невъзможно, защото идеални неща 
в света няма. Но искам да знаят, искам да мислят, искам да бъдат ком-
бинативни, защото това е същността на професията енолог. 

Кое смятате за свой най-голям успех в кариерата Ви досега?   

Когато в периода 2011 – 2014 г. подготвих трима докторанти, 
които защитиха успешно докторска степен в три последователни 

list of grape varieties in Bulgaria, in the climate, the terroir, the raw mate-
rial is always different every year. But, on the other hand, this is a challenge 
for oenologists, because every year they have to solve successfully various 
problems, to respond adequately to the challenges. And this is exactly what 
the variety and creativity of the oenologist profession is about. 

What are the students for you and what have you sacrificed for your 
profession?  

The students? I love and respect them. A lot. All of them. Without ex-
ception. And this is the thing I will miss the most after my retirement – 
the students and the student auditorium. I don't know how I will deal 
with this in the future. As for my profession – I deprived my family of my 
presence. Because when the usual working day ends, the “second” work-
ing day starts in the evening – the common household chores as cook-
ing, laundry, ironing, cleaning. Only then begins the preparation for the 
next working day – reviewing and preparing a practical training or lec-
ture or the content of a future article. 

How do you remember the first ritual of admitting young chemical en-
gineers to the winemakers guild during the traditional Vinaria Ball? 
Are you one of its creators? What is the Dionysus oath for you?    

I remember those moments with extremely warm feelings. This happened 
at the Vinaria Ball in 1994. I can't believe I'm the creator of the admission 
ceremony for young oenologists. The text of the Dionysus oath was writ-
ten by Assoc. Prof. Dr. Bogdan Mandjukov, who invented the ritual associ-
ated with it as well. This was happening for the first time in Bulgaria! 
Everyone in the hall got to their feet! The student anthem started playing! 
Then the moment of the Dionysus oath came! I spoke in a solemn manner 
as if the voice that came out of my mouth wasn't mine. The hands of the 
former students and current wine engineers trembled as they sipped wine 
from the tasting bowl, pronouncing the text of the oath after me. It was 
incredible! Then, over the years, the Vinaria Awards became a focus of at-
tention, and the oath was somehow overshadowed. But the young wine 
engineers are very excited. For them, the oath has been and remains a spe-
cial moment – when THEY are the centre of attention in a hall full of over 
1,000 oenologists. Such a moment cannot be forgotten. It is a lifetime mem-
ory. The Dionysus oath is a pledge. A professional one. To the older col-
leagues who symbolically accept them in their community.   

What professional skills do you teach your students by teaching them 
such a delicate matter as making wine?    

I do not teach them just knowledge. At the same time, I try to teach them 
to “feel” the wine, to know what they need to do at all times, what the 
wine needs, the way my teachers have taught me to do that. I do not 
know exactly when and how I developed this ability but after so many 
years I dare to say that I “feel” the wine and its needs. When you are a stu-
dent, this ability is probably based only on the theory and modern knowl-
edge of wine, but later the routine and experience take over. I can't ask my 
students to be perfectly prepared. It is impossible because there is no such 
thing as perfect in this world. But I want them to know, to think, to be flex-
ible, because that is the essence of the oenologist profession. 

What do you believe to be your greatest success in your career so far?    

When in the period 2011-2014 I prepared three PhD students who suc-
cessfully defended their doctoral dissertations in three consecutive years. 
I was proud of them as well as of myself.  

What do you expect from your profession and personally?  
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години. Бях горда с тях, както и със себе си.  

Какво очаквате от професията в личен план?  

Да успея да завърша третата част на учебника по Енология, пред-
назначена за обучение на студенти в магистърска степен, да по-
могна при разработването и написването на ръководство за 
упражнения по физикохимия на виното и да бъда полезна с всичко, с 
което мога, на настоящите студенти и действащите инженер-
технолози. Това носи не само радост, че още си полезен, че не си за-
бравен, но и професионално удовлетворение. 

Кои бяха учителите и колегите, на които бихте благодарили за 
изграждането Ви като енолог, специалист, научен работник и 
преподавател?  

Учителите ми са всички от катедра „Технология на виното“: проф. 
Трифон Иванов, проф. Георги Бамбалов, проф. Атанас Янков, проф. 
Стоян Геров, проф. Михаил Славовски, доц. Драган Начков, проф. 
Марин Маринов. Дължа им много. Колкото до колегите ми, с които 
работих, мога да кажа, че много ги обичам. И както ми се върти в 
съзнанието от доста години насам, сега мога  да заявя със сигурност, 
че имах невероятното щастие да бъда част от състава на най-ху-
бавия, най-добрия, най-сплотения и най-единния колектив, който 
някой някога може да си пожелае в лицето на настоящия състав на 
катедрата, като се започне от ръководителя на катедрата  
доц. д-р Христо Спасов, бившия ръководител катедра доц.  
д-р Стефчо Кемилев, моите приемници доц. д-р Красимир Бамбалов 
и гл. ас. д-р Иван Бакърджийски, мине се през останалите членове на 
колектива, та се стигне до най-младите й членове – гл. ас. д-р Весела 
Шопска и гл. ас. д-р Петър Недялков. Ще бъде несправедливо, ако не 
спомена и сътрудниците, с които работих през годините – инж. 
Ненко Парапанов, инж. Жозефина Гвоздева, химик Ангелина Милен-
кова, инж. Величка Калайджиева и, разбира се, в днешно време, 
старши експерт Жанета Райчевска и старши експерт Полина За-
прянова. Искрено съм им благодарна за всичко, което са ми дали, за-
щото не се пада на всеки такава чест -  да работи с тях. Надявам 
се от своя страна и аз да съм оставила у тях нещо добро от себе си. 

Какво бъдеще предвиждате за българското лозаро-винарство, 
като имате предвид специалистите, които подготвяхте и про-
дължавате да подготвяте за реализиране в професията инже-
нер-технолог?   

Не съм пророк и не смея твърдо да предвидя какво ще бъде бъде-
щето на винарството в България, но мисля, че тези от моите сту-
денти, които се занимават с производство на вино и не само (имам 
предвид и високоалкохолни напитки), ще направят всичко, на което 
са способни, за да съхранят една многовековна традиция, която 
идва от далечното ни минало и, вярвам, има далечно бъдеще. Аз ис-
крено вярвам във всички тях, тъй като съм сигурна, че могат. За-
щото те са бъдещето на винарската промишленост у нас. Защото 
България от много години е произвеждала вино и ще продължава да 
го прави по най-добрия начин.  

Като един от първите членове на Съюза на енолозите в Бълга-
рия какво послание ще отправите към своите колеги - препода-
ватели, технолози и, разбира се, студенти?  

Тук има известна неточност. Първите членове и основатели на 
Съюза на енолозите в България през 1990 г. в гр. Варна бяха инж. Хри-
сто Дерменджиев и инж. д-р Неда Проданова. Така че аз съм, така да 
се каже, от второто поколение членове на Съюза, когато през  

1994 г. заедно с инж. д-р Петко Станчев и доц. д-р Богдан Манджуков 
възобновихме неговата дейност. На колегите си  преподаватели 
бих казала: бъдете силни и обективни, съхранете своето АЗ и оби-
чайте студентите си, защото те са вашето амплоа. Към колегите 
енолози: бъдете креативни, обичайте професията си, защото тя е 
уникална и творческа ... и пазете духа на виното. А към вас скъпи 
студенти: учете, мислете, дерзайте и помнете, че вино се прави 
със знания и любов, както и с качествено грозде. 

Кое е любимото Ви вино?  

Не е само едно. Обичам белите ароматни вина, розовите вина (те 
са толкова нежни), старите пълни и обемни червени вина, сладките 
вина, но откровено съм фен на розе. Всяко вино е очарователно само 
по себе си. Ще ми се да припомня една мисъл на Максим Горки: „Пих 
и се възхищавах! Във виното има най-много слънце! Да живеят хо-
рата, които умеят да правят вино и чрез него да внасят слънчева 
сила в душите на хората!“ 
 
 

To be able to complete the third part of the textbook in oenology, de-
signed to teach students attending a master's degree programme, to 
help develop and write a guide to lab training in physical and chemical 
properties of wine and to do everything I can to help current students 
and chemical engineers. The fact that I am still useful and my contribu-
tion is not forgotten brings me joy and professional satisfaction. 

Who were the teachers and colleagues you would like to thank for 
your development as an oenologist, specialist, researcher and lecturer?  

All my teachers were from the Department of Wine Technology: Prof. Tri-
fon Ivanov, Prof. Georgi Bambalov, Prof. Atanas Yankov, Prof. Stoyan Gerov, 
Prof. Mikhail Slavovski, Assoc. Prof. Dragan Nachkov, Prof. Marin Marinov. 
I owe them a lot. As for my colleagues I have worked with, I can say that 
I love them very much. I have been thinking about this for many years and 
now I can say with certainty that I had the incredible opportunity to be 
part of the best, most united team that anyone can ever wish for as the 
current members of the department, starting from the head of the de-
partment Assoc. Prof. Dr. Hristo Spasov, the former head of the depart-
ment Assoc. Prof. Dr. Stefcho Kemilev, my successors Assoc. Prof. Dr. 
Krassimir Bambalov and Ch. Assistant Professor Dr. Ivan Bakardzhiyski, and 
ending with the youngest members – Ch. Assistant Professor Dr. Vessela 
Shopska and Chief Assistant Dr. Petar Nedyalkov. It would be unfair not to 
mention the scientific collaborators I have worked with over the years – 
Eng. Nenko Parapanov, Eng. Josephina Gvozdeva, chemist Angelina 
Milenkova, Eng. Velichka Kalaydzhieva and, of course, the current scientific 
collaborators – senior expert Janeta Raichevska and senior expert Polina Za-
pryanova. I am very grateful to them for everything they have done for me, 
because it has been a rare honour to be given the opportunity to work 
with them. I hope I made a positive impact on their lives too. 

What future do you envisage for the Bulgarian viticulture, considering 
the specialists you have trained and continue to train for the profession 
of chemical engineer?   

I am not a prophet and I do not dare to predict what the future of wine-
making in Bulgaria will be, but I think that those of my students who 
are engaged in the production of wine and alcoholic beverages with high 
alcohol content will do their best to preserve a centuries tradition that 
comes from our distant past and, I believe, has a bright future. I sincerely 
believe in the potential of all of them, as I am sure they are able to 
achieve much. Because they are the future of the wine industry in our 
country. Because wine production has a long history in Bulgaria and the 
tradition will continue successfully.   

As one of the first members of the Union of Oenologists in Bulgaria, 
what message will you send to your colleagues – teachers, technolo-
gists and, of course, students?   

There is some inaccuracy here. The founders and first members of the 
Union of Oenologists in Bulgaria in 1990 in Varna were Eng. Hristo Der-
mendzhiev and Eng. Dr. Neda Prodanova. So I am, so to speak, from the 
second generation of members of the Union, when in 1994, together with 
Eng. Dr. Petko Stanchev and Assoc. Prof. Dr. Bogdan Mandjukov, we re-
sumed its activities. I would say to my fellow teachers: Be strong and ob-
jective, preserve your authenticity and love your students because they 
deserve your effort. And to my fellow oenologists: Be creative, love your 
profession because it is unique and creative and preserve the tradition of 
the wine. And to you, dear students: Learn, think, dare and remember 
that wine is made not only of quality grapes, but of knowledge and love. 

What is your favourite wine?  

Unfortunately, it's not just one. I like aromatic white wines, pink wines 
(they are so delicate), the old full bodied and voluminous red wines, 
sweet wines, but, to be honest, I am a fan of rosО wines. Each wine is 
charming in itself. I would like to recall a thought of Maxim Gorky: “I 
drank and felt admiration! Wine captures the sunlight! Long live the 
people who know how to make wine, bringing the energy of the sun 
into people’s souls!” 
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What does the Oenologist of the Year 2019 award mean to you?   

In short – RECOGNITION. I guess the people who nominated me con-
sidered me to be a person who meets the criteria set for this title. When 
it comes to the profession of WINEMAKER/ENOLOGIST, a comparative 
or superlative degree of worthy should not be used – worthier, most 
worthy. Everyone who puts their heart and soul into it, everyone who 
gives love and a part of themselves to the wines they make, everyone is 
worthy of the title. 

How did you decide to study to become an oenologist? Do you have 
a family tradition in winemaking?    

 I applied to the Higher Institute of Food and Flavour Industries because 
I loved chemistry and mathematics and the “Microbiology and Fermen-
tation” as an academic major seemed interesting to me and being al-
ready in Plovdiv I chose the narrower field of “Technology of wine and 
spirits” after the second year. I had no idea what I was going to face. No 
one in my family has influenced me – we have no family traditions in this 
particular field. 

What is your first vivid memory from your professional career?    

Memories, become more vivid with age, but I do not have a specific 
memory to point out. My first grape harvesting campaigns were exciting, 

Какво означава за Вас призът „Енолог на годината 2019”?   

Една дума – ПРИЗНАНИЕ. Предполагам, че хората, които са ме но-
минирали са разпознали в мен човек, който отговаря на крите-
риите, заложени в това звание. Когато става въпрос за професията 
ВИНАР/ЕНОЛОГ не може да се използва сравнителна степен на до-
стоен - по-достоен, най-достоен. Всеки, който работи със сърце и 
душа, всеки който влага любов и частица от себе си във вината, 
които прави, всеки е достоен да носи това звание. 

Как решихте да учите за енолог? Имате ли в семейството тра-
диция във винопроизводството?    

Кандидатствах във ВИХВП, защото обичах химия и математика и 
специалността „Микробиология и ферментация” ми се стори ин-
тересна и вече в Пловдив след втори курс се насочих към по-тяс-
ната специалност „Технология на виното и високоалкохолните 
напитки”. Нямах никаква идея и представа с какво ми предстои да 
се сблъскам. Никой в семейството ми не ми е повлиял – нямаме тра-
диции в тази сфера. 

Кой е първият ярък спомен от професионалната ви кариера?     

Човек, колкото повече остарява, толкова по ярки спомени изплу-
ват, но няма един конкретен, който да посоча.  Вълнуващи бяха 
първите гроздоберни кампании, вълнуващи и респектиращи бяха 
първите категоризации на вина и винени дестилати, до които ни 
допускаха нас по-младите технолози. Още през първата ми гроздо-
берна кампания във винарска изба „Хан Крум” трябваше да работя 
с австралийски енолози. Но имам още много други мили, емоцио-
нални и вълнуващи спомени… 

Какво означава да си енолог в България?      

В България много хора дори не са чували думата „ЕНОЛОГ” – в дип-
ломата ми пише – инж.технолог, но на въпроса: енологът трябва 
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да разбира и от лозарство, и от винарство, ако иска да бъде добър 
в професията си. Мисля, че в това отношение образованието ни 
все още не отговаря на новите реалности. Всички нови изби, които 
се появяват непрекъснато, разполагат със собствени лозя и се 
очаква от винаря да ръководи целия процес. Това означава, че тео-
ретичната подготовка, придобитите знания още по време на об-
учението трябва да обхващат задълбочено и двете сфери. 

Кои са по-добри – мъжете или жените енолози според Вас?       

Еднакво добри са – мъжете енолози може би са по-смели при вземане 
на решения, но пък жените енолози изпипват по-детайлно нещата. 
Трудностите, с които се сблъскваме и преодоляваме всеки ден, са 
едни и същи. Върнах се назад до 2007 година, когато за първи път 
беше проведен конкурсът „Енолог на годината” и се оказа, че дори 
и в това отличие „силите” са почти изравнени. 

Изисква ли професията ви жертви в личен план? Струва ли си?      

Всяка професия изисква жертви. А за нашата професия мога да кажа, 
че изисква ОТДАДЕНОСТ. Това понякога означава безсънни нощи, при-
теснения, лишаване от време за почивка, това означава, че още-
тяваме най-близките си хора от своето присъствие. Но когато 
резултатите от работата ни са добри и видим че това, което 
творим доставя удоволствие на хората и ги прави щастливи – 
мисля че си струва! 

Положихте ли Дионисиева клетва пред своите колеги? С какви 
чувства се връщате към този спомен? Какво е за Вас Дионисие-
вата клетва?     

Когато аз завършвах висшето си образование още не беше въведен 
ритуалът за полагане на Дионисиева клетва, но мисля, че това е 
една много добра традиция. 

В коя област на винопроизводството се чувствате най-силна? 

and the first categorisations of wines and wine distillates, which we at-
tended as younger technologists, filled me with respect. As early as dur-
ing my first grape harvesting campaign at the Khan Krum Wine Cellar I 
had to work with Australian oenologists, but I have many other dear, 
amazing and exciting memories. 

What does it mean to be an oenologist in Bulgaria?      

There are many people in Bulgaria, who have not even heard the word 
ENOLOGIST – in my diploma it is written “chemical engineer”, but let us 
get back to the subject at hand: the oenologist must have deep under-
standing of both viticulture and winemaking if he wants to be good at 
his job. I think that in this respect our education still does not correspond 
to the new realities. All new wineries, which are constantly opening, 
have their own vineyards and the winemaker is expected to lead the 
whole process. This means that the theoretical training and the knowl-
edge acquired during the training must encompass in depth both areas. 

Which are better in your opinion – men or women oenologists?       

They are equally good – men oenologists may be bolder in making de-
cisions, but women oenologists pay more attention to detail. The diffi-
culties we face and overcome every day are the same. In 2007, when the 
Oenologist of the Year competition was held for the first time, it turned 
out that the forces were almost equal. 

Does your profession require personal sacrifices? Is it worth it?  

Every profession requires sacrifices. As about our profession I can say 
that it requires DEDICATION. This sometimes means sleepless nights, wor-
ries, lack of time for rest, it means that we deprive the people closest to 
us of our presence. But when the results of our work are good and we 
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Имате ли поводи за гордост? 

Не знам дали съм най-силна в дадена област на винопроизвод-
ството – определено ми е по-лесно да правя бели вина, но пък най-
голямата награда, с която е удостоявано мое вино, е за червено 
вино – това е „Голям златен медал” за Каберне фран от „Concours 
Mondial de Bruxelles” през 2016 година. 

Всички награди, присъдени на вина на „Салла Естейт“, са повод да 
се гордея. 

Кое смятате за свой най-голям успех в кариерата Ви до сега?   

Като свой най-голям професионален успех считам участието си в 
стартирането през 2010 година и развитието от тогава до сега 
на винарна „Салла Естейт“. 

Какво очаквате от професията в личен план?  

Бих искала да продължа да работя любимата си професия, тук, в 
„Салла“, защото тук имам свободата да творя и да изявявам себе 
си в това, което правя. И това ми носи удовлетворение. 

На кого искате да благодарите за изграждането Ви като енолог?   

Няма да назовавам конкретни имена, за да не обидя някого – всички 
колеги, с които съм работила, са допринесли за формирането ми 
като професионалист. Благодарна съм на всички! 

Какво бъдеще предвиждате за българското лозаро-винарство?   

Колкото и мрачни неща да се говорят, аз мисля че през последните 
10-15 години българското лозарство и винарство са в подем. Заса-
диха се много нови лозя, които вече са в плододаване. Построиха 
се много нови винарни с най-модерно оборудване. Българските вина, 
направени от отлични енолози, са на световно ниво.  Необходима 
е малко подкрепа от държавата и обединение на винарите, за да 
можем да си върнем изгубените пазари и българското вино отново 
да заеме своето достойно място на световната винена сцена. 
Проблеми има, но нашата роля е да ги решаваме, да отстояваме 
своите позиции, а не да си затваряме очите и да чакаме помощ 
отвън. 

Бихте ли напуснали България, за да се реализирате в други ви-
нарски страни?  

Ако бях с 30 години по-млада, може би щях да избера да натрупам 
опит в чужбина, но задължително щях да се върна в България, за-
щото чувствам, че мястото ми е тук. 

Член сте на Съюза на енолозите в България. Какво послание ще 
отправите към своите колеги?  

На всички свои колеги, особено на младите (надеждата ни е във 
тях) бих казала да бъдат единни, да си помагат, да не се плашат 
от трудностите и да не се отказват от професията, която са 
си избрали. Когато нещата се правят от сърце и душа и с много 
любов, добрите резултати непременно идват!

see that what we create gives people pleasure and makes them happy 
– I think it's worth it! 

Did you make the Dionysus oath in front of your colleagues? What 
feelings does this memory evoke in you? What is the Dionysus oath for 
you?     

When I graduated from the university, the ritual of making the Dionysus 
oath had not yet been introduced, but I think it is a very good tradition. 

Which part of the wine production process your strengths lie in? Do 
you have reasons to be proud?  

 I don't know if my strengths lie in a specific part of the wine production 
– it's definitely easier for me to make white wines, but the biggest prize 
I have ever been awarded was for a red wine. It was the Grand Gold 
Medal for Cabernet Franc from the international wine competition Con-
cours Mondial de Bruxelles in 2016. 

All prizes awarded to Salla Estate wines make me feel proud. 

What do you believe to be your greatest success in your career so far?    

I consider my participation in the launch of the Salla Estate winery in 
2010 and its development from then on to be my greatest professional 
success. 

What do you expect from your profession and personally?   

I would like to continue working my dream job here at Salla Estate win-
ery, because here I have the freedom to create and express myself in 
what I do. And that gives me a sense of satisfaction. 

Who do you want to thank for your development as an oenologist?   

I will not tell specific names so as not to hurt anyone's feelings – all the 
colleagues I have worked with have contributed to my professional de-
velopment. I am grateful to everyone! 

What future do you predict for the Bulgarian viticulture and wine-
making?    

Despite the gloomy picture painted by some people, I think that in the 
last 10-15 years Bulgarian viticulture and winemaking are on the rise. 
Many new vineyards have been planted, which already produce grapes. 
Many new wineries with the most modern equipment were built. Bul-
garian wines made by excellent oenologists are of world-class quality. 
We need a little support from the government and joint actions of the 
winemakers to regain the lost markets and Bulgarian wine can once 
again take its rightful place on the global stage. There are problems, but 
our role is to solve them, to defend our positions, not to close our eyes 
and wait for help from outside. 

Would you leave Bulgaria to make a career in other wine producing 
countries?   

If I were 30 years younger, maybe I would have chosen to get work ex-
perience abroad, but I would have definitely returned to Bulgaria be-
cause I feel like I belong here. 

You are a member of the Union of Oenologists in Bulgaria. What mes-
sage will you send to your colleagues?  

I would tell all my colleagues, especially the young ones (they are our 
hope) to be united, to help each other, not to be afraid of difficulties 
and not to give up the profession they have chosen. When things are 
done with love, passion and dedication, success is inevitable!

Маргарита Христова 
Margarita Hristova  

Международен  
ден на МавруДа

Българската асоциация на винените професионалисти 

(БАВП) избра 26 октомври за ден на виното, направено 

от може би най-българския и най-популярен червен винен 

сорт Мавруд. Той е гордост в портфолиото на много 

български винопроизводители и трябва да заеме своето 

достойно място на международната винарска сцена.  

Едва ли има българин, който да не е опитвал вино от 

Мавруд и да не го разпознава като емблематичен сорт. 

Едва ли има чужденец – винолюбител, който присти-

гайки в България, да не е попадал на бутилка червено 

вино от този сорт. Едва ли има търговец на българско 

вино в чужбина, който да не представя с гордост вина 

от Мавруд на винените ценители. Маврудът, както и 

останалите местни сортове – и качествените вина от 

тях - са българско национално богатство и всички ние 

следва да сме техни посланици у нас и по света. 

The Bulgarian Association of Wine Professionals chose 

October 26 as a special holiday for the wine made 

from the most popular red wine sort in  

Bulgaria – Mavrud. Its presence in the portfolio is a 

source of pride for many Bulgarian winemakers and it 

should take its rightful place on the international 

wine scene.  

There is hardly a Bulgarian who has not tasted wine 

from the Mavrud variety – everyone recognises  

it as an emblematic grape variety. There is hardly  

a wine-loving foreigner who, when arriving in  

Bulgaria, has not come across a bottle of red wine  

of this sort. It is difficult to imagine a Bulgarian wine 

merchant abroad who does not proudly present 

Mavrud wines to wine connoisseurs. Mavrud wine is 

a Bulgarian national treasure and we are all its  

ambassadors in our country and around the world. 

International 
MAVRUD Day

 

Choice of date 

In the wine history of Bulgaria, there is only one winemaker, whose 
name is written in the books and who is featured on bust monuments, 
reminding us of his hard work and the fame that his Mavrud wines from 
the region of Asenovgrad brought to our country. This is Aristide Chor-
badjaka, also known as the “master of Stanimashka Malaga”. A key el-
ement in his technique is the late harvest, which starts on Saint Dimitar's 
day, a day usually dedicated to extracting wine from the grape marc for 
other wine masters at the time. Nowadays, the Bulgarian Orthodox 

  

Изборът на дата 

Във винената история на България има само един винар, чието име 
е записано в книгите и чийто бюст-паметник напомня за неговата 
усърдна работа и славата, които вината му от „Мавруд“ от Асе-
новград носят на страната ни. Това е Аристид Чорбаджака, изве-
стен като „майсторът на Станимашката Малага”. Основен 
елемент в неговата технология е късният гроздобер, който стар-
тира по Димитровден, ден отреден за вадене на виното от джиб-
рите за другите майстори на вино по това време. В наши дни 



ВИНЕНИ ПРОФЕСИОНА ЛИСТИ I  WINE  PROFESS IONALS

12 13

Българската православна църква чества Димитровден на 26 Ок-
томври в памет на Свети Димитър Солунски. В народния календар 
празникът на Св. Димитър бележи началото на зимата, а всеобщо 
разбиране и култура на консумация в нашите ширини е маврудът 
да се пие зимно време. 

По следите на Мавруда 

В България има над 50 изби и винени проекти, които произвеждат 
вина от сорт „Мавруд“, а около 30 от тях приемат туристи. Меж-
дународният ден на мавруда ще продължава седмицата около 26 
октомври в цялата страна, с акцент върху Пловдив и София. Про-
ектът предвижда да бъдат организирани различни събития, по-
светени на историята, традицията, културата, изкуството и 
консумацията на качествено българско вино и по-специално на та-
кова от сорт „Мавруд“. Предвиждат се промоции, дегустации, 
майсторски класове, лекции за качеството и спецификите на ви-
ното за специалисти и любители. Ще се предлагат и пакети за 
винен туризъм. Ресторантьорите ще могат да надградят обра-
зоваността на своя персонал за българските вина по време на об-
разователни събития. Комбинацията на мавруд с храна и особено 
с българска традиционна кухня заслужава да бъде изследвана и пред-
ставена на специални „Вечери на Мавруда“.  

Защо МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН? 

Това е посланието ни към любителите на виното по света, на 

Church celebrates Saint Dimitar's day on October 26 in memory of Saint 
Demetrius of Thessaloniki. In the folk calendar, the feast of St. Dimitar's 
day marks the beginning of the winter season, and according to the cus-
toms and the culture of consumption in our region, Mavrud should be 
drunk mainly in winter. 

The project envisages to fill the week around October 26 with various 
events dedicated to the history, tradition, culture, art and consumption 
of Bulgarian wine and Mavrud wine in particular. The way it combines 
with food and especially with Bulgarian traditional cuisine deserves to be 
explored and presented at special Mavrud Evenings. 

On the trail of Mavrud 

There are about 40 wineries in Bulgaria that produce Mavrud wines, and 
about 30 of them receive tourists. Adventurous and curious wine con-
noisseurs will have the opportunity to enrich their knowledge of the dif-
ferent qualities of Mavrud during master classes in different cities of 
Bulgaria organised by wine specialists, and restaurant owners will be able 
to upgrade the knowledge of their staff about Bulgarian wines during ed-
ucational events. 

Why an International Day? 

This is our message to wine lovers around the world, so that vendors of 
Bulgarian wine can introduce this unique sort to them. Wine lovers will 
be able to discover or rediscover Mavrud along with the opportunity to 
become part of a World Club of Mavrud wine lovers.  

БАВП е експертна организация, обединяваща професионалисти 

от всички сектори свързани с българското вино, като им дава 

възможност да си сътрудничат, да предлагат експертен про-

дукт и консултации, да развиват концепции и стратегии и 

последователно да работят заедно за успеха на българското 

вино във всички сфери. 

Кауза 

Каузата на БАВП е популяризиране на българското вино, което 

да заеме своето достойно място на световната винена сцена 

чрез разпознаваемост, изразителна идентичност и положи-

телен имидж. 

Ценности 

Като професионалисти, ние сме убедени в качеството и по-

тенциала на българското вино. Вярваме, че запазените тра-

диции и експертният опит са предпоставки за подобряване на 

икономическите перспективи за винения бизнес, винените рай-

они, винения туризъм и като цяло имиджа на България като 

винен страна. Нас ни обединява разбирането за прогрес чрез 

системен подход и ясна визия за сътрудничество и съвместни 

действия на целия отрасъл.  

които търговците на български вина и посланиците на бългаср-

кото вино ще могат да представят този уникален сорт. Те ще го 

открият или преоткрият и ще имат възможността да станат 

част от един своеобразен Световен клуб на любителите на Ма-

вруд. Тук, в България планираме да поканим световноизвестни ви-

нени специалисти, които да изнесат лекции на специално 

организирана конференция, както и да участват в инфотурове до 

български изби и винени региони. 

Международният ден на Мавруда е амбициозен проект, който 

изисква сериозни средства, подготовка, организация и сътрудни-

чество. Ние, от БАВП, вярваме, че с подкрепата на съмишленици 

имаме потенциала да създадем нова традиция и на 26 октомври 

2021 г. да отбележим подобаващо ПЪРВИЯ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

МАВРУДА.  

Нека всички българи и приятели на България на тази дата догодина 

си кажем наздраве с чаша Мавруд! 

 

Mavrud Day events will last for a week, with Plovdiv chosen as the cen-
tre of events, as the grape sort is most popular in its region. During this 
period, there will be promotions of various Mavrud brands, tastings, lec-
tures on the quality and specifics of wine for professionals and amateurs 
alike. Weekend packages with wine tours will also be offered. 

The International Mavrud Day is an ambitious project that requires seri-
ous preparation, organisation and cooperation. We at BAWP believe that 
with the support of like-minded individuals, we have the potential to 
create a new tradition and on October 26, 2021, we could properly cel-
ebrate the first International Mavrud Day.  

On this date next year, let all Bulgarians and friends of Bulgaria raise a 
toast with a glass of Mavrud! 

 

 

. .

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ  
НА ВИНЕНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛИСТИ

BAWP is an expert organisation, uniting professionals from all sectors 

related to Bulgarian wine, giving them the opportunity to cooperate 

and offer expert products and advice, develop concepts and strate-

gies, and collaborate to achieve success in all areas of Bulgarian wine. 

Goal 

The goal of the BAWP is to promote Bulgarian wine and make sure 

it takes its rightful place on the world wine stage through recognis-

ability, expression and good reputation. 

Values 

As professionals, we are convinced of the quality and potential of Bul-

garian wine. 

We believe that the preserved traditions and expertise contribute to im-

proving the economic prospects for the wine industry, the wine pro-

duction regions, wine tourism and in general – the image of Bulgaria 

as a wine-centred country. We have a shared understanding of 

progress through a systematic approach and a clear vision for coop-

eration and joint action for the whole industry.  

 

BULGARIAN ASSOCIATION OF WINE 
PROFESSIONALS

Ивайло Катерски – член на УС на БАВП  
и Координатор на РГ „Винен туризъм“ 
Ivaylo Katersky - member of BAWP  
and coordinator of RG "Wine Tourism" 
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JUJUBE 
the king of vitamin C

Хинап  
кралят на витамин C

Фирма “ДД“ ООД е основана през 1996 г.  

с основна дейност инвестиционно про-

ектиране, строителен надзор, кадастър, 

геодезия, хотелиерство. От около 10 го-

дини разработва и произвежда продукти 

от плодовете на растението хинап, от-

глеждано в собствени градини, находящи 

се в село Гложене, област Ловеч.  

Разговаряме с Драгомир Драганов  

собственик на фирма „ДД“ ООД. 

DD OOD was founded in 1996 and operates mainly in the 

field of investment projects, construction supervision,  

cadastrial maps, geodesy, and hospitality. For 10 years now,  

it has been developing and producing products made from 

the berries of the jujube plant grown in its own gardens  

located in the village of Glozhene, Lovech region.  

We are here to talk to Dragomir Draganov, owner of DD OOD. 

Mr. Draganov Please tell us more about the activity of your company. 

Our company develops jujube products and more specifically, jujube 
alcoholic beverages, jointly with eng. Nikolay Bakalov, PhD, and the 
Hladilno Konserven Kombinat Isperih AD distillery. Across multiple 
years of joint work, we have managed to bring two types of jujube al-
coholic beverages to market: NATURALLY FLAVOURED VODKA and 
NATURAL LIQUEUR. 

DD OOD is constantly expanding the jujube plantations and is in the 
process of developing other jujube products in the food industry such 
as jujube juice, dried jujube berries, lyophilised jujube berries and 
more.  

What were your first products? 

NATURAL JUJUBE LIQUEUR 

The natural jujube liqueur is produced using alcohol extraction of Bul-
garian jujube with high-quality LUX-grade ethyl grain alcohol. The Ju-
jube liqueur has 30% ABV alcohol content. To improve the quality of 
the liqueur, it is left to mature in oak containers for more than a year. 
The finished product is expected to arrive on the market by the end 
of the year. 

Aroma: Full-bodied, rounded and harmonious; the aroma of jujube 
and oak complement each other.  

Flavour: Soft, pleasant and full-bodied. The taste of jujube and oak 
complement each other, and the glucose-fructose syrup further en-
riches and brings harmony to the overall taste, giving it a pleasant 
softness.  

Colour: Dark brown, standing out against the colourless glass of the 
bottle and in harmony with the colour of the original cap. 

Packaging: We use an extremely elegant and solid French bottle, a 

Г-н Драганов, моля представете дейността на фирмата Ви. 

Разработването на продуктите от хинап и в частност на ал-
кохолните продукти от хинап в нашата фирма се осъществява 
съвместно с д-р инж. Николай Бакалов и дестилерия „ХКК Испе-
рих“ АД. В продължение на няколко години съвместна работа до-
стигнахме до пазарното реализиране на два вида алкохолни 
напитки от хинап: НАТУРАЛНО АРОМАТИЗИРАНА ВОДКА и НА-
ТУРАЛЕН ЛИКЬОР. 

Фирма „ДД“ ООД постоянно разширява площите на отглежда-
ните насаждения от хинап и сме в етап на разработване и на 
други продукти със и от хинап в сферата на хранително-вкусо-
вата промишленост като сок от хинап, сушени плодове на 
хинап, лиофилизирани плодове на хинап и др.   

Какви са първите Ви продукти? 

НАТУРАЛЕН ЛИКЬОР ОТ ХИНАП 

Натуралният ликьор от хинап е произведен чрез алкохолна екс-
тракция на български хинап с висококачествен етилов пшени-
чен алкохол от клас “Lux”. Ликьорът от хинап е с алкохолно 
съдържание 30 об.%. За подобряване на качествата на ликьора 
той отлежава и съзрява допълнително в дъб в продължение на 
повече от година.  

Аромат: Плътен, наситен и хармоничен, като ароматът на 
хинап и дъб се допълват взаимно с лек превес на хинапа.  

Вкус: Балансиран, мек, плътен и заоблен. Вкусът на хинапа и дъба 
се допълват взаимно, а глюкозо-фруктозният сироп допълни-
телно облагородява и хармонизира общия вкус, като му придава 
приятна мекота. Дълъг и обемен послевкус.  

Цвят: Тъмнокафяв, открояващ се на безцветното стъкло на  

бутилката в хармония с цвета на оригиналната тапа. 

Опаковка: Използваме изключително елегантна и солидна френ-
ска бутилка, символизираща времето на пиратите в едни по-
далечни времена. Тапата е изцяло от естествени материали с 
дървена глава и корк от най-високо качество „Extra”.  

Индивидуалност: Всяка произведена бутилка притежава уника-
лен номер изписан на гърлото. Обемът на бутилката е 0.7 литра. 

ВОДКА 

Усещането за уста е по-интензивно, с балансирани и есте-
ствени аромати. 

Първата естествено ароматизирана водка с настойка от 
хинап с алкохолно съдържание  40 об.%.  

Аромат: Много фин дискеретен нос с плодови нотки на хинап. 
Леко се отваря след аериране, за да предложи балансирани ес-
тествени аромати на хинап и подправки.  

Вкус:  Усещането в устата е по-интензивно с балансирани и на-
турални аромати. Вкусът е мек и приятен без никаква парли-
вост от спирта.  

Цвят: Едва доловим сламен оттенък, който се получава от ес-
тественото съдържание на екстракт от хинап и може да се 
установи само ако бутилката се гледа отстрани през по-
плътен слой течност.  
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За направата на водката се използва пшеничен спирт от клас 
“Lux”, преминал 5-степенна (колонна) дестилационна инстала-
ция. Използваме изцяло отгледани от нас плодове на хинап, из-
сушени по естествен начин на слънце, като хинапът се добавя 
във вид на концентрирана настойка. 

Индивидуалност: Всяка произведена бутилка притежава уника-
лен номер, изписан на задния етикет. Обемът на бутилката е 
0.5 литра.  

ХИНАП 

Хинапът е в категорията на т. нар. супер плодове и съдържа до 
20 пъти повече Витамин С, отколкото цитрусовите плодове и 
поради тази причина е познат и като Кралят на Витамин С. 
Плодовете на хинапа също са богати и на желязо, откъдето е 
познат и като Железният хинап. Хинапът укрепва организма, 
подсилва имунната система и спомага за намаляване на стреса 
и тревожността.  

СОК ОТ ХИНАП 

Представлява плодов концентрат от хинап, вода, фруктоза 
(плодова захар), лимонена киселина. Има изцяло натурален вкус на 
хинап без добавени бяла рафинирана захар, подобрители, аро-
матизанти, консерванти и т.н. Сокът е пастьоризиран, нега-
зиран и се предлага в стъклена бутилка с обем 330 мл.

symbol of the olden days of piracy. The cap is made entirely of natu-
ral materials with a wooden head and a cork made of the highest 
“Extra” quality.  

Individuality: Each 0.7 l produced bottle has a unique batch number 
marked on the neck of the bottle. 

VODKA 

The first naturally flavoured jujube-infused vodka with an alcohol con-
tent of 40% ABV.  

Aroma: Very fine jujube aroma with fruity notes. Balanced natural 
aroma of jujube, barely perceptible.  

Flavour: Soft and pleasant taste and aftertaste, without the sharp-
ness of alcohol.  

Colour: A subtle hue of straw, a result of the natural jujube extract 
contained within; can only be detected if the bottle is viewed from the 
side through a thicker layer of liquid.  

For the production of this vodka, we use Lux-grade grain alcohol 
which passes through a 5-stage (column) distillation plant. We use ju-
jube berries grown entirely by us, dried naturally in the sun, and then 
added to the vodka as a concentrated infusion. 

Individuality:  Each 0.5 l produced bottle has a unique batch number 
marked on the back label. 

JUJUBE 

Jujube falls in the category of the so-called super fruit and contains up 
to 20 times more Vitamin C than the citrus fruits. That's why it is also 
known as the King of Vitamin C. Jujube berries are also rich in iron, so 
it is also known as the Iron Jujube. Jujube strengthens the body, 
boosts the immune system and helps reduce stress and anxiety.  

JUJUBE JUICE 

A fruit concentrate of jujube, water, fructose, and citric acid. It has an 
all-natural taste of jujube without added white refined sugar, en-
hancers, flavourings, preservatives, etc. The juice is pasteurised, non-
carbonated and is available in a 330 ml glass bottle.

DD Ltd. 
Dragomir Draganov 

General Manager 
Tel: +359886445536 

E-mail: d.draganov@qwert.bg 
Web site:  www.hinap.bg 
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In 2018, two leading Bulgarian oenologists – 

Snezhana Mutafchiyska and  

her husband Atanas Mutafchiyski –  

decided to make their life's dream come true:  

their own project for a wine cellar, something to put 

their hearts in. Today, we are sitting down for a talk 

with Snezhana Mutafchiyska.

През 2018 година двама водещи  

български енолози -  

Снежана Мутафчийска и съпругът й Атанас  

Мутафчийски - решават да сбъднат мечтата 

на живота си: собствен проект за винарска изба,  

в който да вложат сърцата си.  

Разговаряме със Снежана Мутафчийска.

Моля представи себе си и семейството си, което ние, заетите в 
бранша, винаги сме познавали като един неразрушим тандем във 
винопроизводството. Кога започна Вашата винарска история и 
как продължи тя в годините? 

Накратко: аз - Снежана Мутафчийска, и съпругът ми, Атанас Му-
тафчийски, сме тандемът, за който ще разкажа по-долу.  

Приказката, наречена „Вино“, започна за мен в далечната 1985 г., ко-
гато, завършвайки ВИХВП, специалност „Технология на виното и ви-
сокоалкохолните напитки“, попаднах по разпределение във „Винпром 
Стара Загора“. Бях млад специалист, оставен сам, направо от сту-
дентската скамейка, да винифицира в една изба, в която се прера-
ботваха 12 млн. кг грозде. Шокът беше голям - цял ден работа, а 
вечер до късно стоях да чета отново и отново и да си обяснявам 
кое, как и защо се прави. През 1989 г. срещнах още един ентусиаст – 
Атанас Мутафчийски, и оттогава до днес този технологичен тан-
дем продължава да твори, да се учи и усъвършенства с годините.  

Израстването ни имаше различни етапи – „Винпром Стара Загора“, 
по-късно „Домейн Менада“, беше една от школите, през които пре-
минахме. През 1999 г. участвахме в създаването на „Домейн Бойар 
Сините скали“ в гр. Сливен. Тук изкарахме своето второ висше об-
разование (така го наричам аз), защото тази школа ни даде много 
нови знания и практически умения, свързани с модерното световно 
винарство. През 2003 г. бяхме поканени отново в „Домейн Менада“, 
собственост вече на „Белведере“ – Франция. Следващите години 
преминаха много динамично и интересно, построи се нова винарна, 
като проектът беше осъществен под наше ръководство. Следваха 
разработване на много нови брандове и асортименти. Пътува-
нията по света из винарските райони ни направиха опитни и уве-

VЛ

Please introduce yourself and your family. For those of us working in 
the wine industry, you have always seemed like an inseparable wine-
making tandem. When did your career in the wine industry begin and 
how did it continue over the years? 

In short: I – Snezhana Mutafchiyska, and my husband, Atanas Mutafchiyski, 
are the tandem, and I am going to tell you a bit more about it below.  

My fairytale called “Wine” for me began in the distant 1985, when I was 
graduating from the Higher Institute of Food and Flavour Industries with 
a major in Technology of Wine and Spirits. I was assigned to field practice 
in Vinprom Stara Zagora. I was a young specialist who, fresh out of school, 
was left to make wine with zero assistance in a cellar where 12 million kg 
of grapes were being processed. The shock was great – I worked through-
out the day, and in the evenings, I stayed up late, rereading my books 
over and over again to try and explain to myself what, how and why was 
being done. In 1989, I met another enthusiast – Atanas Mutafchiyski. Ever 
since then, our technological tandem has been creating, learning and im-
proving over the years.  

On our journey of growth, we went through different stages – Vinprom 
Stara Zagora and later Domaine Menada were some of the “schools” that 
helped us develop as professionals. In 1999, we participated in the cre-
ation of Domaine Boyar Sinite Skali in Sliven. We got our second higher 
education degree there (or that’s how I call it), because this school gave 
us a lot of new knowledge and practical skills in modern winemaking. In 
2003, we were invited again to Domaine Menada which was already 
owned by Belvedere, France. The following years were very dynamic and 
exciting – a new winery was built and we managed the project. This was 
followed by developing multiple new brands and assortments. While we 
travelled around the world and visited different wine regions, we gained 
experience and confidence in our work. My participation in Bulgarian and 
world wine competitions helped me meet famous winemakers and im-
prove my wine tasting skills, which made me one of the top oenologists 
in Bulgaria. Wine blending, the most difficult process in our profession, for 

ROXS WINERY една сбъдната мечта 
а dream come true

рени в това, което правим. Участието ми в български и световни 
конкурси за вино ми помогна да усъвършенствам дегустаторските 
си умения и да се срещна със световни имена, което ме доизгради 
като един от топ енолозите на България. Купажирането на вина, 
което е най-трудният процес в нашата професия, за мен е някак си 
лесна и приятна песен, в която нотите трябва да се комбинират 
така, че да се получи точен, а не фалшив акорд.  

Как решихте да направите свой собствен проект?  

2018 година се оказа преломна в нашия живот. Решихме да приклю-
чим с големите винарни и да създадем нещо малко, бутиково, в 
което нашите знания да се приложат и изпъкнат. Знаехме, че се за-
хващаме с много трудна и тежка задача, но някак си винаги съм меч-
тала всички наши изградени с годините умения да бъдат приложени 
в собствен проект, в който да вложим сърцата си. Поставихме на-
чалото на нещо ново, различно и носещо почерка ни на енолози със 
собствен облик и стил. Срещнахме още двама ентусиасти, които 
никога не са се занимавали с винопроизводство, но бяха готови да 
се впуснат в този експеримент – нашите съдружници Деляна и Дако 
Николови, хора с търговска и маркетингова насоченост. Решихме 
избата да носи името „Рокс Уайнъри“.  

Защо именно „Рокс Уайнъри“? 

Роксана е древна българска принцеса, жена на Александър велики. Алек-
сандър Македонски, след като воювал с Бактрия - древната българска 
държава, сключил мир, непознат за тази част на света, богата на ис-
торически събития. Мирът бил узаконен и постигнат за първи път 
не с война, а с любов. Една вечер согдианският владетел Оксиарт ор-
ганизирал бляскаво и богато пиршество. Присъствала и красивата 
му дъщеря, наричана Малката звезда. Тя танцувала вдъхновено и пле-
няващо с другите момичета пред краля. Александър се влюбил от 
пръв поглед в нея и по-късно се оженил за 16-годишната Роксана.  

me is kind of like an easy and pleasant song, where the notes must be 
combined to compose a nice melody with no false overtones.  

How did you decide to create your own project? 

2018 turned out to be a turning point in our lives. We decided to part ways 
with the big wineries and create something small, boutique, where we can 
apply our knowledge and stand out. We knew that we were embarking on 
a very difficult journey, but I have always dreamt of applying all our skills we 
accumulated over the years into our own project, something we can pour our 
hearts into. We started something new, something different, bearing the 
mark of oenologists with their signature style. We met two enthusiasts who 
had never been involved in winemaking before but were ready to embark on 
this experiment – our partners Deliana and Dako Nikolovi – they both work 
in commerce and marketing. We decided to name the cellar Roxs Winery.  



20

CONCOURS  MONDIAL  DE  BRUXELLES

21

Надяваме се хората да се влюб-
ват в  нашите вина от пръв по-
глед. А пък те да носят 
красотата на Роксана. 

Каква е концепцията на Ва-
шите вина? Коя е целевата 
група, към която е отправено 
посланието Ви в бутилка? Къде 
реализирате най-успешно про-
дукцията си? 

Най-важното за нас беше да из-
берем и изградим концепция и 
визия за вината, които ще на-
правим. Започнахме със серията 
„Перо“, която се намира в по-
ниския ценови сегмент 8-12 лв. 
Там са три вина – Совиньон блан, 
Розе от Каберне Совиньон и ку-
пажното Мерло х Мавруд.  

За средния ценови сегмент 15-20 
лв. избирахме дълго сортовете, 
които да влязат в този бранд - виното носи името на избата 
„Рокс“. В него имаме две бели вина – Совиньон блан и Шардоне 
барик; розе от Каберне фран и две червени вина от Марселан и 
Карменер. Тук нещата от гроздето до виното в бутилката са 
контролирани, наблюдавани и различни. Двата червени сорта са 
рядко срещани в България, непознати и най-вече различни, което 
беше нашата цел.  

Най-високият ни клас е виното „SM Syrah x Marselan by Snezhana 
MutafchУyska“, което още с появата си на пазара стана любимо на 
много хора.  

Нашата продукция основно е предназначена за ресторанти  
и малки винарски магазини. Големите вериги не са ни приоритет, 
защото целта ни е да запазим нашата уникалност и неповтори-
мост. 

Дебютът Ви на „Винария“ 2020 беше безспорен успех? Какво 
очаквате от бъдещето? В коя област на винопроизводството 
се чувствате най-силни? 

Нашата бутикова изба „Рокс Уайнъри“ се появи за първи път на „Ви-
нария“ 2020 и вината ни спечелиха симпатиите на посетителите. 
Доказателство за това е, че най-високият ни клас вино „SM - Sne-
jana Mutafchiyska“, 2018, спечели наградата за най-добър продукт в 
категория „Вино“ – произведено е oт copтовете Syrah & Marselan. 
Същото вино през октомври 2020 г. на Фестивала на виното и кул-
турното наследство „Августиада“ в Стара Загора получи най-го-
лямата награда „Златна Августиада“.  

Правенето на вино е нашият живот. Тази професия ни даде 
възможност да контактуваме с положителни хора на много места 
по света, а лозата ни вдъхновява, дава ни връзката със земята и 
слънцето. Невероятно е усещането да гледаш как това растение 
се развива, дава плодове, които ние, винарите, превръщаме в уни-
кална напитка. Наслаждавайте се на изкуството, което ние вла-
гаме в сътворяването й. 

Why Roxs Winery? 

Roxanna is an ancient Bulgarian princess, 
wife of Alexander the Great. At that time, 
Alexander the Great, after the war with Bac-
tria – the ancient Bulgarian state – made 
peace, something unheard of in that part of 
the world so rich in historical events. For the 
first time, peace was made, legitimised not 
by military victory but by love. One evening, 
the Sogdian ruler Oxyartes organised a great 
and rich feast. His beautiful daughter, known 
as the Little Star, was also present. She 
danced with the other girls in front of the 
Macedonian king and her inspiration and tal-
ent captivated him. The Byzantine historian 
Arrian wrote that Alexander fell in love at 
first sight with the 16-year-old Roxanna and 
later took her as wife. We hope people also 
fall in love with our wines at first sight. And 
our wines are as attractive and irresistible as 
Roxanna’s beauty. 

What is the concept behind your wines? What is the target group for 
your message in a bottle? Where are your products most successful? 

The most important thing for us was to choose and develop a concept and 
vision for the wines we create. We started with the Pero series, which is in the 
lower price segment of BGN 8-12. It consists of three wines – Sauvignon Blanc, 
RosО from Cabernet Sauvignon and the blended Merlot x Mavrud.  

It took us a long time to choose which grape varieties to use for the mid-
range price segment of BGN 15-20. That wine series bears the name of the 
Roxs winery. It includes two white wines – Sauvignon blanc and Chardonnay 
Barrique; a rosе from Cabernet Franc and two red wines from Marselan and 
Carmеnеre. In our cellar, everything in the production of our wine – starting 
from the grapes all the way to the wine in the bottle – undergoes strict con-
trol and oversight. The two red grape varieties are rare and almost unknown 
in Bulgaria, and this was our goal.  

Our highest class of wine is called “SM Syrah x Marselan by Snezhana Mu-
tafchiyska”, and it has become a favourite of many since it appeared on the 
market. Our products are mainly intended for restaurants and small wine 
shops. Big chains are not our priority because our goal is to preserve our 
uniqueness and individuality. 

Your debut at Vinaria 2020 was an undeniable success. What are your ex-
pectations for the future? What part of the wine production process does 
your strength lie in? 

Our boutique Roxs Winery made its debut at Vinaria 2020 and our wines were 
very well received by the visitors. As a proof of this, our highest class of wine–  
“SM – Snejana Mutafchiyska, 2018”, made from the Syrah & Marselan grape 
varieties, won the award for best product in the “Wine” category. In Octo-
ber 2020, at the Augustiada Wine and Cultural Heritage Festival in Stara Zago-
ra, the wine was awarded the highest award – Golden Augustiada.  

For us, making wine is the most important thing in our lives. Our craft gives 
us the opportunity to meet interesting people in many places around the 
world, and the wine inspires us and gives us a sense of connection with earth 
and sun. 

On September 4, 2020, the Expo Center in Brno, the heart of South 
Moravia, welcomed its guests and for 4 days offered perfect working con-
ditions to the over 250-member jury. For the first time in its history, the 
competition was held in early September with tasters mainly from Europe. 
The Bulgarian team this year was women's and consisted of 6 experts dis-
tributed in different panels - Julia Kostadinova - for the first time chair of 
a panel; Katya Yoncheva, Vili Galabova, Anna Petkova, Marina Karakonova 
and Margarita Levieva. Although masks, gloves and disinfectants were at 
every step of the tasters' daily live, this did not violate the established rules 
and over 8500 sample wines were tasted and evaluated by 55 panels 
within 3 days - responsibly, professionally, conscientiously. 

 

На 4 септември 2020 Експо център в Бърно, сърцето на Южна Мо-
равия, посрещна своите гости и в продължение на 4 дни предложи 
перфектни условия за работа на над 250-членното жури. За първи 
път в своята история конкурсът се проведе в началото на сеп-
тември и с дегустатори предимно от Европа. Българският тим 
тази година беше дамски  и се състоеше от 6 експерти, разпреде-
лени в различни панели – Юлия Костадинова – за първи път предсе-
дател на панел; Катя Йончева, Вили Гълъбова, Анна Петкова, Марина 
Караконова и Маргарита Левиева. Независимо, че маските, ръкави-
ците и дезинфектантите присъстваха на всяка крачка в ежеднев-
ието на дегустаторите, това не наруши установените правила и 
над 8500 мостри вина бяха дегустирани и оценявани от 55 панела 
в рамките на 3 дни – отговорно, професионално, по съвест. 

 

CMB 2020 
След няколко отлагания, специални медицински изисквания и 

регламенти 27-ото издание на един от най-големите све-

товни коткурси за вино "Concours Mondial de Bruxelles" се про-

веде от 4 до 6 септември 2020 в Бърно, Република Чехия. 

Въпреки извънредните мерки, а може би и точно заради тях, 

това беше едно от най-запомнящите се издания на конкурса. 

After several delays, special medical requirements and regulations, 

the 27th edition of one of the world's largest wine competitions, 

the Concours Mondial de Bruxelles, took place from 4 to 6 Sep-

tember 2020 in Brno, Czech Republic. Despite the extraordinary 

measures, and perhaps precisely because of them, this was one of 

the most memorable editions of the competition.

SILVER MEDAL 

1. Vineyards Selection Topolitsa Syrah 2016 - Villa Yambol JSC 

2. Kabile Mavrud - Cabernet Sauvignon 2016 - Villa Yambol JSC 

3. Kabile Syrah Reserve 2015 - Villa Yambol JSC 

4. Stallion Classic 2018 - Angel's Estate SA 

5. Stallion 2017 - Angel's Estate SA 

6. Gold Stallion Chardonnay 2018 - Angel's Estate SA 

7. Minkov Brothers Merlot 2016 - SIS Industries 

8. Leva Cabernet & Shiraz Rose 2019 - Vinex Slavyantsi AD 

9. Leva Cabernet Sauvignon & Merlot 2019 - Vinex Slavyantsi AD 

10. Eoardo Miroglio Soli Invicto 2016 - Edoardo Miroglio Ltd. 

11. Bolgare Sauvignon Blanc 2019 - Domaine Boyar International EAD 

12. Quantum Mavrud - Merlot 2018 - Domaine Boyar International EAD 

13. Bolgare Syrah - Merlot 2018 - Domaine Boyar International EAD 

14. Limited Edition 6IX - Chа̂teau Copsa 2016 - Copsa Wine Trade Ltd. 

15. Soulmates Chardonnay Stratsin Winery 2018 - Pomorie Ven Grup Ltd. 

16. Contour Sauvignon Blanc - Pinot Gris 2019, Izba Karabunar OOD 

GOLD MEDAL 

1. Kabile Merlot - Cabernet Sauvignon 2017 - Villa Yambol JSC 

2. Kabile Cabernet Sauvignon Reserve 2014- Villa Yambol JSC 

3. Merlot Single Vineyard Incanto 2017 - Balgarko Vino Ltd. - Medi Valley Winery 

4. Eoardo Miroglio Brut Rose PDO 2015 - Edoardo Miroglio Ltd 

5. Merul Estate Selection 2016 - Kovex-2 Rumelia Wine Cellar 

6. F2F Caberner Sauvignon - Syrah - Regent 2016 - VP-Brands International SA 

7. Pixels Syrah 2017 - VP-Brands International SA 

8. Pixels Cabernet Sauvignon 2017 - VP-Brands International SA 

9. Arte Ante 2016 - Black Sea Gold 

10. Brandy Cask 2016 - Black Sea Gold 

11. Domaine Boyar Sauvignon Blanc 2019 - Domaine Boyar International EAD 

12. Chа̂teau Copsa Cuvѓe Rouge 2016 - Copsa Wine Trade Ltd. 

13. Tochka Cabernet Sauvignon 2018 - Sky Club Ltd. 

GRAND GOLD MEDAL 

1. Vineyards Selection Bolyarovo Cabernet Sauvignon 2015 - Villa Yambol JSC 

2. Kabile Merlot Reserve 2015 - Villa Yambol JSC 

3. Enoteca Riesling 2011 - SIS Industries 

4. Golden Rhythm 2015 - Black Sea Gold 

5. Salty Hills 2016 - Black Sea Gold 

БЪЛГАРСКИТЕ МЕДАЛИСТИ 

BULGARIAN WINNERS

VЛ
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 Южна Моравия
South Moravia 

At 21 liters per capita, annual Czech wine consumption is still far behind the Eu-
ropean average (36 liters per capita per year) but nevertheless, drinking wine 
is becoming more and more fashionable. Young urban professionals are the 
main drivers behind the increased demand for wine. In the line with this trend 
were the visits of the jury in various wine destinations in the region - wine cel-
lars with conditions for the development of wine tourism. 
Wine varieties 
One of the reasons why Czech wines have such original flavour and 
renowned diversity is the amazingly rich varietal mix.  In the local vine-
yards, you can find 35 varieties of white and 26 varieties of red grapes that 
are listed in the National Register of Grape Varieties, along with several 
other unlisted ones. The most widely-planted grapes are Gruner Veltliner, 
Muller Thurgau, Riesling, Welschriesling, Saint Laurent and Blaufrankisch. 
They consist almost half of the total vineyard area. There are also several 
domestic, newly-bred varieties, including Moravian Muscat, Palava, Andre 

С 21 литра на глава от населението годишното потребление на вино 
в Чехия все още изостава от средно за Европа (36 литра на човек на 
година), но въпреки това пиенето на вино става все по-модерно. Мла-
дите винени професионалисти в градовете са основните двигатели 
на повишеното търсене на вино. В духа на тази тенденция бяха и по-
сещенията на журито в различни лозаро-винарски дестинации в ре-
гиона – винарски изби с условия за развиване на винарски туризъм. 
Винените сортове 
Една от причините, поради които чешките вина имат толкова 
оригинален вкус и разнообразие, е удивително богатото сортово 
разнообразие. В местните лозя можете да намерите 35 сорта 
бяло и 26 сорта червено грозде, които са вписани в Националния 
регистър на сортовете грозде, заедно с няколко други, които не са 
включени в списъка. Най-разпространени са Грюнер Велтлинер, 
Мюлер Тюргау, Ризлинг, Велшризлинг, Сент Лоран, Блауфранкиш. Те 

Чешката република е известна със своята бира, но всъщност 

тя има какво да предложи на ценителите  на виното, които 

посещават страната. Особено лозаро-винарският регион 

Моравия, който все повече се превръща в популярна дести-

нация за любителите на виното, търсещи нови и автен-

тични винарски преживявания. Град Бърно е своеобразна 

врата към моравския лозарски регион. Заобиколен от лозя, 

вторият по големина град в Чешката република след Прага 

е чудесно място да започнете да изследвате уникалния свят 

на моравските вина.

The Czech Republic is famous for its beer but in fact the wine con-

noisseurs can find a whole world of wine awaiting travelers who 

visit the country. Particularly the wine region of Moravia, which is in-

creasingly becoming a popular destination for wine enthusiasts seek-

ing new and authentic wine experiences. The city of Brno is viewed 

as the gateway to the Moravian wine region. Surrounded by vine-

yards, the second largest city in the Czech Republic after Prague is 

a great place to start exploring the unique world of Moravian wines. 
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заемат почти половината от общата лозарска площ. Има и няколко 
местни новоселекционирани сортове като Моравски мускат, Па-
лава, Андре и Неронет. Създаването на нови сортове е в посока на 
такива, устойчиви на гъбични заболявания, както и подходящи за 
производство на биологични вина (т.нар. PIWI сортове) - например 
Малверина, Савилон, Лоро и други. 

96% от лозята се намират във винарски район Моравия, а оста-
налите 4% - в Бохемия. Белите сортове заемат над две трети от 
общата площ. Моравските бели вина се характеризират с вълну-
ваща гама от аромати, хармонични комбинации от богат вкус със 
свежа киселинност. Червените вина са плътни и с плодови, гладки 
кадифени тонове. В Чешката република има над 850 регистрирани 
винарни. 

„Всеки лозар, който отглежда лозя и произвежда вино от тях, трябва 
да има връзка с тази благородна култура. Връзката не е обикновена. 
Дълго, напрегнато и в същото време красиво пътуване ви очаква през 
всички сезони. Всичко, което се опитате да не направи по правилата 
или пренебрегнете по този път, ще бъде разпознаваемо във виното.“ 
Това са размисли на собствениците на винарска изба Regina Coeli, 
Долни Кунице – град в Южна Моравия. 

Съпътстваща програма 

Домакините бяха подготвила разнообразна и вълнуваща съпътства-
ща програма, която разкри както лозаро-винарските традиции в този 
район на света, така и величието и блясъка на културно-историче-
ското наследство на нацията. Истинско удоволствие беше вечеря-
та в замъка Валтице с уникалния музей на виното.  

След конкурсното пътуване в Южна Моравия беше едно вълнуващо 
преживяване, което домакините в лицето на Елишка и Мартина 
от Tourist Authority South Moravia бяха организирали. История,  

and Neronet. The creation of new grape varieties continues too, aimed 
mainly at those resistant to fungal diseases and at those suited to the 
production of organic – BIO – wines (the so-called PIWI varieties), e.g. 
Malverina, Savilon, Laurot and others. 

96% of the vineyards lie in the wine region of Moravia, and the remain-
ing 4 % in Bohemia. Over two thirds of the total area under vine are 
planted with white varieties. Moravian white wines are characterized by 
an exciting range of aromas and harmonious combinations of full flavour 
with fresh acidity. The red wines are full-bodied and distinctive with 
fruity, smooth velvety tones. In the Czech Republic, there are over 850 
registered wineries. 

„Every winegrower who grows vines and produces wine from them 
must have a connection to this noble crop. The relationship is not ordi-
nary. A long, strenuous and at the same time beautiful journey awaits 
you through all seasons. Anything you cheat or neglect on this path will 
be recognizable then in the wine.“ These are the thoughts of the own-
ers of the wine cellar Regina Coeli, Lower Kunice - a town in South 
Moravia. 

Accompanying program 

The hosts had prepared a varied and exciting accompanying program, 
which revealed both the wine-growing traditions in this region of the 
world and the grandeur and brilliance of the cultural and historical her-
itage of the nation. It was a real pleasure to have dinner at Valtice Castle 
with the unique wine museum. 

Post competition trip around South Moravia was an exciting experience 
that the hosts in the person of Elishka and Martina from the Tourist Au-
thority South Moravia had organized. History, culture, traditions, nature 
and wine barely fit in the two days of our trip. 

култура, традиции, природа и вино едва се побраха в двата 
дни на пътуването ни. 

БЪРНО 

Бърно не е от тези туристически градове, в които тълпи от 
хора едва се разминават по улиците или в заведенията и тури-
стическите обекти. Това е град на емоциите, спокоен, цветен 
и запазил отпечатъка на вълнуващата си история и традиции. 

Първите емблематични обекти, които имахме удоволствието 
да посетим, бяха Вила Стиястни и Вила Тугендхат – домове на 
влиятелни евреи от 30-те години на миналия век, които дават 
възможност на модерните архитекти и дизайнери да раз-
гърнат своите таланти. Изчистеност, функционалност, финес 
и елегантност заедно с модерни за времето си технологии 

BRNO 

Brno is not one of those tourist cities where crowds of people barely pass each 
other on the streets or in restaurants and tourist sites. It is a city of emotions 
- calm, colorful and kept the imprint of its exciting history and traditions. 

The first iconic sites we had the pleasure to visit were Villa Styastni and Villa 
Tugendhat - homes of influential Jews from the 1930s, which allow modern 
architects and designers to unleash their talents. Cleanliness, functionality, fi-
nesse and elegance together with modern technologies create the dream 
home. Elements of architecture and interior, along with furniture, are pre-
ferred examples to this day. They are part of the cultural and historical heritage 
of the country and are included in the UNESCO list. 

The battle of the three emperors 

The famous battle of Austerlitz (the town of Slavkov, near Brno) and the vic-
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Margarita Hristova 

2020 was an unusually challenging year in the history of the compe-
tition. COVID-19 could not stop the organisers and the expert tasters 
of one of the most prestigious spirits competitions in the world – 
Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles. During the coro-
navirus lockdown in Belgium, respectively Brussels, the jury tasted 
1500 spirits from all over the world. Many of the world's experts were 
absent but the spirit of the event was preserved. The experts still 
took part of the event with specially prepared video messages.  

After a long and very difficult scheduling of trips, further complicated 
by the constantly changing precautions in the different countries, 
the competition gathered the necessary minimum of experts to car-
rying out its latest edition. Many tasters cancelled their attendance 
at the last minute. Longer sessions of the tasting panels had to be 
held – both in the morning and in the afternoon, but this in no way 
prevented the tasters from doing a perfect job. As true professionals, 
they accepted the challenge, worked responsibly and evaluated the 
presented samples with conscience and dignity.  

The organisers once again allowed no compromise with the obser-
vance of the competition rules, meaning the results were reliable for 
both consumers and vendors. In addition, exceptional sanitary meas-
ures were implemented. The spirit of stagnation of COVID tried to 
pervade and change the usual warm atmosphere of the Contest. But 
it failed! At a time when all shops, restaurants and public venues for 
social interaction were closed, when it was impossible to visit the 
planned production facilities, a hotel became the venue of the event 
and the experts of Spirits Selection CMB 2020 had the energy and 
verve not only to do their job perfectly, but also to fill the hours not 
occupied by tasting with many valuable and emotional presentations, 
useful meetings and interactions. This event showed that profes-
sionalism can overcome everything. 

Bulgaria participated in this edition of the Competition with four 
tasters, with two becoming presidents of tasting panels for the first 
time – and they did an excellent job. Those tasters were Julia Kostadi-
nova and Svetlin Mirchev.  

The awards  

We are proud to announce that our spirits have been recognised as 
one of the best among the 1500 samples from around the world, 
given that only 30% of the participants can receive an award. We 
wish our winners to successfully establish themselves in the market in 
our country and around the world. 

Ще запомним 2020 година като необичайно предизвикателна в 
историята на конкурса. COVID 19 не можа да спре организато-
рите, както и експертите – дегустатори, на един от най-ав-
торитетните конкурси за спиртни напитки в света Spirits 
Selection by Concours Mondial de Bruxelles. В условията на локдаун 
на Белгия, респ. Брюксел, журито дегустира 1500 спиртни на-
питки от цял свят. Липсваха много от световните експерти, 
но духът беше запазен. Със специално подготвени видеопослания 
те бяха част от събитието.  

След дълга и поставена пред много трудности организация на 
пътуванията, усложнявана от непрекъснато променящите се 
мерки в различните страни, конкурсът събра необходимия ми-
нимум експерти, за да реализира това издание. Много участия 
на дегустатори бяха отменени в последната минута. Наложи се 
да се проведат по-продължителни сесии на дегустационните па-
нели – и сутрин, и следобед, но това по никакъв начин не попречи 
дегустаторите да свършат перфектно работата си. Като ис-
тински професионалисти те приеха предизвикателството, ра-
ботиха отговорно и оценяваха по съвест и достойнство 
представените мостри.  

Организаторите и този път не направиха компромис със спазва-
нето на правилата за провеждане на конкурса, което прави ре-
зултатите от него най-надеждни за консуматорите и 
търговците. Като допълнение към тях бяха добавени и наложе-
ните изключителни санитарни мерки. Ретроградният дух на 
COVID се опитваше да проникне и да промени обичайната  
атмосфера в семейството на Конкурса. Но не успя! При затво-
рени всички магазини, ресторанти и места за социални  
контакти, при невъзможност да се посетят планираните про-
изводствени предприятия, един хотел стана център на съби-
тието, а експертите на  Spirits Selection CMB 2020 имаха и 
настроението, и волята не само да свършат работата си без-
упречно, но и да изпълнят свободните от дегустация часове с 
много стойностни и емоционални презентации, полезни срещи и 
контакти.  Това събитие показа как професионализмът може да 
победи всичко. 

На това издание на Конкурса България имаше 4 дегустатори, 
двама от които станаха за първи път председатели на дегу-
стационни панели, и се справиха отлично. Това бяха Юлия Ко-
стадинова и Светлин Мирчев.  

Наградите  

За нас е гордост да обявим, че нашите спиртни напитки бяха 
разпознати като едни от най-добрите измежду 1500-те мостри 
от цял свят, като се има предвид, че само 30% от участниците 
могат да получат отличие. Пожелаваме на нашите медалисти 
успешно да се реализират на пазара у нас и по света. 

Spirits Selection CMB  
2020 

създават мечтания дом. Елементи от архитектурата и инте-
риора, заедно с мебелировката, са предпочитани образци и до ден- 
днешен. Те са част от културно-историческото наследство на 
страната и са включени в списъка на ЮНЕСКО.  

Битката на тримата императори 

Знаменитата битка при Аустерлиц (гр. Славков до Бърно) и побе-
дата на Наполеон е забележително представена както чрез мемо-
риал, така и в интерактивен музеи, и в Chateau Slavkov, от чиито 
балкон Наполеон обявява своя триумф. 

Защитена ландшафтна зона - Моравски карст 

Финалът на пътването в Южна Моравия беше посещението на Мо-
равския карст (на чешки: Moravský kras), който представлява кар-
стов ландшафт и защитен природен резерват на север от Бърно, 
близо до град Бланско. Той обхваща редица забележителни геоложки 
характеристики, включително около 1100 пещери и проломи и об-
хваща площ от около 92 km².

tory of Napoleon is remarkably represented both through a memorial 
and in interactive museums and in Chateau Slavkov, from whose balcony 
Napoleon announces his victory. 

Protected Landscape Area - Moravian Karst 

The finale of the trip arrownd South Moravia was a visit to the Moravian 
Karst (Czech: Moravský kras), which is a karst landscape and protected na-
ture reserve north of Brno near the town of Blansko. It covers a number 
of remarkable geological features, including about 1100 caves and gorges 
and covers an area of about 92 km².
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GOLD MEDAL 

Grape rakia Isperih Premium Reserve XKK JSC - Isperih Distillery 

Apricot rakia Isperih XKK JSC - Isperih Distillery 

Rakia Burgas 63 Special Selection Black Sea Gold 

Rakia Burgaska Muskatova Aged 7 Years Black Sea Gold 

 

SILVER MEDAL 

Magurska Temenuga    Misketova Rakya Magura Winery Ltd.  

 





LandBU
LG O

BU
LG
A
R
IA

O
F

FR
EE




