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Д-р петЬо БоШнаков: 
лозЯта в БЪлгариЯ намалЯХа

от 1.6 млн. Дка на 300 000 за 20 гоДини

Д-р Петьо Бошнаков е председател на „Нацио-
налното сдружение на българските лозари", собст-
веник на 1500 дка винени лозя и винарска изба. Главен 
асистент в Икономически университет – Варна, 
катедра „Международни икономически отношения". 
Доктор по международна икономика. Автор на над 10 
статии в областта на лозарството и европейските 
програми и фондове.

-г-н Бошнаков, на 18 март т.г. се учреди 
„национално сдружение на българските лозари", 
на което вие сте председател. с какъв профил 
са вашите членове и каква част от лозарския 
бранш представлява вашата организация? 
какви са целите на нсБл?

- Нашата организация е обединение на всички 
лозари – производители на винено и десертно грозде, 
пепиниеристи, както големи и малки фирми, така 
и земеделски стопани, доказани учени в областта 
на лозарството от университети и институти като 
проф. д.н. Венелин Ройчев, доц. д-р Светла Янчева 
и доц. д-р Ангел Иванов от Тракийски универси-
тет, Стара Загора,,проф. д-р Иван Пачев, проф. д-р 
Мирослав Иванов и гл. ас.д-р Даниела Цветанова 
Димитрова от Института по лозарство и винарство 
в Плевен, гл. ас. д-р Десислава Тотева от Института 
по аграрна икономика, проф. д-р Кирил Попов 
от Лесотехнически университет. Изобщо лозари 
от всички региони на страната. Ние сме сплав на 
производители и наука. Защото само заедно ще 
успеем. На сайта ни lozari.bg всеки може да се 
запознае с целите ни, устава, управителния съвет, 
членовете и т.н. Но най-важната ни цел е да спасим 
лозарството в България, защото то умира. Всяка 
година се изкореняват и изоставят безвъзвратно 
десетки хиляди декари лозя. Ние всеки ден 
получаваме нови молби за членство при нас. Само 
за последните 3 дни са постъпили молби от лозари 

с над 4000 дка лозя. Това означава, че колегите 
виждат в нашето обединение последен шанс да се 
спаси това, което е останало.

-България е страна с дълги традиции в лозар-
ст вото, притежаваме ли днес предимство с този 
факт пред останалите балкански и европейски 
държави?

- Предимство с опит в исторически план имаш, 
когато си поставен на една писта с останалите. 
Но когато българските лозари сме в условията на 
конкурентен свободен европейски пазар, където 
няма вносни мита и няма как държавата да те 
защити, няма ДДС при вноса на грозде от другите 
европейски страни, което е субсидирано и често е с 
отрицателна себестойност, то нямаш никакъв шанс, 
още по-малко – предимство. Знаете ли, че виненото 
грозде е единствената култура, за която в България 
няма национално доплащане? Единствената, 
подложена на геноцид. Двадесет и няколко лева е 
цялата субсидия, която ние лозарите получаваме 
на декар лозе. При положение, че за създаването на 
един декар лозе с капково напояване са необходими 
около 6000 лв. без ДДС, за отглеждането му, 
без да включваме брането, са необходими още 
400-500 лв., брането, товаренето, опазването от 
скорци и прочие са още 20 ст. на килограм. След 
което през последните няколко години изкупната 

Продължава на стр. 29

нови проекти
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електронен вариант. пълното 
издание можете да получите 
срещу абонамент от 24 лв.
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излоЖБи

55 проби ракия и спиртни напитки се състезваха 
за престижните отличия в пет категории: "Винени и 
гроздови ракии", "Плодови ракии", "Мастика", "Водка" 
и "Други спиртни напитки".

В конкурса се включиха производители от България, 
Македония, Сърбия, Китай и Швейцария. 19 напитки 
бяха отличени с медали, а 5 станаха носители на почетни 
отличия.

Дегустационна комисия с председател инж. Станимир 
Стоянов, председател на съюза на Съюза на енолозите в 
България, присъди следните награди.

категориЯ "воДки" 
златен меДал

FLY "Ал - 20" ооД

среБЪрен меДал

"FIRE AND ICE GOLD PREMIUM"  - "Ал - 20" ооД

"БЯЛА МЕЧКА" - "ЛВК - Винпром Търговище"

категориЯ 

"винени и грозДови ракии"
голЯм златен меДал

оТЛЕЖАЛА ГРоЗДоВА - "ЛВК - Винпром Търговище" 

златен меДал

 "The Alchemist" - Памид& Гевюрцтраминер  - "Clemans 
distilery" 

"ЕРКЕСИЯ" - винена отлежала - "Домейн Мараш" АД

"БУРГАС 63" - "Черноморско злато" АД 

"МУСКАТоВА РАКИЯ" - "ЛВК - Винпром Търговище" 

среБЪрен меДал

"ШАФРАНТИЙКА"  - DU CHEF RADICHEV

"SOLI INVICTO" - ВИ "Едоардо Миролио"

"оТЛЕЖАЛА МУСКАТоВА" - ВИ "Кортен"

ЮБИЛЕЙНА МУСКАТоВА  "ЛВК - Винпром Търговище"

"оТЛЕЖАЛА МУСКАТоВА" - "ЛВК - Винпром Търговище"

"БИСТРА МУСКАТоВА" - лимит. селекция - ВИ "Кортен"

препорЪчани

"KALACERKA" (Глера)  "Калакрия" АД 

препорЪчана ракиЯ от местен сорт

"ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА"

най-ДоБра вносна ракиЯ

"Prirodna Lozova Rakija Zolta" - ВИ "Тиквеш"

категориЯ "плоДови ракии"
голЯм златен меДал

"ЕРКЕСИЯ" - сливова отлежала - "Домейн Мараш" АД

златен меДал

"КАЙСИЕВА РАКИЯ" - "ЛВК - Винпром Търговище"

среБЪрен меДал

"ДЮЛЕВА РАКИЯ" - "Дестилерия Исперих"

"КАЙСИЕВА РАКИЯ" - спец. рез. - "Дестилерия Исперих"

препорЪчани

"Йойо" сортова ракия - "Винпром Троян"

най-ДоБра вносна ракиЯ

МАЛИНоВА РАКИЯ" - "TRIANGEL"

категориЯ 

"Други спиртни напитки"
златен меДал

Black Sea Gold V.S.O.P. - "Черноморско злато" АД

среБЪрен меДал

"KWEICHOW MOUTAI" - "ДЖЕЙ ЕНД ЕМ БЪЛГАРИЯ"

оРЕХоВ ЛИКЬоР - ВИ "Едоардо Миролио"

 категориЯ "мастика"
златен меДал

"ИМАНЕ" - "АЛКо ГРУП ГРА" ЕооД

среБЪрен меДал

"МАСТИКА ТЪРГоВИЩЕ" - "ЛВК - Винпром Търговище"

"СПЕЦИАЛНА БоЦМАНСКА МАСТИКА"

награДите

излоЖБи

ракиЯта - кралицата на напитките 

Шотландия си има уиски, Русия - водка, а Балканите се гордеят с ракията. Толкова са горди, че са 
склонни да забравят културните и политическите различия, когато се събират и споделят тази напитка. 
Ракията е начин на живот за балканците. Независимо дали става въпрос за рожден ден, сватба, или 
национален празник, ракията винаги взема участие във всяко обществено събиране.  Разбива всякакъв вид 
бариери. Според местните 
вярвания, ракията е  ес-
тествено лекарство, което 
лекува болести, побеж-
дава вируси, облекчава 
бол ката и удължава жи-
вота. 

Rakia & Spirits Fest - 
Sofia и тази годи на по-
срещ на свите почита тели 
на 29 и 30 май в София 
с всякакви вариации на 
напитки - гроздови, пло-
дови, анасонови, млад 
и отлежали. Специална 
дегустационна комисия 
избра най-добрите на-
пит ки на фестивала по 
време на конкурса. На 
щандовете, ко ито пред-
лагатха разно обра зие от 

напитки, посе тите-
лите бяха посрещани 
от истински експерти 
и професионалисти в 
бранша. 

Rakia and Spirits Fest

Тел.: +359 888 373096; 

expoteamltd@gmail.com
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европейски сЪюз

вЪвеДение

Европейският съюз е водещият производител, 
потре  бител и износител на вино в света. В контекста 
на намаляващото вътрешно потребление и нараст-
ва щите възможности на световния пазар лозаро-
винар ският сектор все повече се фоку сира върху 
конкурентоспособността и качест вото, а не върху обема 
на производството. Поли тиката на Европейския съюз 
по отношение на лозаро-винарския бранш като част 
от общата селскостопанска политика изигра ключова 
роля в този преход. 

Първоначално политиката на ЕС по отношение на 
пазара на вино има за цел да управлява ежегодните 
промени в производството. През годи ните тя се е развва, 
за да се съсредоточи върху засил ване на конкуренто-
способността и подоб ряване на репутацията на вина-
та, произведени в ЕС, опростяване на правилата за 
управление на пазара, запазване на най-добрите тради-
ции на лозарството в ЕС и засилване на неговата соци-
ална и екологична роля в селските райони. Целта на 
този анализ е да се оцени въздействието на различните 
инструменти, приложими за лозаро-винарския сектор 
съгласно Регламента за общата организация на пазара. 
Тези инструменти са националните програми за 
подпо магане (мерки за подпомагане на лозаро-винар-
ския сектор, които укрепват конкурентоспособните 
структури), схе ма за разрешение за засаждане на 
лозя, пра вила за търговия и етикетиране, правила за 
вина със защитено наименование за произход (ЗНП) 
и вина със защитено географско указание (ЗГУ), 
сертифициране, системи за мониторинг и контрол, 
енологични практики и ограничения, лозарски 
регистри и маркетингови правила за регулиране 
на предлагането. За 2014-2018 г. общият бюджет, 
определен за националните програми за подпомагане, 
е 5507 милиона евро. Бюджетът, предвиден за всички 
мерки за провеждане на обща селско-стопанска 
политика в лозаро-винарския сектор, е 6243 милиона 
евро (включително бюджета, прехвърлен към схемата 

за единно плащане).
Тази оценка включва анализ на ефективността, 

резул тат ността, уместността, кохерентността и доба-
вената стойност при осъществяване на поли тиката, 
касаеща лозаро-винарския сектор в ЕС.

освен осигуряването на жизнеспособно произ-
вод ство на вино, оценката разглежда и другите две 
основни цели на общата селскостопанска политика, 
а именно устойчивото използване на природните 
ресурси, борбата с изменението на климата, както и 
балансираното териториално развитие при осъщест-
вяване на политиката, касаеща лозаро-винарския 
сектор.

оценката разглежда също така и други цели на 
ЕС във връзка с неговата политика по отношение 
на лозаро-винарския сектор, включително здраве-
опазване и ико номически цели на ЕС, отнасящи се до 
осигуряване на работни места, икономически растеж, 
иновации и под крепа за малки и средни предприятия.

оценката включва 28 страни-членки на Европей ския 
съюз (т.е. включена е и Велико британия). Анали зът 
обхваща периода след реформата на общата селскосто-
панска политика от 2013 г., по-точно от 1 януари 2014 г. 
нататък. Следователно законодателството, посочено в 
текста, е прилаганото по време на оценявания период, 
въпреки че то е актуализирано и опростено през 2018 
и 2019 г., за да бъде приведено в съответствие с Лиса-
бонския договор. 

Въпреки това, когато е уместно по отношение на 
анализа, особено когато се обсъждат възможни подоб-
рения, се правят препратки към новите регламенти, 
влезли в сила през март 2018 г.3 и през декември 2019 г. 

лозаро-винарскиЯт сектор 
в ес и мерките за вЪзДействие

описание на лозаро-винарския сектор в страните 
от Европейския съюз и политиката му спрямо този 
сектор   

Европейският съюз е водещият производител на 

оценка на мерките за провеЖДане 
на оБЩа селскостопанска политика
в лозаро-винарскиЯ сектор 

Уважаеми читатели, в следващите броеве на сп. „Лоза и вино“ ще Ви запознаем с оценката на 
мерките за провеждане на ОСП на Европейската комисия Материалът публикуваме с любезното 
съдействие на Националното сдружение на лозарите в България

европейски сЪюз

вино в света. Между 2014 и 2018 г. средното годишно 
производство е 162 милиона хектолитра5. В страните 
от ЕС се намират 44% от лозарските райони на земята, 
61% от световното производство, 50% от глобалното 
потребление и 67% от износа6. Три държави-членки 
(Ис пания, Франция и Италия) притежават 76% от 
площите с лозови насаждения в ЕС. основните конкур-
енти на ЕС са САЩ, Аржентина, Чили, Австралия и 
Южна Африка. Близо 15% от произведеното в ЕС 
вино се изнася за страни извън ЕС, а около 30% от 
него се търгува на па зара на ЕС. 

литература

1 Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския 
парламент и на Съвета от 17 декември 2013 год. за 
установяване на обща организация на пазарите на 
селскостопански продукти.  https://eurlex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32013R1308

https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/
plants-and-plant-products/plant-products/wine_en

Таблица 1: Площи с лозови насаждения (включително десертни сортове) през 2000-2018 (в хиляди хектари):

площ (хиляди хектари)
площи през 2018 г. – процентно изменение 

спрямо предходни години

2000 2008 2012 2018 2018/2000 2018/2008 2018/2002

испания 1 169 1 118 969 969 -17% -13% 0%

франция 907 846 792 793 -13% -6% 0%

италия 908 769 713 705 -22% -8% 1%

румъния 248 192 192 191 -23% -1% -1%

португалия 244 246 233 192 -21% -22% -18%

гърция 131 115 110 106 -19% -8% -4%

германия 104 102 102 103 -1% 1% 1%

ес 3 989 3 596 3 288 3 243 -19% -10% -1%

китай 300 478 706 875 192% 83% 24%

турция 575 517 497 448 -22% -13% -10%

саЩ 413 411 442 439 6% 7% -1%

аржентина 201 226 222 218 8% -4% -2%

чили 174 198 206 212 22% 7% 3%

иран 292 231 225 153 -48% -34% -32%

индия 43 73 125 151 251% 107% 21%

молдавия 147 150 142 147 0% -2% 4%

австралия 140 173 162 146 4% -16% -10%

южна 
африка

124 132 135 126 2% -5% -7%

в целия свят 7779 7553 7505 7449 -4% -1% -1%
източник: OIV, FAO

забележка: В Китай повече от три четвърти от производството е десертно грозде, докато в САЩ то представлява една 
четвърт от цялото производство, а в страните от ЕС неговият дял е под 10%. В ЕС има около 2,5 милиона лозари (от които 
854 000 само в Румъния). Общата площ на лозята в ЕС е 3,2 милиона хектара.

 2 Правилата за етикетиране в лозаро-винарския 
сектор също се уреждат от Регламент 1169/2011 
за предоставянето на информация за храните на 
потребителите. Целта на настоящата оценка обаче не 
беше да се оценят разпоредбите, включени в Регламент 
1169/2011.

3 Вижте доклада на ЕС от 2019 г.за перспективите на 
развитие на селското стопанство в средносрочен план. 
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/foodfarming-
fisheries/farming/documents/agricultural-outlook-2019-
report_en.pdf 

4 Международна организация по лозарство и 
винарство (OIV) - Доклад със статистически доклад 
за световното лозарство и винарство: 2019.

http://www.oiv.int/public/medias/6782/oiv-2019-
statistic-report-on-world-vitiviniculture.pdf

72015 Статистически данни, ESTAT, Лозя в ЕС.

Продължава в следващия брой.
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За гроздоберната кампания 2020 г. френското 
имение Château Pédesclaux привлича на помощ 
бежанци, за да запълни недостига на работна 
ръка, причинен от пандемията. Както съобщават 
от Агенцията на ооН за бежанците, имението 
обединява усилията си с асоциация на бивши 
професионалисти по ръгби, за да предложи 
обучение и сезонна работа на бежанци.

Асоциацията Ovale Citoyen използва ръгбите 
като начин за насърчаване на изграждането 
на екип и приобщаване на хора в затруднено 
положение. Работният проект за винарната, 
стартирал миналата година, се нарича „Капка 
в полетата“.

Потенциалът за заетост във лозята е огромен. 
Лозарството има недостиг на работна ръка 

капка в полетата

и тази липса е още по-голяма от началото на 
кризата с COVID – 19.

В резултат на споразумението с ръгби 
асоциацията шатото наема 90 бежанци да берат 
грозде по време на гроздобера през 2020 г. - 
особено трудно време за набиране на временен 
персонал всяка година, а още повече по време 
на пандемията.

„Намерих си работа, децата ми ходят на 
училище. Тук се чувствам в безопасност “, 
споделя суданският бежанец Закария, който е 
получи статут на бежанец във Франция през 
2017 г., пред Агенцията на бежанците на ооН, 
след като е поет от имението.

Беритбата на грозде по време на пандемия не 
е лесна, но наличието на допълнителна работна 
ръка точно в този критичен момент е наистина 
жизненоважно за шатото. Гроздето не може да 
чака, а това, което е страхотно при ветераните 
ръгбисти, е енергията, която те влагат, за да се 
случи този проект.

Много бежанци са обучени на различни 
лозар ски работни места като беритба, пренасяне 
и това рене на гроздето, шофиране на трактори 

БеЖанци помагат на френските винарни в лозЯта 

лозарство и винарство по света

с оглед на предлагането на пълен работен 
ден в имението. Асоциацията Ovale Citoyen е 
създадена от бивши състезатели по ръгби от 
Union Bordeaux Bègles.

В партньорство с асоциацията Ovale Citoyen 
и като част от проекта „Капка в полетата“ 
през 2020 г. Château Pédesclaux приема 
хора в затруднение (бездомни, младежи 
от приоритетни райони на града, законни 
бежанци), за да ги запознае и обучи в лозарските 
практики. Тези хора бързо успяват да овладеят 
дейностите за извършване на сезонни работи - 
от пролетта до до реколтирането. През април 
2020 г. имението посрещат 70 души за един ден 
обучение по резитба на зелено, контролирани 
от 4 специалисти. В края на деня 70% от 

присъстващите заявяват, че се интересуват от 
тази работа и искат да продължат дейността си 
в лозята.

По искане на асоциацията Ovale Citoyen те 
са представени на различни работодатели, а 5 
от тях са в сезонните екипи за извършване на 
операции на зелено в Château Pédesclaux.

За да се разшири това партньорство Ovale 
Citoyen се свързва с асоциацията Vignerons 
du Vivant, която има за цел да интегрира 
професионално хората в затруднение с 
квалификационно обучение в рамките 
на договор за подготовка и реализация в 
агроекологични професии в лозарството. Тази 
схема се поддържа от  организацията Apprentis 
d’Auteuil.

източник: https://www.chateau-pedesclaux.
com/news/la-viticulture-un-rempart-contre-lexclu
sion/?fbclid=IwAR1wi7WQ42HJFb1EWuS8An_
Ncd0oMEMr_r08yNPcGc7b0EZv9gLEcGtUX-U

лозарство и винарство по света
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Covid-19 кризата намали консумацията на вино 
с 3%, производството на вино е малко под сред-
ното за втора поредна година. Последните данни 
за Китай подчертават края на бързия растеж на 
лозаро-винарския сектор там. Появяват се обаче 
нови възможности.

2020 г. ключови цифри за лозаро-
винарскиЯ сектор

Площта на лозята в света през 2020 г. е 7,3 млн. 
ха, стабилна от 2017 г. Световното производство на 
вино, без сокове и мъст, през 2020 г. 260 млн. хл (+ 1% 
/ 2019), ниво малко под средното за втора поредна 
година. Световната консумация на вино през 2020 г. 
се изчислява на 234 млн. хл, отбелязвайки 3% спад 
в сравнение с 2019 г. и достигайки най-ниското 
регистрирано ниво на консумация от 2002 г. насам 
(-1,7% / 2019 г.). Спадът в стойността е сравнително 
голям (-6,7% / 2019) или с 29,6 млрд. EUR.

Първите оценки за производството на вино в 
Южното полукълбо показват високи очаквани обе-
ми за 2021 г. за повечето страни, с изключение на 
Аржентина. Вносът сигнализира за вероятния край 
на тенденцията на бърз растеж, започнала преди 20 
години.

вЪзДействието на COVID-19 
вЪрХу лозаро-винарскиЯ сектор: 

основни тенДенции

1. Хетерогенно поведение на потребление през 
2020 г. в отделните държави в зависимост от: 

• Консуматорски навици (дял на виното спрямо 
общия брой алкохолни напитки, дял на хорека 
каналите и др.). 

• Дължина и строгост на мерките за блокиране и 
свързаните с тях политики като забрани за продажби.

• Дял на туризма в националното винопотребление
2. промяна на канала за разпространение
• Пълно или частично затваряне на хорека кана-

ла, което доведе до спад на стойността и в по-малка 
степен на обема. 

• Увеличение на продажбите на вино чрез елек-
тронна търговия и големи търговци, само частично 
компенсиращи загубите, причинени от затварянето 

на хорека канала.
3. обем срещу стойност: вината със ЗГУ и ЗНП 

пострадаха най-много от затварянето на ресто ранти 
и дегустационни зали, докато големите произ-
водители, които притежаваха външния канал с голе-
ми партньори на едро, се представиха добре. 

4. Пенливото вино е категорията, които пострада 
най-много (пратки шампанско -18% в обем, 1 млрд. 
евро загуби), като се изключи Prosecco (+ 4% в обем 
на износа, -3% в стойност на износа). 

5. Продажбите на бег ин бокс претърпяха 
рязко увеличение на обема и стойността в САЩ, 
Великобритания, Япония и скандинавските страни 

6. Промени в моделите на глобална търговия 
поради:

• намаляване на глобалното търсене поради кри-
зата Covid-19 

• нови търговски бариери (репресивните мита на 
САЩ, китайски мита върху австралийското вино, 
Brexit).

Генералният директор на OIV напомни, че за 
производителите на вино се е наложило и ще про-
дължи да се налага да се адаптират към ди вер си-
фикацията на пазарите и каналите за дистри буция. 
Той подчерта, че тази ситуация добавя тру д ности 
към и без това сложната система и ще се изправят 
на крака само онези, които имат непре къснато адап-
тивно поведение. „Секторът е силно кон центриран и 
следователно рисков. Това показва, че е необходима 
диверсификация, като се започне с потреблението ”. 
Наред с другите цели OIV работи за превръщането 
на виното в по-универсален потре бителски продукт. 
„Азия, като нарастващ потребителски континент е 
едно от основните предизвикателства пред лозаро-
винарския свят“, смята Поу Рока.

2020 - гоДина на устойчивост 
уеб пресконференция на генералният директор па рока 
за производството, потреблението и международната 
търговия с вино през 2020 г.

OIV - ДоклаД 2020

 

                   
  
  

извоДи за оБласт Хасково 
по целите на проект „Дионисос”

област Хасково има важно социално-ико-
но мическо и културно значение не само за 
региона, но и за България. В Стратегията 
за развитие на област Хасково 2014/2020 е 
подчертано, че винопроизводството се уве-
ли чава, а две от големите предприятия за 
производство на машини и оборудване за хра-
нително-вкусовата промишленост в стра ната 
са базирани в тази област. Част от специа-
лизацията на тези две предприятия е свързано 
с лозаро-винарската промишленост – ронкано-
мелачки, ферментатори за бели и червени вина, 
бутилиращи линии, преси, помпи и редица др.  

В същата стратегия е подчертано, че от реша-
ващо значение за икономическото развитие 
на региона е наличието на голям брой малки 
и средни предприятия. Несъмнено част от те-
зи фирми са винарските предприятия, които 
освен че са едни от големите работодатели 
в тази част на страната, са и важен източник 
на приходи за общините, в които се намират. 
Селското стопанство в областта е над средното 
за страната, като голям дял от него заема 
лозарството – производство на десертно и най-
вече на винено грозде.  

Транспортните коридори и напълно завър-
шената през 2015 г. автомагистрала „Марица”, 

международната ж.п. линия за Истамбул, както и 
рехабилитираните пътища от Републиканската 
пътна мрежа, също са добра предпоставка за 
бъдещето социално-икономическо развитие на 
областта. Добрата инфраструктура е важна за 
предлагането и развитието на туризъм. 

Благоприятния мек и топъл климат, нали чи-
ето на разнообразен релеф и красива природа, 
водни басейни, включително и минерални 
извори, са сред най-благоприятните и все още 
„неосребрени” ресурси за туризъм, с които 
разполага област Хасково целогодишно. 

Стратегията отбелязва важността и въз мож-
ността на областта да предлага и да се спе-
циа лизира в някои видове туризъм: балнео-
ложки, културно познавателен, ловен и селския 
туризъм. Виненият туризъм е определен като 
част от селския и несъмнено той е и такъв. 
Но имайки предвид наличието на изби от 
региона, които вече са се специализирали в 
предлагане на винен туризъм, то той следва 
да се изведе като самостоятелен вид туризъм, 
да се изследват по-задълбочено неговите въз-
можности и конкурентни предимства. Да се 
анализира материалната му база, да се откроят 
силните и слабите му страни, както и да се 
развият подходящи маркетингови подходи за 

европейски  проекти
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производство и реализация на туристически 
му продукти. Тези фирмени продукти да се 
реализират под формата на винени маршрути 
или в клъстерни обединения, известни като 
„Пътища на вино”. 

Въвеждането на някои утвърдени европейски 
практики и стандарти е друга бъдеща цел, която 
трябва да се реализира, ако областта иска да се 
развива като винена дестинация. Практиката 
показва, че туристически обекти с определени 
стандарти за качество на базата и обслужването 
са повече посещавани в сравнение с други, 
където изискванията са занижени. Поднасянето 
на качествени вина в хубава и хигиенична 
среда от добре обучен и вежлив персонал е 
предпоставка за добре представен продукт. И 
обратно, ако посетителите опитват лоши вина, 
представени набързо и некомпетентно, има 
риск за лош имидж не само за избата, но и за 
целият регион.  

Висок интерес и посещаемост има към орга-
ни зираните празници на виното и изложения в 
анализираните общини. Правилна посока за 
популяризиране и  развитие на винен туризъм 
е организирането на такъв тип събития от 
страна на някои от избите в община Харманли 
като например „Екстремен винен тур 4х4”. 
Тази инициатива е сравнително нова и все 
още е слабо развит продукт за привличане на 

туристи. Но следвайки най-новите глобални 
тен денции в предлагане на винен туризъм, 
инициативи от този тип се радват на голям ус-
пех и посещаемост. 

Съчетаването на винения и другите видове 
туризъм в Хасковско е предпоставка за по-
бо гат набор от продукти и възможности за 
организиране на посещения и за привличане на 
по-платежоспособни туристи. Успешни ком-
бинации може да се получат между винен и 
ловен туризъм, винен и кулинарен туризъм и 
др. Към това може да се добави и еко-туризъм, 
който също има какво да предложи – еко-
маршрути, наблюдения на редки видове птици 
като черния щъркел, наблюдения на редки 
растителни и животински видове, природни 
феномени и риболов.  

Както е отбелязано в анализа, големите де-
фи цити са в туристическите продукти и тях-
ното маркетиране. Следователно в близко 
бъдеще фирмите, чиито бизнес е свързан с 
туризъм, трябва да насочат усилията си в мар-
кетинга и търсенето на пазари. Създаването и 
утвърждаването на мрежи и маршрути, свър-
зани с винен туризъм, ще спомогне не само за 
запазване на съществуващия лозаро-винарски 
и туристически потенциал, но и ще създаде 
възможности за включване  на други стопански 
субекти и инициативи.  

„Тази публикация е създадена в рамките на проект „Разработване идентичността 
на продукцията, почвата и региона“ (DIONYSOS), финансиран по Програма за 
сътрудничество INTERREG V-A „Гърция-България 2014-2020”, съгласно Договор за 
БФП № БФП № B2.6c.04/01.11.2017 г. Проектът е съфинансиран от Европейския 
фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи 
в Програмата за сътрудничество Interreg V-A „Гърция-България 2014-2020“. 
Съдържанието на тази публикация е отговорност на Хасковската търговско-
промишлена палата (ХТПП) и при никакви обстоятелства не може да се счита, че 
отразява становище на Европейския Съюз и Управляващия орган на Програмата.

европейски  проекти

*
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20.09 - 2.10.2021

20.09 - 2.10.21



Брой 2/2021
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Лоза & Вино


