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Dear readers, 

The Bulgarian 2020 grape harvest is already history – a very good 
harvest that we couldn’t properly celebrate under the looming risk of 
another wave of the pandemic. The wines made from this harvest 
will take their rightful place in the world rankings and will continue 
to prove that despite the difficulties, climate change and the “new 
normal”, Bulgarian winemakers continue to prove their talent, cre-
ating their wine chef d'oeuvres with fervent dedication. 

The “new normal” forced upon our lives requires us to keep our dis-
tance from others, wear masks that hide our facial expressions, and 
communicate online. This deprives manufacturers of the opportunity 
to launch their products in the best possible way, namely through di-
rect contact with consumers. Perhaps that is why, with the easing of 
COVID-19 restrictions was marked the by the start of the first spe-
cialised exhibition for wine and spirits, and was interpreted as a good 
sign by wine connoisseurs. Wine & Spirits Show Sofia – a business ex-
hibition for wine, spirits, beer and kraft beverages, an attempt to en-
compass the entire sector. It was held at the Inter Expo Centre in 
Sofia. This was followed by events that have now become a tradition 
– Rakia and Spirits Fest in Sofia, the Rosе’ Wine Expo in Kazanlak, 
and the Balkan International Wine Competition and Festival. They 
were all a big success. People had been longing to interact with wine 
industry professionals. 

The organisers of the International Competitions were also quick to 
take advantage of the easing of the health restrictions and held their 
events while still maintaining maximum safety measures in place. 
Concours Mondial de Bruxelles, Decanter, Mundus Vini, etc. The Bul-
garian wines were also highly valued. 

We will try to recreate the unique ambiance, the wine sensations, 
the pleasant emotions, the joy of interpersonal communication when 
meeting our colleagues and wine lovers despite the COVID-19 tests, 
the restrictions, the face masks and other challenges. We will intro-
duce our champions to you. We will draw you into the world of wine 
that will not surrender to restrictive measures because the vine is 
blessed to withstand all hardships and bear fruit that will turn into di-
vine wine. We will also show you some of the new high-alcohol bev-
erage trends which bring freshness and variety to the wine market 
through the original ideas of their creators. 

This introduction to the summer edition of Bulgaria – Land of Wine 
might sound a bit pompous and overly dramatic. But we think we 
need that today – uplifting words and a glass of sparkling wine. 

And do not forget 26th of October – the International Day of 
Mavrud – the wine made from perhaps the most popular Bulgarian 
grape variety. Let the world know the qualities of Bulgarian wine! 
Let this be the event in which we unite our efforts for the prosper-
ity of Bulgarian wine. Let us pour a glass of Mavrud and raise a toast 
to the whole world! 

Уважаеми читатели, 

Българската реколта 2020 е вече в историята – една много 
добра реколта, на която сякаш не можахме да се зарадваме по-
добаващо под сянката на надвисналата поредна пандемична 
вълна. А вината й заемат и ще заемат достойно място в све-
товните класации, ще продължават да доказват, че въпреки 
трудностите, въпреки климатичните промени, въпреки „но-
вото нормално“ българските винари продължават да демон-
стрират своя талант и с пълна и безрезервна отдаденост 
създават своите шедьоври.  

„Новото нормално“, в което сме принудени да живеем, изисква 
от нас да стоим на дистанция един от друг, да скриваме лицата 
си, да общуваме онлайн. Това лишава производителите от 
възможността да представят своите продукти по възможно 
най-добрия начин, а именно чрез прекия контакт с потребите-
лите. Може би затова с началото на отпадането на ограничи-
телни мерки стартира и първото специализирано изложение за 
вино и спиртни напитки, което ценителите на виното приеха 
като животворна глътка. Wine & Spirits Show Sofia - бизнес из-
ложение за вино, високоалкохолни напитки, бира и крафт на-
питки, което се опита да обхване сектора в неговата цялост. 
То се проведе в Интер Експо Център в София. Последваха тра-
диционните вече Фестивал на ракията и спиртни напитки в 
София, Фестивал на виното розе в Казанлък, Балкански между-
народен винен фестивал и конкурс. Всички имаха успех. Хората 
бяха зажаднели за винени контакти.  

Международните конкурси също побързаха да използват 
ограничения периметър свобода в пандемичните окови и про-
ведоха при изключителни мерки за сигурност своите събития. 
Concours Mondial de Bruxelles, Decanter, Mundus Vini и т.н. И 
българските напитки бяха високо оценени. 

Ние ще се опитаме да пресъздадем обстановка, винените усе-
щания, настроенията, радостта от свободата да общуваме и 
да се срещаме с колеги и приятели на виното въпреки тесто-
вете, рестрикциите, маските и другите ограничения. Ще ви 
покажем нашите шампиони. Ще ви въвлечем във винения свят, 
който не може да бъде пресушен от никакви мерки, защото ло-
зата е благословена да издържа на всякакви изпитания, за да 
дава своя плод за направата на божествени напитки. Ще ви по-
кажем и едни от най-модерните високоалкохолни напитки, 
които внасят свежест и разнообразие с невероятните хрумва-
ния на своите създатели. 

Този увод към лятното издание на Bulgaria – Land of Wine звучи 
патетично и малко приповдигнато. Но ние смятаме, че това 
ни е нужно днес – хубави думи и чаша искряща напитка.  

И не забравяйте! Дебютът на Международния ден на Мавруда 
е 26 октомври 2021, на виното, направено от може би най-
българския винен сорт. Нека светът узнае какво означава 
БЪЛГАРСКО ВИНО! Нека това е събитието, на което да обеди-
ним нашите усилия за просперитета на българското вино. На-
лейте чаша Мавруд и вдигнете наздравица за целия свят! 

VIDINSKA GAMZA  
WINERY

ИСТОРИЯ И ЛЕГЕНДИ 

Когато говорим за тероара на Северозападна България и за местните 
сортове грозде, няма как да не стигнем и до сорт Гъмза. И ако е 
Гъмза – нека да е Видинска, ако е Видинска – нека да е майката на Гъмза 
- сорт Новоселска гъмза, от който древен сорт идва и гордостта на 
жителите на с. Ново село, Видинско, които разказват, че неколцина 
кръстоносци, по своя път обратно от светите земи към родните 
места, се заселват във Видинско и засаждат тук донесена от юг лоза. 
Още по-стара легенда гласи, че вино от тази лоза се пие още по вре-
мето на хан Кубрат, чиито синове я пренасят от Волжка България. 

Но докато сорт Гъмза, отглеждан в Централна Северна България 
дава по-плътни вина, то древният сорт Новоселската гъмза, спо-
менат в легендите, се отличава с далеч по-голяма елегантност. 
Той е капризен, свеж и труден за отглеждане поради тънката си 
ципа и късното зреене. (Името Гъмза на древноарабски означава 
капризна). Затова успешното отглеждане и винифициране на Но-
воселска гъмза изисква майсторство. 

Преди 1989 г. лозаро-винарството в региона е в разцвет, отглеж-
дат се повече от 17 000 дка с Гъмза, а вината се изнасят за СССР, 
Англия, Франция и други европейски страни. Въпреки променените 
след 1989 година трудни икономически условия братя Микови се за-
емат със задачата да съхранят емблематичните стари 45-го-
дишни лозя, обработвани от бившия Лозаро-винарски комплекс в 
Ново село. На места, в масивите на избата, се срещат и 300-го-
дишни лози. През 2004 и 2005 г. изкупуват масиви с Новоселска гъмза 

MYTH AND HISTORY 

When we talk about the terroir of North-western Bulgaria and the local 
grape varieties, we can’t help mentioning the Gamza variety. And if it is 
Gamza – let it be Vidinska; if it is Vidinska – let it be the mother of the 
Gamza – the Novoselska Gamza variety, the ancient variety which gave 
birth to the pride of the inhabitants of the village of Novo Selo, Vidin re-
gion. They claim several crusaders, on their way back from the Holy Lands 
to their native places, settled in the Vidin region and planted a vine 
brought from the south. An even older legend tells that the wine from 
this vine has been drunk as early as the time of Kubrat Khan, and that 
his sons brought it from Volga Bulgaria. 

But while the Gamza variety grown in Central and Northern Bulgaria 
produces thicker wines, the ancient Novoselska Gamza variety mentioned 
in the legends is far more elegant. It is capricious, fresh and difficult to 
grow due to its thin skin and late ripening. (The name “Gamza” means 
“capricious” in ancient Arabic). The successful cultivation and vinification 
of Novoselska Gamza therefore requires a high degree of mastery. 

Before 1989, viticulture in the region was booming, with more than 
17,000 decares occupied by the Gamza, and the wines were exported to 
the USSR, England, France and other European countries. Despite the 

Изба „ВИдИнска Гъмза”

От екипа на BULGARIA – LAND OF WINE  

The team of BULGARIA – LAND OF WINE 
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Гъмза ТРАДИШЪНС, реколта 2017, е класическият 

представител на вековната история на червените  

сортове на Северозапада. Само 1500 бутилки са  

произведени от това вино. То е с алкохолно съдържание 

13,5 об.% със средно изразени танини и плътно тяло. 

Отличава се с типичния за древния сорт Новоселска 

гъмза плодов аромат, с изключителна свежест  

и преобладаващ тон на мармалад от черна слива  

и череша, обогатен с черни горски плодове и билки.  

Свежестта доминира над сухотата, за да свърже всички 

компоненти, да създаде баланс и изненадващо  

продължителен, свеж и незабравим финал. 

Винификацията започва с ронкане и мачкане,  

последвана от студена мацерация при температура  

5 градуса за около 48 часа. Следва вдигане  

на температурата до 18 градуса, за да стартира  

спонтанна ферментацията в контакт с ципите и 

върху диви дрожди с цел подчертаване на сортовата  

характеристика и спецификите на тероара. Спонтан-

ната ферментация продължава от 9 до 12 дни при 

температура 25-27 градуса, след което идва ред  

на тихата ферментация за срок от около 22 дни при 

температура 22 градуса. Виното отлежава в иноксови 

съдове около 30 дни, след което съзрява още 6 месеца  

във френски дъб, второ зареждане. 

•••  

Gamza TRADITIONS, vintage 2017, is the classic  

representative of a centuries-old history of red varieties in the 

Northwest Bulgaria. Only 1,500 bottles are made from this 

wine. The alcohol content is 13.5 vol.% and it has  

moderate tannins and a dense body. It is characterized by 

the typical for the ancient variety Novoselska gamza fruit 

aroma, exceptional freshness and predominant tone of black 

plum and cherry jam, enriched with black berries and herbs. 

Freshness dominates over dryness to connect all the  

components, to create balance and a surprisingly long, fresh 

and unforgettable end. 

Vinification begins with stems removing and crushing of the 

grains, followed by cold maceration at a temperature of  

5 degrees for about 48 hours. The temperature is raised to 

18 degrees to start spontaneous fermentation in contact with 

the skins and on wild yeast in order to emphasize the 

 varietal characteristics and specifics of the terroir.  

Spontaneous fermentation lasts from 9 to 12 days at  

a temperature of 25-27 0C, followed by quiet fermentation 

for about 22 days at a temperature of 22 0C. The wine is 

kept in stainless steel vessels for about 30 days, then matures 

for another 6 months in French oak, second charge. 
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нИколай катероВ  
енолог на 2020

What does the Oenologist of the Year 2020 award mean to you?  

I wish to thank all the colleagues from the wine sector who put their 
trust in me. The fact that they chose me is a huge recognition and a 
source of pride for me. This means that they know and appreciate my 
work. This award is related to wine, a product that is not purely oeno-
logical, but rather a blend of emotion and technology. 

How did you decide to study to become an oenologist? Does wine-
making run in your family?  

I chose winemaking because it seemed interesting, fascinating. When I 
started studying at the University of Food Technologies, I realised that this 
is a difficult profession, albeit a prestigious one. But even then I realised 
that it provides great opportunities for professional development. If you 
decide to study winemaking and become a winemaker, there is a very 
good chance that you will make it. I would say that I have also been in-
spired by the brilliant career of Kalyu Katerov – a relative of mine and the 
creator of the Rubin variety. 

What is your first vivid memory from your professional career?  

I started off many years ago, working as a winemaking engineer. My ear-
liest vivid, distinct memories naturally are from my first grape harvesting 
campaign. For the first time I came across grapes as a raw material, with 
the long process of making wine from grape juice to finished product, this 
vast winemaking universe with all the decisions that need to be made at 
that particular moment, in that instant. And this left me with lasting mem-
ories of how important the work of an oenologist really was in the winery. 

What does it mean to be an oenologist in Bulgaria?   

I think that the oenologist profession keeps gaining more popularity in 

Nikolai Katerov was born in Montana but his entire life  

is connected to Stara Zagora. He graduated from the University 

of Food Technologies in Plovdiv, majoring in Wine Technology. 

He started accumulating professional experience at Domaine 

Boyar, Domain Menada, Midalidare Estate (his current job),  

and in some campaigns in Australia and New Zealand.

Роден е в Монтана, но целият му живот е свързан  

със Стара Загора. Завършва  Университета по хранителни 

технологии в Пловдив, специалност „Технология  

на виното“. Професионален опит натрупва  

в „Домейн Бойар“, „Домейн Менада“, „Мидалидаре Естейт“,  

където работи в момента, както и в кампании  

в Австралия и Нова Зеландия.

VЛ

NIKOLAI KATEROV  
2020’s Oenologist of the Year

Какво означава за Вас призът „Енолог на годината 2020”?    

Благодарен съм на всички колеги от винарската гилдия, гласували ми 
това доверие. Това, че са се спрели на мен, е огромно признание и 
лична гордост. Означава, че познават и ценят моята работа. От-
личието е свързано с продукта вино, който не е чисто енологичен, 
а емоционално технологичен продукт.  

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

Аз се насочих към професията, тъй като ми звучеше интересно и 
любопитно. Когато започнах да уча в Университета по хранителни 
технологии, разбрах, че е доста трудна, но и много престижна про-
фесия. В същото време още тогава осъзнах, че ми дава доста го-
ляма възможност за реализация. Ако си решил да учиш винарство и 
да се занимаваш по-късно с това, имаш доста голям шанс да про-
дължиш. Бих казал, че съм повлиян и от блестящата кариера на Калю 
Катеров - мой родственик и създател на сорта грозде Рубин. 

Какво означава да си енолог в България?      

Мисля, че професията енолог придобива все по-голяма популярност 
в България, по-голяма тежест, макар и не такава, каквато е в Ев-
ропа и в Новия свят, но с течение на времето все по-престижна и 
все по-привлекателна за младите хора. Професията в днешно време 
дава нови хоризонти за професионално развитие и възможности 

(250 дка), Ркацители (150 дка), Мерло (80 дка) и Каберне Совиньон 
(50 дка), всички те по поречието на река Дунав, южно изложени, на 
проветриви хълмове с 80 метра надморска височина. През 2006 
година поставят началото и на винарска изба „Видинска гъмза” и 
регистрират сорт Новоселска гъмза. Решимостта на братя Ми-
кови привлича в екипа и технолога Златко Петков - истински боец-
ветеран, когато става дума за винифициране на сорта, и един от 
хората в България, работили най-дълго с него.  

Много може да се говори за качествата и за начина на отглеждане 
на сорт Новоселска гъмза, както и за хората, ангажирани в него-
вото винифициране. Преди повече от столетие например тога-
вашните лозари изграждат в масивите каменни корита с цел 
гроздето да не пътува твърде дълго преди ферментацията и про-
цесът да се извършва бързо и на място. Жителите на земите 
около Ново село, Видинско, са убедени, че тяхната Новоселска 
гъмза е първенец и по съдържание на антиоксиданти, в подкрепа 
на което привеждат редица примери.  

ИЗБАТА 

Изба „Видинска Гъмза” произвежда два основни стила от сорт Но-
воселска Гъмза. От серията „Гъмза Традишънс” (традиционна) има 
произведени две реколти: 2017 (6-месечно отлежаване в дъб) и 2018 
(без отлежаване в дъб) с общо количество около 15 ооо бутилки. Се-
рията се отличава с изключителна свежест, силно изразена плодо-
вост и сортова изява. Серията „Гъмза специална селекция” от 
реколта 2013 и 2015 също  отлежава 6 месеца във френски дъб, 
второ зареждане и също е свежа и елегантна, но доказва, че вината 
от сорт Новоселска Гъмза до известна степен могат и да стареят. 
От тези реколти са произведени само по 1200 бутилки, като всяка 
една от тях има етикет с индивидуален номер. 

На „Винария 2020” в Пловдив, „Гъмза специална селекция 2013”, 
печели награда за най-добър дизайн на етикета, а „Гъмза Традишънс 
2017”  печели в конкурса „Най-добър продукт на потребителя.“ 
През 2020 г. на Балканския фестивал на виното със сребърен медал 
е отличено и „Гъмза 2018“. 

Единственото едносортово розе от сорт Новоселска гъмза в Бълга-
рия също е продукт на изба „Видинска Гъмза”. Серията „Дарзала” носи 
името на тракийския бог на плодородието Дерзалас. 

Днес винарска изба „Видинска Гъмза” притежава над 1000 дка собст-
вени лозя, фирмени магазини във Видин и София и осигурява работа 
на близо 70 души. Екипът на избата е оптимистично настроен, а 
местното население, както винаги, проявява пословичния си хумор 
и по отношение на ковид ситуацията. Във Видинско са убедени, че 
именно на редовната консумация на вино от „Новоселска гъмза” се 
дължи малкият брой заболели в региона.  

От изба „Видинска Гъмза” разбират, че виното не е стока от първа 
необходимост, но въпреки това са щастливи да отчетат повише-
ния интерес към своята продукция. Вярата им във важността на 
мисията за възстановяване и популяризиране на българските сор-
тове, на която са се посветили, им помага да вървят напред и да 
печелят все повече почитатели. 

 

 

difficult economic conditions due to the changes after 1989, the Mikovi 
brothers took on the task of preserving the emblematic 45-year-old vine-
yards cultivated by the former Viticulture and Wine Complex in Novo Selo. 
There are also 300-year-old vines in some places, in the vineyards of the 
cellar. In 2004 and 2005, they bought out vineyards with Novoselska 
Gamza (250 decares), Rkatsiteli (150 decares), Merlot (80 decares) and 
Cabernet Sauvignon (50 decares), all of them along the Danube River, 
south-facing, on hills located 80 metres above sea level with abundant 
wind exposure. In 2006, the Minkovi started the Vidinska Gamza Winery 
and registered the Novoselska Gamza variety. The perseverance of the 
Mikovi brothers attracted the technologist Zlatko Petkov to the team – a 
real veteran when it comes to variety vinification, and one of the people 
in Bulgaria who has worked for the longest time in that field.  

There is a lot to be said about the qualities and the methods of growing 
the Novoselska Gamza variety, and also about the people involved in its 
vinification. For example, more than a century ago, the vine-growers built 
stone troughs in the vineyards so the grapes would not travel too long 
before fermentation and the process would take place quickly and on site. 
The inhabitants of the lands around Novo Selo, Vidin region, are convinced 
that their Novoselska Gamza is a leader in terms of antioxidant content, 
and they have the numbers to back that claim.  

THE WINERY 

The Vidinska Gamza Winery produces two main styles of the Novoselska 
Gamza variety. Two harvests have been produced from the Gamza Tradi-
tions (traditional) series: 2017 (6-month aged in oak) and 2018 (no aging 
in oak), a total of about 15,000 bottles. The series is characterised by ex-
ceptional freshness, strong fruitiness and varietal expression. The Gamza 
Special Selection series from the 2013 and 2015 harvests also has aged in 
French oak for 6 months, second loading, and is also fresh and elegant, 
but it is also proof that Novoselska Gamza wines are capable of aging to 
a certain extent. Only 1,200 bottles have been produced of these harvests, 
each with an individual numbered label. 

At Vinaria 2020 in Plovdiv, the Gamza Special Selection 2013 won the 
award for Best Label Design, and Gamza Traditions 2017 won the Best 
Consumer Product competition. In 2020, at the Balkan Wine Festival, 
Gamza 2018 was also awarded the silver medal. 

The only single-variety RosО of the Novoselska Gamza variety in Bulgaria 
is also a product of the Vidinska Gamza Winery. The Darzala series is 
named after the Thracian god of fertility – Derzalas. 

Today, the Vidinska Gamza Winery owns over 1000 decares of its own vine-
yards, company shops in Vidin and Sofia, and provides employment to nearly 
70 people. The winery team is optimistic, and the local population, as always, 
shows their proverbial humour regarding the COVID situation. In the Vidin 
region, they are convinced that the small number of infected people in the 
region is due to the regular consumption of Novoselska Gamza.  

The members of Vidinska Gamza Winery understand that wine does not 
fall in the essential category of goods, but they are still happy to report 
an increased interest in their products. Their belief in the importance of 
the mission to restore and promote Bulgarian varieties helps them move 
forward and gain more and more fans. 

 

 

Ана Пандева Ana Pandeva
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Споделените моменти с колегите са обмен на идеи, професионални 
уроци, които ни изграждат в професионалния ни път. 

Какво бъдеще предвиждате за българското лозаро-винарство? 
Надявам се българското лозарство и винарство да върви по пътя, 
по който се развива и в момента, тъй като за последните 25 го-
дини това може би е отрасълът от индустрията, в който има най-
голям скок и са направени едни от най-големите инвестиции. 
Определено съм оптимист и смятам, че нещата вървят в правил-
ната посока. Моят апел,  личен призив и по-скоро мечта е да има по-
голямо развитие в лозарството. 

Бихте ли напуснали България, за да се реализирате в други винар-
ски страни?    

Мисля, че вече не. Имал съм възможност около 3 пъти да направя 
този опит, но фактът, че съм тук, означава, че съм се отдал на 
българското вино. 

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

Нека всички с гордост да се отнасят към професията. Нека да по-
пуляризират българското вино, нека да работят усърдно, със сърце 
и душа и нека се чувстват горди от това, което вършат!

Estate – the winery where I work to this day – I consider this to be one 
of my greatest accomplishments in my career so far. Midalidare Estate is 
a team effort. In recent years, we have won many awards with the wines 
we have launched on the market. But I think we won the most important 
thing – wine lovers and connoisseurs of fine wine and wine culture. Time 
and perseverance are the key to achieving your high goals. I think the se-
cret of our success is in crafting fine wines of exceptional character. 

What do you expect from your profession and personally? 

I hope that my profession will give me the opportunity to gain new 
knowledge, explore new things, travel, and encounter new innovations 
– and that this will help me grow as a person. I long for a life of personal 
and professional development that brings me satisfaction so I can be a 
good role model for my children. 

Whom would you like to thank for your growth as an oenologist?   

I wouldn’t like to mention specific names, but I have certainly met some 
professionals whom I admired and dreamed of becoming like them. 

I appreciate sharing moments with my colleagues when we exchange 
ideas. These are precious lessons that develop our career path. 

What future do you predict for the Bulgarian viticulture and winemaking?    

I hope that Bulgarian viticulture and winemaking will follow their cur-
rent path of development, as for the last 25 years, this was probably the 
industry that witnessed the biggest growth and where some of the 
biggest investments have been made. I am definitely optimistic and I 
think things are going in the right direction. My dream and my plea to 
my colleagues is to contribute to the further development of viticulture. 

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

I don't think so, not anymore. I have had the opportunity to work abroad 
3 times, but the fact that I am still here means that I have dedicated my-
self to Bulgarian wine. 

You are a member of the Union of Oenologists in Bulgaria. What is 
your message to your colleagues?  

Let everyone be proud of their profession. May they promote Bulgar-
ian wine, work hard, put their heart and soul into it and feel proud of 
what they do!

като например работа в по две кампании на година - в Северното 
и в Южното полукълбо, участие в престижни форуми, изложения, 
обмен на практики и др. 

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

Макар и чисто мъжка професия, в България примерите за жени ено-
лози в нашата страна не са малко и то жени, които заемат до-
стойно място в професията енология. Отдадеността и 
стремежът към съвършения краен продукт са белег на професиона-
лизъм и са общочовешки, без значение каква е областта на изява. 

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

Определено във всяка професия, както и в нашата, има в известна 
степен трудни моменти. Чак жертви - не, но моменти, в които 
трябва да отделиш доста време на производствения процес. Опре-
делено си струва, но човек осъзнава това впоследствие, не може 
предварително да прави сметки. Добрият баланс с личното щастие 
ни прави по-добри и уверени. 

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

Към този спомен се връщам като към нещо мило, нещо носталгич-
но - все пак бях на 25 години. Полагането на тази клетва по-скоро 
мисля, че има символичен характер - тук важното е, че човек на-
влиза в тайнството на тази професия и прави първи стъпки във ви-
нарството, а не толкова, че е положил клетва. 

В коя област на винопроизводството се чувствате най-силен? 
Имате ли поводи за гордост?  

В немалко годишния ми опит съм имал възможността да работя в 
почти всички звена на винопроизводството, а през последните 13 
години обхващам процеса от гроздето до бутилката и като цяло за 
всяка една стъпка нося отговорност. Повод за гордост?  Да, всеки 
ден е повод за гордост, но най-приятно е, когато някой ти се обади 
и ти каже: „Пих от вашето вино, страхотно е!“ 

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

Като един от големите успехи в моята кариера досега отчитам 
факта, че преди 12 години бях поканен да се присъединя към екипа на 
„Мидалидаре Естейт“ - винарната, в която работя и до днес. „Ми-
далидаре“ е резултат от съвместен труд и с вината, които пред-
ставяхме през последните години, спечелихме много отличия. Но 
мисля, че спечелихме и най-важното – почитатели и ценители  на 
доброто вино и винената култура. А това се изгражда с времето и 
с упоритостта да постигаш високи цели. Мисля, че успяваме с не-
подражаем стил и изключителен характер на вината ни.  

Какво очаквате от професията в личен план?  

От професията очаквам да се обогатявам, да изследвам, да пътувам, 
да се сблъскам с новости и всичко това да се отразява върху изграж-
дането ми като личност. Живот в развитие и удовлетвореност, 
пример за децата ми. 

На кого искате да благодарите за изграждането Ви като енолог?   

Конкретно не бих цитирал имена, но със сигурност съм се сблъсквал 
с такива, от които съм се възхищавал, за които понякога съм меч-
тал да бъда като тях. 

Bulgaria. Today, it is a lot more prestigious, though not to the same ex-
tent as in Europe and in the New World, and over time, it has become 
more attractive to young people. Nowadays, the profession provides new 
opportunities for professional development such as working in two cam-
paigns a year – in the Northern and Southern hemisphere, participating 
in prestigious forums, exhibitions, practice exchanges, etc. 

In your opinion, who is better – male or female oenologists?      

Although winemaking is a profession dominated by men, there are 
plenty of examples of female oenologists in Bulgaria, and these women 
are all accomplished oenologists. Dedication and the pursuit of perfec-
tion in the end product are a sign of professionalism and are universal, 
regardless of the field of expression. 

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

Every profession has its difficult moments, including ours. It would be an ex-
aggeration to say that you need to make sacrifices for the sake of your pro-
fession, but there are times when one has to devote a lot of time to the 
production process. It is definitely worth it, but you realise it later, estimat-
ing such things in advance is impossible. A good balance between profes-
sional life and personal happiness makes us all better and more confident. 

Did you take the Dionysus oath in front of your colleagues? What feel-
ings does this memory evoke in you? What is the Dionysus oath for you?   

When I go back to this memory, it makes me nostalgic – after all, I was 
just 25 years old. Taking this oath is rather symbolic – what’s important 
is that you enter the mystical world of this profession and you take your 
first steps in winemaking – not so much taking the oath itself. 

What part of the wine production process does your strength lie in? 
Do you have reasons to be proud? 

In my many years of experience, I have had the opportunity to work on all 
levels of winemaking. For the last 13 years, I have been involved in every 
step of the process from the grape to the bottle and I have been held re-
sponsible for all of it. Do you have reasons to be proud of yourself? Yes, I 
have reasons to be proud of my self every day, but the most pleasant mo-
ment is when someone calls me and says: “I drank your wine, it was great!” 

What do you believe to be your greatest success in your career so far? 
The fact that 12 years ago I was invited to join the team of Midalidare 
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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  естествено лекарство, което лекува болести, 

побеждава вируси, облекчава болката и удължава живота.  

           Фестивалът Rakia & Spirits Fest - Sofia и тази  

година представи всякакви вариации на напитки - гроз-

дови, плодови, анасонови, отлежали. Специална дегуста-

ционна комисия избра най-добрите. 

Scotland has whiskey, Russia has vodka, and the Balkans are 

proud of their rakiya. They are so proud that they tend to forget 

the cultural and political differences when they come together 

and share this drink. Rakiya is a way of life for the Balkans. 

Whether it is a birthday, wedding, or national holiday,  

rakiya always takes part in every public celebrating.  

It breaks down all kinds of barriers. According to local beliefs, 

rakiya is a natural medicine that cures diseases, defeats viruses, 

relieves pain and prolongs life. Rakiya & Spirits Fest-Sofia 2021 

again presented all kinds of drink variations - grape, fruit, anise, 

aged. A special tasting commission chose the best.

The awards 

55 samples of rakiya and spirits competed for the prestigious awards in 
5 categories: "Wine and grape rakiya", "Fruit rakiya", "Mastic", "Vodka" 
and "Other spirits" 

Producers from Bulgaria, Macedonia, Serbia, China and Switzerland 
took part in the competition. 19 drinks received medals, and 5 won 
honorary awards. 

 

 

 

  

Наградите 

55 проби ракия и спиртни напитки се състезаваха за престижните 

отличия в 5 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 получиха медали, а 5 ста-

наха носители на почетни отличия. 

 

 

ракИЯта

the queen of drinks
RAKIYA

КАТЕГОРИЯ "ВОДКИ"   Producers

FLY "Ал - 20" ООД Gold medal FLY "Al - 20" OOD

"FIRE AND ICE GOLD PREMIUM" - "Ал - 20" ООД Silver medal "FIRE AND ICE GOLD PREMIUM" - "Al - 20" OOD

"БЯЛА МЕЧКА" - "ЛВК - Винпром Търговище" Silver medal "White bear" - "LVK - Vinprom Targovishte"

КАТЕГОРИЯ "ВИНЕНИ И ГРОЗДОВИ РАКИИ"  CATEGORY "WINE AND GRAPE RAKIYA"

ОТЛЕЖАЛА ГРОЗДОВА - "ЛВК - Винпром Търговище" Grand gold medal Aged  GRAPE rakiya - "LVK - Vinprom Targovishte"

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

Gold medal 
"The Alchemist - Pamid&Gewu

..
rztraminer -  

"Clemans distillery "

"ЕРКЕСИЯ" - винена отлежала - "Домейн Мараш" АД Gold  medal "ERKESIA" – wine, aged - "Domain Marash" AD

"БУРГАС 63" - "Черноморско злато" АД Gold  medal "BURGAS 63" - "Black Sea Gold" AD

"МУСКАТОВА РАКИЯ" - "ЛВК - Винпром Търговище" Gold  medal "MUSCAT Rakiya " - "LVK - Vinprom Targovishte"

"ШАФРАНТИЙКА" - DU CHEF RADICHEV Silver  medal "Shafrantiyka" - DU CHEF RADICHEV

"SOLI INVICTO" - ВИ "Едоардо Миролио" Silver  medal "SOLI INVICTO" - "Edoardo Miroglio" winery

"ОТЛЕЖАЛА МУСКАТОВА" - ВИ "Кортен" Silver  medal "Aged MUSCAT Rakiya " - "Korten" winery

ЮБИЛЕЙНА МУСКАТОВА "ЛВК - Винпром Търговище" Silver  medal “JUBILEE MUSCAT rakiya” -  "LVK - Vinprom Targovishte"

"ОТЛЕЖАЛА МУСКАТОВА" - "ЛВК - Винпром Търговище" Silver  medal "Aged MUSKAT rakiya" - "LVK - Vinprom Targovishte"

"БИСТРА МУСКАТОВА" - лимит. селекция - ВИ "Кортен" Silver  medal "Bright MUSKAT" – limited selection - Korten"

"KALACERKA" (Глера) "Калакрия" АД Recommended "KALACERKA" (Glera) "Kalakria" AD

"ВРАЧАНСКА ТЕМЕНУГА"
 Recommended rakiya  

of local variety
"VRACHANSKA TEMENUGA"

"Prirodna Lozova Rakija Zolta" - ВИ "Тиквеш"
 The best imported 

rakiya 
"Natural Grape Brandy Zolta" - ВИ "Тиквеш"

КАТЕГОРИЯ "ПЛОДОВИ РАКИИ "  CATEGORY "FRUIT RAKIYA"

"ЕРКЕСИЯ" - сливова отлежала - "Домейн Мараш" АД Grand gold medal "ERKESIA" - plum aged - "Domain Marash" AD

"КАЙСИЕВА РАКИЯ" - "ЛВК - Винпром Търговище" Gold medal "APRICOT Rakiya " - "LVK - Vinprom Targovishte"

"ДЮЛЕВА РАКИЯ" - "Дестилерия Исперих" Silver  medal "Quince rakiya" - "Isperih Distillery"

"КАЙСИЕВА РАКИЯ" - спец. рез. - "Дестилерия Исперих" Silver  medal "APRICOT Rakiya" - special res. - Isperih Distillery

"Йойо" сортова ракия - "Винпром Троян" Recommended "Yo-yo" varietal Rakiya - "Vinprom Troyan"

МАЛИНОВА РАКИЯ" - "TRIANGEL"
The best imported 

brandy
 RASPBERRY Rakiya -" TRIANGEL "

КАТЕГОРИЯ "ДРУГИ СПИРТНИ НАПИТКИ "   CATEGORY "OTHER SPIRITS"

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

"KWEICHOW MOUTAI" - "ДЖЕЙ ЕНД ЕМ БЪЛГАРИЯ" Silver  medal "KWEICHOW MOUTAI" - "J&M BULGARIA"

ОРЕХОВ ЛИКЬОР - ВИ "Едоардо Миролио" Silver  medal NUT LIQUEUR - "Edoardo Miroglio" winery

КАТЕГОРИЯ "МАСТИКА "  CATEGORY "MASTIC"

"ИМАНЕ" - "АЛКО ГРУП ГРА" ЕОО Д Gold medal "IMANE" - "ALCO GROUP GRA" EOOD

"МАСТИКА ТЪРГОВИЩЕ" - "ЛВК - Винпром Търговище" Silver  medal "MASTIKA TARGOVISHTE" - "LVK - Vinprom Targovishte"

"СПЕЦИАЛНА БОЦМАНСКА МАСТИКА" Silver  medal "SPECIAL BOATMAN MASTIC"
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Фирма “ДД“ ООД е основана през 1996 г. и от 10 години разра-
ботва и произвежда продукти от плодовете на растението 
хинап, отглеждано в собствени градини в село Гложене, област 
Ловеч. “Ние сме отскоро на пазара на алкохолни напитки у нас и 
стартирането ни с непознат и нетрадиционен продукт,  
какъвто е хинапът, е и предимство, и предизвикателство. За 
втори път участваме във фестивала на ракията и спиртните 
напитки в София и сме много доволни. Тази година за първи път 
официално представихме новия си продукт – ликьор от хинап, 
който предизвика огромен интерес от страна на консумато-
рите. Той е с алкохолно съдържание 30 об.% и има наситен аро-
мат на хинап, вкусът е мек, балансиран, плътен и заоблен, 
оставащ дълго и трайно. Елегантната прозрачна бутилка пред-
ставя продукта пряко и откровено. Това привлича вниманието 
и интереса на потребителите. Ние гарантираме за качеството 
на нашия продукт като всяка произведена бутилка притежава 
уникален номер, изписан на гърлото й. Обемът й е 0.7 литра.” 

ФИРМА “ДД“ ООД   
НА SOFIA RAKIYA & SPIRITS FEST 2021

„DD” Ltd. was founded in 1996 and for 10 years now, it has been de-
veloping and producing products made from the berries of the jujube 
plant grown in its own gardens located in the village of Glozhene, 
Lovech region, Bulgaria. “We have recently been working on the mar-
ket of alcoholic beverages in our country and our launch with an un-
known and unconventional product, such as jujube, is both an 
advantage and a challenge. For the second time we participate in the 
festival of rakiya and spirits in Sofia and we are very satisfied. This year, 
for the first time, we officially presented our new product - jujube 
liqueur, which aroused great interest from consumers. It has an alco-
hol content of 30% by volume and has a rich jujube aroma, the taste 
is soft, balanced, dense and rounded, with longlasting aftertaste. The 
elegant transparent bottle presents the product directly and frankly. 
This attracts the attention and interest of the consumers. We guar-
antee the quality of our product as each bottle produced has a unique 
number written on its neck. Its volume is 0.7 liters.”

DD OOD COMPANY  
AT SOFIA RAKIYA & SPIRITS FEST 2021

Драгомир Драганов, собственик  

Dragomir Draganov, General Manager  

Tel: +359886445536 
E-mail: d.draganov@qwert.bg 
Web site: www.hinap.bg 
 

лИкЬор от ХИнаП

JUJUBE LIQUEUR

Къде да го купим? Where can we buy it? 

www.meik98wines.com  
(“Мейк 98“ – дистрибутират ликьора на едро и дребно/ 
Meik 98 - distribute the liqueur both wholesale and retail) 
www.laika.bg  – online shop 
www.drinkstore.bg - online shop 
www.rakiashop.eu -  online shop 

 

Един от най-големите конкурси за вино и 
спиртни напитки в света. Това не е обаче  
характеристика, която би могла да изненада  
или впечатли винените хора. Конкурси – много, 
има ги в цял свят, в различни формати,  
с различни системи за представяне на вината  
и критерии за оценка, с различни награди –  
медали, трофеи, препоръки и др.

One of the greatest wines and spirits competitions in 
the world. However, this is not a characteristic that 
could surprise or impress the “wine people”. There are 
a lot of contests all over the world in different formats, 
with different systems for presenting the wines and 
evaluation criteria, with different awards - medals,  
trophies, recommendations.

VЛ

 CONCOURS  
MONDIAL DE BRUXELLES  
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Why Concours Mondial de Bruxelles is the different competition? 

It was impossible to answer this question until I saw it in person and par-
ticipated in it for the first time in 2012. I admit that in all my more than 30-
years of practice related to wine, I had not accepted proposals for a taster 
of such large-scale international event and I felt hesitant and doubtful. The 
opinion of two people was decisive for my decision to participate - Thomas 
Brandl - Ambassador of the Competition for Bulgaria, and Vladimir 
Vlachkov, one of the best Bulgarian oenologists. 

I will never forget 2012 and the town of Guimaraes in Portugal, then the 
host of the event. It was "love at first sight." The feeling of a global, united 
around the wine, community, friendship, high professionalism, a tradition 

Защо Concours Mondial de Bruxelles е различният конкурс? 

Не можех да отговоря на този въпрос, преди да го видя лично и да 
участвам в него за първи път през 2012 г. Признавам, че в цялата си 
дотогавашна над 30-годишна практика, свързана с виното, не бях 
приемала предложения за дегустатор на такова мащабно междуна-
родно събитие и изпитвах колебания и съмнения. Мнението на двама 
души беше определящо за решението ми да участвам – на Томас 
Брандъл – посланик на Конкурса за България, и на Владимир Влъчков, 
един от най-добрите български енолози.  

Никога няма да забравя 2012 г. и гр. Гимараеш в Португалия, тогава 
домакин на събитието. Това беше „любов от пръв поглед“. Усеща-
нето за една световна, обединена около виното, общност, на прия-
телство, на колегиалност, на висок професионализъм, на традиция, 
създадена и внимателно изграждана  от организаторите през годи-
ните – всичко това ме спечели завинаги на страната на конкурса. Це-
ремонията по отриването на всяка една от трите дегустационни 
сесии, започваща с филм за лозаро-винарството и туризма на стра-
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created and carefully built by the organizers over the years - all this attract 
me forever on the side of the competition. The opening ceremony of each 
of the three tasting sessions, starting with a film about viticulture and 
tourism in the host country, is always in the same format and creates an at-
mosphere of solemnity and exceptional respect for the work of the over 
350-members jury, of the technological team that prepares the samples, 
of the 100 sommelier who serve the wine and walk over 500 km during 
the entire competition. 

Then I wished to be a part of this society and for Bulgaria to host the 
Concours Mondial de Bruxelles. This was my old dream, because our 
winemakers deserve to host such events. And this happened in 2016, for 
which special credit goes to Meglena Mihova (now ambassador of the 
competition for Bulgaria) - a woman for whom the success of Bulgarian 
wine is a personal cause. This event brought Bulgaria back to the wine 
map of the world, no matter how banal it may sound. Over 300 wine ex-
perts, sommeliers and merchants from all over the world discovered Bul-
garia and its wines. This was the perfect household with over 40 
Bulgarians - members of the jury. 

The program of Concours Mondial de Bruxelles includes  

both a daily visit to wine cellars after the end of the tasting sessions and a 
post-competition trip for wine tasters representing various wine media. The 
results of the competition are always eagerly awaited by merchants who 
have high confidence in this forum, and confidently recommend the 
awarded products to their customers. In order to promote the awarded 
wines, the competition organizes various events throughout the year - last 
year a wine bar in Mexico was opened by CMB, restaurants will be opened 
for presenting the awarded wines in different countries around the world. 

Concours Mondial de Bruxelles is the only international competition that 
randomly checks award-winning products offered on the market. So, this is 
more than a competition. This is a well-functioning organism, whose indi-
vidual elements are perfectly connected and work perfectly in the interest 
of the participating countries. 

Covid 19 and Concours Mondial de Bruxelles  

The last two editions of the wine competition, as well as Spirits Selection by 
CMB took place in a pandemic. The world is closed, many tasters from the 
most affected countries were prevented from traveling. Households were 
abolished. The competition had to work in an extreme situation. 

However, this year's edition was unprecedented for 2 reasons: for the first 
time the psychological limit of 10,000 samples from 46 countries partici-
pating in the competition was crossed, which the organizers have been 
striving for years, and secondly - the competition was held in 9 instead of 
3 days due to epidemiological restrictions on gathering no more than 100 
people in one hall in the host country Luxembourg. The rigorous measures, 
the daily testing of the jury members, the various additional anti-epidemic 
measures seemed to further mobilized the jury, whose members were ex-
tremely happy to meet after a year of isolation and pandemic trials. And al-
though the tension of the uncertainty of the future was felt in the hall, 
although many of the accompanying activities were cancelled, the jury re-
mained as always mobilized and working with extreme professionalism. 
The high and impeccable standards of the competition were preserved. 

The results of the 28th Concours Mondial 

For Bulgaria this is another successful international competition: 9 gold and 
28 silver medals. This is no longer a surprise to anyone. Our wines are ex-

ната-домакин, е винаги в един и същи формат и създава обстановка 
на тържественост и изключителен респект и уважение към рабо-
тата на над 350-членното жури, на технологичния екип, който под-
готвя пробите, на 100-те сомелиери, които сервират виното и 
изминават над 500 км по време на целия конкурс. 

Тогава си пожелах да бъда част от това общество и България да 
стане домакин на Concours Mondial de Bruxelles. Това беше моя стара 
мечта, защото нашите винопроизводители заслужават да бъдат 
домакини на такива събития. И това се случи през 2016 г., за което 
специална заслуга има Меглена Михова (днес посланик на конкурса за 
България) – една жена, за която успехът на българското вино е лична 
кауза. Това събитие върна България на винената карта на света, кол-
кото и банално да звучи това. Над 300 винени експерти, сомелиери и 
търговци от цял свят откриха България и нейните вина. Това беше 
перфектното домакинство с над 40 българи – членове на журито. 

Програмата на Concours Mondial de Bruxelles включва  

както ежедневно посещение на винарски изби след приключване на 
дегустационните сесии, така и следконкурсно пътуване за дегуста-
тори-еножурналисти, представляващи различни световни медии. Ре-
зултатите от конкурса винаги се чакат с нетърпение от 
търговците, които имат високо доверие на този форум, и уверено 
препоръчват медалистите на своите клиенти. С цел промотиране 
на наградените вина конкурсът организира целогодишно различни 
събития, а през последната година отвори винен бар в Мексико, 
предстои откриване на ресторанти, които ще предлагат отличе-
ните вина в различни страни по света. 

Concours Mondial de Bruxelles е единственият световен конкурс, 
който прави проверка на случаен принцип на наградени продукти, 
предлагани в търговската мрежа. Така че това е повече от кон-
курс. Това е добре работещ организъм, чиито отделни елементи 
са перфектно стиковани и отлично работещи в интерес на стра-
ните – участнички. 

Covid 19 и Concours Mondial de Bruxelles  

Последните две издания на конкурса за вино, както и Spirits Selection 
by CMB се проведоха в условията на пандемия. Светът се затвори, 
много от дегустаторите от най-засегнатите страни бяха възпре-
пятствани да пътуват. Отменени бяха домакинства. Конкурсът 
трябваше да работи в екстремна ситуация.  

Тазгодишното издание обаче беше безпрецедентно по 2 причини: за 
първи път беше премината психологическата граница от 10 000 
проби от 40 страни, участващи  в конкурса, към което организато-
рите се стремяха от години, и второ – конкурсът беше проведен в 
9 вместо в 3 дни предвид епидемиологичните ограничения за съби-
ране на не повече от 100 човека в една зала в страната-домакин Люк-
сембург. Строгите мерки, ежедневното тестване на членовете на 
журито, различните допълнителни противоепидемични мерки сякаш 
допълнително мобилизираха журито, чиито членове бяха изключи-
телно щастливи да се срещнат след една година на изолация  
и пандемични изпитания. И въпреки че напрежението от неизвест-
ността на бъдещето се усещаше в залата, въпреки че много от 
съпътстващите дейности бяха отменени, журито остана както ви-
наги мобилизирано и работещо с изключителен професионализъм. За-
пазени бяха високите и безупречни стандарти на конкурса. 

Резултатите от 28-ия Concours Mondial  

За България това е поредният успешен конкурс: 9 златни и 28 сребъ-
рни медала. Това за никого вече не е изненада. Нашите вина са очак-
вани шампиони. Сега вече трябва да направим така, че те да 
достигнат да всички любители на виното у нас и по света. А тези, 
които досега не са представяли своите продукти на този изключи-
телно авторитетен форум, ще имат възможност да го направят 
на следващите издания на Concours Mondial de Bruxelles. 

 

pected champions. Now we have to make sure that they will reach all wine 
lovers in our country and around the world. And those who have not yet 
presented their products at this extremely authoritative forum will have the 
opportunity to do it at the next editions of the Concours Mondial de Brux-
elles in 2022. 

 

    Name of the wine Vintage Producers

GOLD MEDAL/ ЗЛАТЕН МЕДАЛ 

„EМ Brut“ (Pinot noir 80%, Chardonnay 20%) 2014 Edoardo Miroglio - sparkling

„EМ Brut Rose“ (Pinot noir 100%) 2016 Edoardo Miroglio - sparkling

EM Chardonnay Elenovo Reserve 2019 Edoardo Miroglio 

Bio Rose Bouquet & Mavrud EM 2020 Edoardo Miroglio 

Domaine Boyar Ethno Sauvignon Blanc 2020 Domaine Boyar International EAD

Quantum Rose Pinot Noir & Syrah 2020 Domaine Boyar International EAD

Leva Chardonnay - Dimiat & Muscat 2020 Vinex – Slavyantsi AD

The Estate Merlot 2019 Katarzyna estate Ltd.

Colorito Chardonnay 2019 AYA Estate Vineyards 

 SILVER MEDAL/СРЕБЪРЕН МЕДАЛ

Contemplations Rose’ (Malbec 70%, Carme’nère 30%) 2020 Katarzyna estate Ltd.
Seven Grapes  

(Cabernet 35%, Merlot 25%, Syrah 15%, Cabernet Franc 15%, Mavrud 10%
2019 Katarzyna estate Ltd.

Black Sea Gold Rose (Syrah 70%, Cabernet franc 30%) 2020 Black Sea Gold

Kabile Chardonnay 2020 Villa Yambol JSC

Kabile (Mavrud&Cabernet Sauvignon) 2016 Villa Yambol JSC

Kabile Merlot Reserve 2015 Villa Yambol JSC

Leva (Chardonnay 40%, Miskеt 10%,  Dimiat 10%,  Muscat Ottonel 40%) 2020 Vinex – Slavyantsi AD

Leva (Cabernet Sauvignon 50%, Merlot 50% 2020 Vinex – Slavyantsi AD

Silver Mine Chardonnay 2020 Domaine Boyar International EAD

Bolgare Sauvignon Blanc 2020 Domaine Boyar International EAD 

Domaine Boyar Sauvignon Blanc 2020 Domaine Boyar International EAD

Quantum Sauvignon Blanc 2020 Domaine Boyar International EAD

Quantum Syrah & Cabernet Sauvignon 2019 Domaine Boyar International EAD

Quantum Merlot 2019 Domaine Boyar International EAD

Korten Natura Muscat & Dimiat 2020 Domaine Boyar International EAD

Korten Wines Merlot 2019 Domaine Boyar International EAD

Vratitza - Vrachanski Misket 2020 Tipchenitza winery

Tochka Chardonnay 50% & Colombard 50%  2020 Tipchenitza winery

Barrique Point Syrah 2016 Domaine Menada

Face to Face Sauvignon Blanc 2020 VP-Brands International SA

Face to Face Rose (Cab. Sauvignon 80%, Marselan 20%) 2020 VP-Brands International SA

Face to Face Chardonnay 2018 VP-Brands International SA

Face to Face  (Cabernet Sauvignon 70%, Syrah 20%, Regent 10%) 2017 VP-Brands International SA

Pixels Sauvignon Blanc 2020 VP-Brands International SA

Bulgarian Heritage Dimyat 2019 Izba Karabunar OOD

Cote du Danube Viognier 2020 Burgozone Ltd.

Cote du Danube Danube Blanc (Chardonnay 70%, Tamyanka 30%) 2020 Burgozone Ltd.

Cote du Danube Rose (Pinot noir 100%) 2020 Burgozone Ltd.

Маргарита Христова 
Margarita Hristova  
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WELCOME TO LUXEMBOURG
CONCOURS  
MONDIAL DE BRUXELLES 
Люксембург през погледа на една успяла българка 

Тази година дегустационният отбор на България на Concours Mondial 
de Bruxelles беше съставен от 5 дами, които достойно предста-
виха страната ни - Юлия Костадинова, Ани Петкова Катя Йончева, 
Кристина Иванова и аз. Но българска реч се чу не само между нас, а 
и на два пъти по време на тазгодишното издание на конкурса  и то 
от „местни“ дами. За първи път сомелиер на този конкурс беше 
българка, която сервираше на нашия панел и всъщност отне доста 
време докато се разпознаем. Безупречна в изпълнението на за-
дачите си, тя си спечели уважението на журито. 

Изненадващо обаче за втори път чух българска реч в Люксембург. 
По време на една от дегустационните сесии до мен се доближи 
слабичко и грацилно момиче, което ме заговори на български и по-
иска интервю от мен във връзка с участието ми в конкурса. Това 
беше Десислава Шенген – ръководител на приложението "Magazin" 
на една от двете най-големи медии в Люксембург – „Tageblatt“. Това 
интервю се превърна в една прекрасна разходка из Люксембург за-
едно с всички български дегустатори (Юлия Костадинова, Ани Пет-
кова и Катя Йончева), организирана от Дейзи. А защо Дейзи?  

Luxembourg through the eyes of a successful Bulgarian woman 

This year the tasting team of Bulgaria at the Concours Mondial de Bruxelles 
was composed of 5 ladies who represented our country with dignity - Julia 
Kostadinova, Ani Petkova Katya Yoncheva, Kristina Ivanova and me. But 
Bulgarian language was heard not only between us, but also twice during 
this year's edition of the competition by “local” ladies. For the first time a 
sommelier at this competition was a Bulgarian who served on our panel 
and in fact it took a long time to recognize each other. Impeccable in the 
performance of her tasks, she won the respect of the jury. 

Surprisingly, however, I heard a Bulgarian language for the second time in 
Luxembourg this year. During one of the tasting sessions, a thin and grace-
ful girl approached me and spoke to me in Bulgarian and asked for an in-
terview in connection with my participation in the competition. This was 
Desislava Schengen, manager of “Magazin” supplement of one of the two 
largest media outlets in Luxembourg, “Tageblatt”. This interview turned 
into a wonderful walk around Luxembourg together with all Bulgarian 
tasters (Julia Kostadinova, Ani Petkova and Katya Yoncheva), organized by 
Daisy. And why Daisy? 

Desislava Dimitrova is from the town of Teteven in Bulgaria, she graduated 
from the language high school in the town of Pravets and immediately 

VЛ
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Корабът „Принцеса Мария Астрид“, на който е 
подписано Шенгенското споразумение 

"Princess Maria-Astrid" ship on which the Schengen 
Agreement has been signed

Десислава Димитрова е от Тетевен, завършила е езиковата гимна-

зия в Правец и веднага след това, едва 18-годишна, заминава за Люк-

сембург сама, с един куфар и с много големи мечти за лична 

реализация. И успява! Да се чуди човек как това нежно създание е на-

мерило сили и смелост да стигне до върхове, които са трудно до-

стижими дори и за местните. Тя е магистър по немски език и 

политически науки от университета в Трир, омъжена е и има 

дъщеря и син. Работила е и в европейските институции в Люксем-

бург, но очевидно журналистиката е нейното амплоа. С името Дейзи 

я наричат местните, защото славянското й име се оказва доста 

трудно за произнасяне и съкратеното Деси се превръща в Дейзи. Но 

на нея то й приляга, защото отразява цветната й широка усмивка 

и душа. Светът на Дейзи Шенген като журналист е пъстър и оживен, 

но също така сериозно научен. Бурното й ежедневие на майка на три 

деца и главен редактор на списание обаче я изпълва със задоволство 

и щастие. Танците са нейната най-голяма страст и любимо хоби. Тя 

не би могла да живее спокоен и равен живот. Тя е олицетворение на 

успяла модерна млада българка, с която можем да се гордеем. 

Разходката включваше и „отскачане“ до съседните страни, и спирка 

на мястото, където е подписан Шенгенският договор, и разговора 

ни за българското лозарство и винарство и за позицията на всяка 

от нас в него. Едно прекрасно изживяване, което ни зареди с гордост 

и оптимизъм за дълго време. 

СТОЛИЦАТА 

Столицата на Люксембург също ни посрещна топло и гостоприемно 

въпреки вибриращия в пространството страх от Covid. Неисто-

after that, only 18 years old, she left for Luxembourg alone, with a suit-
case and very big dreams for personal realization. And did her best! I won-
der how this gentle lady has found the strength and courage to reach 
peaks that are difficult to be reached even for the locals. She has a master's 
degree in German and political science from the University of Trier, she is 
married and has a daughter and a son. She has also worked in the Euro-
pean institutions in Luxembourg, but obviously journalism is her role. The 
locals call her Daisy because her Slavonic name turns out to be quite diffi-
cult to pronounce and the abbreviated Desi becomes Daisy. But it suits her 
because it reflects her colourful wide smile and soul. Daisy Schengen's world 
as a journalist is colourful and lively, but also seriously scientific. However, 
her turbulent daily life as a mother of three children and editor-in-chief of 
a magazine fills her with satisfaction and happiness. Dancing is her great-
est passion and favourite hobby. She could not live a calm and simple life. 
She is the model of a successful modern young Bulgarian lady, whom we 
can be proud. 

The walk included the neighbour countries, a stop at the place where the 

Schengen Agreement was signed and our conversation about the Bulgar-

ian viticulture and winemaking and the position of each of us in it. A won-

derful experience that filled us with pride and optimism for a long time. 

THE CAPITAL 

The capital of Luxembourg also welcomed us warmly and hospitably, de-

spite the vibrating fear of Covid in space. Frantic yearning of the people for 

a social life made the small, narrow streets of the old town with cute cafes 

and wine bars, full of people who wanted to take a breath of fresh air and 

to taste a glass of wine or beer. 

Десислава Димитрова  

Desislava Dimitrova 

Замакът Шенген 

Schengen castle
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вият копнеж за социален живот избликваше в малките, тесни улички  

на стария град, където хората поемаха глътка въздух на по чаша вино 

или бира.  

МОЗЕЛ - ВИНЕНАТА ГРАДИНА НА ЛЮКСЕМБУРГ 

Независимо че ограниченията налагаха лимитирани дейности в рамките 

на съпътстващата програма тази година, организаторите на Concours 
Mondial de Bruxelles се бяха постарали да направят престоя ни не само по-

лезен, но и интересен. Това ни даде възможност да се потопим в атмо-

сферата на винените хора на Люксембург – една педя земя, съчетаваща 

в себе си традиция и мода в производството на вино. Люксембургската 

винена градина – така наричат местните лозята, които се извиват 

като зелена лента по протежение на река Мозел, разположени между две 

големи страни-винопроизводители – Германия и Франция. Но Люксембург 

има свой собствен винен образ, изразяващ се в специфичен елегантен 

стил вино, плод на творческите търсения на енолозите. Пътуването по 

Мозел открива невероятно вълнуващ лозарски пейзаж. 

ЛОКСЕМБУРГСКИТЕ ЛОЗЯ 

Великото херцогство предлага широка гама от винени сортове грозде, 

за да задоволи всички вкусове: Auxerrois, Elbling, Rivaner, Pinot Blanc, Pinot 

Gris, Pinot Noir, Riesling, Chardonnay, Gewurztraminer, St. Laurent, Pinotin. 

Само три групи производители работят в лозарския регион: 

- Domaines Vinsmoselle обединява 6 кооперации с общо 450 членове–  

лозари (61,80%). 

- От 1966 г. насам независимите лозари (21,60%) представляват  

52 имения в рамките на асоциация, известна като „Professional Or-

ganisation of Independent Winegrowers “ (O.P.V.I.) (Професионалната 

организация на независимите лозари). 

- От 1928 г. винопроизводителите (16,60%) се организират във 

„Fе’dе’ration des Producteurs Nе’gociants“ (Федерацията на производи-

телите и търговците). 

Имението Laurent & Rita Kox 

СТРАСТ, РЕСПЕКТ КЪМ ЛОЗАТА И ЕНОЛОГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ. Тези 

три ключови неща обобщават подхода на семейната изба Domain 
Laurent & Rita Kox, в правенето на вино. Винарната е разположена  

в малкото старомодно и живописно градче Ремих на левия бряг  

на река Мозел. Лоран, син на основателя на имението, от малък 

обича да прекарва време по склоновете над Ремих и да живее  

в ритъма на лозята. Той сбъдва мечтата си, като превръща  

хобито си в професия. Иновативният подход на енолозите винаги  

ги води към търсене на най-новите технологични решения,  

за да се изразят най-добрите качества на Riesling - аристократа на 

белите вина от Люксембург; силата на Pinot Blanc; пивкостта  

на Auxerrois или елегантността на Gewu
..
rztraminer. В същото  

време Лоран има желание да се съживят някои традиционни  

методи за производство на вино. Накратко: уникално ноу-хау,  

съчетаващо традиция и мода.  

MOSELLE - THE WINE GARDEN OF LUXEMBOURG 

Despite the fact that the restrictions imposed limited activities within the ac-

companying program this year, the organizers of CMB tried to make our 

stay not only useful but also interesting. This gave us the opportunity to fееl 

the mood of the wine people of Luxembourg - a piece of land that com-

bines tradition and fashion in wine production. The Luxembourg Wine Gar-

den is the name given to the local vineyards, that curls like a green ribbon 

along the Moselle River, located between two great wine-producing coun-

tries, Germany and France. But Luxembourg has its own wine image, with 

a specific elegant style of wine, made by experienced oenologists. The trip 

on the Moselle River reveals an incredibly exciting vineyard landscape. 

LUXEMBOURG'S VINEYARDS  

The Grand Duchy offers a wide range of grape varieties, to suit all tastes: 

Auxerrois, Elbling, Rivaner, Pinot Blanc, Pinot Gris, Pinot Noir, Riesling, 

Chardonnay, Gewu
..
rztraminer, St. Laurent, Pinotin. 

Only three groups of producers operate in winegrowing region 

- The Domaines Vinsmoselle brings together 6 cooperatives with a total of 

450 winegrower members (61,80%). 

- Since 1966, the independent winegrowers (21,60 %) have represented 52 

estates within an association known as the "Organisation Professionnelle 

des Vignerons Inde’pendants" (O.P.V.I.) (the Professional Organisation of In-

dependent Winegrowers). 
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Семейство Kox увековечава тази традиция, докато търси 

съвършенството в своите вина. Изненадата в дегустацията на 

вино, която собствениците направиха, беше виното от Cabernet 

Blanc 2018, свежо и елегантно, напомнящо за една свежа версия на 

Sauvignon Blanc. Самият Лоран Кокс представи своите вина с ен-

тусиазъм и гордост, на които всеки би завидял. 

Имението Krier-Welbes  

Основано е през 1957 г. от Fernande и FranНois Krier-Welbes, роди-

телите на настоящия собственик. Гай Криер поема компанията 

през 1993 г. и междувременно скромните 3,5 хектара нарастват на 

близо 14 хектара, управлявани по правилата за биологично земеде-

лие от края на 2009 г. Лозите са разположени по бреговете на  

- Since 1928, the wine-producing merchants (16,60 %) have organised them-

selves into the “Fe’de’ration des Producteurs Ne’gociants" (the Federation of 

Producers and Merchants). 

Domain Laurent & Rita Kox 

PASSION, RESPECTING THE VINEYARD AND OENOLOGICAL COMPE-

TENCE. These three key things summarise the approach of the family-

owned Domain Laurent & Rita Kox, situated in the small quaint and 

picturesque town of Remich on the left bank of the Moselle River. Lau-

rent, son of the Domain’s founder, early on loved to spend time in the 

hillsides above Remich and to live the cycle of the vines’ grapes. He ful-

filled his dream by converting his hobby into profession. The innovative 

Kox Domain always looks into the latest technological solutions in order 
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Мозел в общините Щатбредимус (1,3 хектара) и Шенген (12,5 хек-

тара). Органичното отглеждане на лозята, съчетано с внимателно 

управление на избата осигурява елегантни и плодови тероарни био-

вина вина. Чашата пенливо вино беше прекрасна идея в необичайно 

горещия юнски ден на лозята на Гай Криер, който лично ни посрещна 

на очевидно любимото си място. Дегустацията в избата включ-

ваше вина от сортовете Rivaner, Auxerrois, Pinot blanc, Riesling, Pinot 

Gris, Gewu
..
rztraminer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

to bring about the best qualities of the Riesling - the aristocrat of the 

Luxembourg white wines - the strength of the Pinot Blanc, the smooth-

ness of the Auxerrois or the femininity of the Gewu
..
rztraminer. At the 

same time, there is a wish to revive certain traditional methods of wine 

making. In short: a unique know-how combining tradition and moder-

nity. The Kox family perpetuates this in-house tradition while looking for 

excellence in its wines. The surprise in the wine tasting which the own-

ers offered was the wine from Cabernet Blanc 2018, a crisp and elegant, 

reminds of a fresh version of Sauvignon Blanc. Laurent Kox himself pre-

sented his wines with an enthusiasm which everybody would envy for.   

Krier-Welbes Estate 

The Krier-Welbes estate was founded in 1957 by Fernande and FranНois 

Krier-Welbes, the parents of the current owner. Guy Krier took over the 

company in 1993 and meanwhile the modest 3.5 hectares have grown to 

nearly 14 hectares managed under organic farming rules since the end of 

2009. The vineyards are located on the banks of the Moselle in the munic-

ipalities of Stadbredimus (1.3 hectares) and Schengen (12.5 hectares). The 

organic cultivation of the vineyards, combined with the careful manage-

ment of the cellar, provides elegant and fruity terroir organic wines. The 

glass of sparkling wine was a wonderful idea in the unusually hot June day 

in the vineyards of Guy Krier, who personally welcomed us at his obviously 

favourite place. The tasting in the cellar included wines from the varieties 

Rivaner, Auxerrois, Pinot blanc, Riesling, Pinot Gris, Gewu
..
rztraminer. 

 

 

 

 

CMB 2021 - Майсторски класове 

“Безалкохолно вино“ – презентация на Thierry Cowez, енолог,  

директор за научно-изследователска и развойна дейност за “MIS” S.A. 

(Белгия). 

Фактите за безалкохолното вино и опитът на фирма „MIS“ в тази 

област са:  Първият издаден патент за такова вино е от 1908 г. в Гер-

мания. Разпространението му започва през 80-те години на 20 век. 

Производството му е скъпо, но има данни за около 100 млн. произве-

дени бутилки в едно проучване на OIV през 2019 г. В момента търсе-

нето нараства и пазарът все по-бързо се развива.  

Какво е по закон безалкохолно вино? Дефиницията на OIV от 2012 г . 

гласи: Напитка, получена чрез деалкохолизиране на вино или специално 

вино, описано в Международния кодекс за енологични практики на OIV, 

и с алкохолно съдържание под 0,5 об %. След деалкохолизирането екс-

пертите възстановяват виното с енологични („естествени“) ин-

струменти. Дегустирани бяха 3 безалкохолни вина. 

Discover Portugal Wines - презентация на ViniPortugal - Междупро-

фесионална асоциация на вината, призната от Министерството 

на земеделието на 1 октомври 2015 г. Създадена през 2010 г., мар-

ката Vinhos de Portugal (Вина от Португалия) включва основните 

ценности и диференциращи характеристики на вината и е резул-

тат от колективните усилия да се демонстрира безспорното ка-

чество на португалските вина, признати в международен план. 

Дегустирани бяха 6 вина..

CMB 2021 - Workshops 

Alcohol-free wine, an overview by Thierry Cowez, oenologist, R&D Di-

rector for “MIS”      S.A. (Belgium) 

The facts about alcohol-free wine and the experience of MIS company in 

this field are: 

• First patent 1908, German; 

• Started to spread in the 1980’s; 

• Global production: unknown pricely but 

• 2018: ~100 million bottle in inexhaustive OIV Study 2019; 

• Increasing demand, hence evolving market. 

What is legally alcohol free wine? OIV definition in 2012: Beverage ob-

tained by dealcoholisation of wine exclusively from wine or special wine 

described in the International Code of oenological practices of the OIV 

and with an alcohol strength by volume below 0,5 % vol. After the deal-

coholisation the experts rebuild the wine with enological  (“natural”) log-

ical expected tools. 3 alcohol-free wines were tasted. 

Discover Portugal Wines 

A workshop of ViniPortugal - Interprofessional Wine Association, recog-

nised by the Ministry of Agriculture on 1 October 2015. Created in 2010, 

the Vinhos de Portugal (Wines of Portugal) brand incorporates the main 

values and differentiating characteristics of the wines, and is the result of 

a collective effort to see the unquestionable quality of Portuguese wines 

recognised internationally. 6 wines were tasted.

Producer                          Wine name Score Vintage Colour

ЗЛАТНИ МЕДАЛИ/ GOLD MEDALS

Edoardo Miroglio Em Rose‘  Brut 95 2016 sparkling

СРЕБЪРНИ МЕДАЛИ/ SILVER MEDALS

Villa Yustina Monogram Mavrud-Rubin 90 2015 Red

Villa Yustina 4 Seasons Spring Rubin 94 2020 Rose‘ 

Ppetroff Biolan Cabernet Sauvignon-Merlot-Syrah 90 2019 Red

Seewines Disegno Late Harvest Petit Manseng 92 2019 White

Minkov Brothers Enoteca Cabernet Franc silver-img 92 2016 Red

Edoardo Miroglio Brut 92 2014 White

Edoardo Miroglio Reserve Elenovo Cabernet Franc 90 2018 Red

Edoardo Miroglio Reserve Elenovo Mavrud 92 2017 Red

Edoardo Miroglio Reserve Pinot Noir 94 2017 Red

Bononia Estate Gomotartzi Gamza 93 2019 Red

Bononia Estate Ooh La La 90 2020 Rose‘ 

БРОНЗОВИ МЕЗАЛИ/BRONZE MEDALS

Orbelia Via Aristotelis Merlot 87 2018 Red

Orbelia Estate Reserve Melnik 55 87 2017 Red

Seewines Colorito Shiroka Melnishka Loza-Pinot Noir 86 2019 Red

Seewines Colorito Sauvignon Blanc-Chardonnay 86 2019 White

Cuve‘e  Cuve‘e 88 2018 Red

Minkov Brothers  Cycle Syrah 87 2018 Red

Minkov Brothers Cabernet Sauvignon 88 2018 Red

Kapatovo Shiraz-Petit Verdot-Primitivo 89 2018 Red

Kapatovo Sauvignon Blanc-Viognier 88 2019 White

Kapatovo Grenache-Mourvèdre-Syrah 86 2019 Red

Kapatovo Grenache-Mourvèdre 88 2019 Rose

 Edoardo Miroglio Reserve Elenovo Chardonnay 88 2019 White

Villa Melnik Hailstorm 42 Months 89 2016 Red

Villa Melnik Aplauz Reserve Syrah 86 2017 Red

Villa Melnik Rare Varieties Shiroka Melnik 88 2018 Red

Izba Karabunar Via Vinera Syrah-Cabernet Franc 86 2017 Red

Domaine Boyar Pearl White Sauvignon Blanc-Se‘millon 89 2020 White

Domaine Boyar Silver Mine Merlot 88 2019 Red

Korten Wines Grand Vintage 87 2019 Red

Domaine Boyar Suprême Grande Cuvée 88 2017 Red

Bononia Estate Gomotartzi Sauvignon Blanc 87 2020 White

Bononia Estate Istar Chardonnay 88 2020 White

Bononia Estate Gamza 87 2019 Red

българските медалисти
Decanter World Wine Awards 2021

Маргарита Левиева  I  Margarita Levieva
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балкански международен  
винен конкурс  

и фестивал     
The Balkans International     
Wine Competition  
and Festival

бИзнес солЮШънс  
бълГарИЯ  

с ноВИ ПредлоЖенИЯ BUSINESS SOLUTIONS BULGARIA  
WITH NEW OFFERS

На 9 юли в уютната и гостоприемна обстановка на 

кафе „Каза Венеранда“ в София фирма Бизнес Солюшънс 

България направи презентация на 6 италиански вина, 

част от портфолио си за внос на вино в България, 

както и на белгийски Millesime Chocolat “Bean-to-Bar”.  

Компанията се занимава с консултантска дейност и 

интернационализация на бизнеса. Тя предлага своята 

помощ на български и чуждестранни фирми, които же-

лаят да развиват чуждестранния си пазар. Основните 

им услуги са свързани с намиране на технически и 

търговски партньори, откриване и управление на 

фирми, доставки на продукти и услуги, подпомагане на 

участие в проекти по европейски програми, както и 

в държавни и общински търгове.   

Мисията на фирмата в сектора „Храни и напитки“ е 

да селектира продукти от различни географски обла-

сти на Италия, които притежават високо качество и 

са на изгодни цени. Директният контакт с произво-

дителите позволява да се внасят отлични продукти 

на цени, които са приемливи за българския пазар. 

On July 9, in the cozy and hospitable atmosphere of Casa 

Veneranda coffee in Sofia, Business Solutions Bulgaria pre-

sented 6 Italian wines, part of its portfolio for importing wine 

to Bulgaria, as well as Belgian Millesime Chocolat Bean-to-Bar 

The company is engaged in consulting and internationaliza-

tion of business. It offers its assistance to Bulgarian and for-

eign companies that want to develop their foreign market. 

Their main services are related to finding technical and com-

mercial partners, opening and managing companies, sup-

plying products and services, supporting participation in 

projects under European programs, as well as in state and 

municipal tenders. 

The company's mission in the food and beverage sector is to 

select products from different geographical areas of Italy that 

are of high quality and at affordable prices. The direct con-

tact with the producers allows to import excellent products 

at prices that are acceptable for the Bulgarian market. 

Вина от абруцо 
Wines from Abruzzo

CLIVIS PECORINO I.G.T.  

Oригиналното вино Пекорино Кливис от 
област Абруцо на изба Colonnella. Отличава се 
с елегантност и разпознаваемост. 

• • • 

The original Pecorino Clivis wine from the Abruzzo 
region of the Colonnella cellar. It is distinguished 
by elegance and recognizability. 

CLIVIS PASSERINA I.G.P.  

Пасерина Кливис на изба Colonnella е вино  
със силен и същевременно нежен вкус, идващ 
от земята, разположена между морето  
и планината. 

• • • 

Passerina Clivis of the Colonnella cellar is a wine 
with a strong and at the same time delicate taste, 
coming from the land, located between the sea 
and the mountains. 

CERASUOLO D’ABRUZZO D.O.C.  

Черасуоло Д’Абруцо Кливис на изба Colonnella  
е сухо розе 100% от сорта Монтепулчано.  
Интензивен червен цвят и вкус на малки  
червени плодове характеризират тази нежна 
интерпретация на световноизвестния сорт 
червено грозде. 

• • • 

Cerasuolo D’Abruzzo Clivis of the Colonnella  
winery is a 100% dry rose from the Montepulciano 
variety. Intense red color and taste of small red 
fruits characterize this gentle interpretation  
of the world-famous red grape variety.

VЛ

Vinsanto Late Release 2001 на гръцката изба Estate Argyros бе обявено 

за най-доброто вино на Балканите за момента. Решението на екс-

пертното жури стана ясно по време на традиционната церемония 

по награждаването, наречена “Балкански винени Оскари”, на десе-

тото юбилейно издание на Балканския международен винен конкурс 

и фестивал. 

През 2022 година журито ще оценява балканските вина в Гърция. „Си-

гурнa съм, че гръцките винарни и институции ще направят това 

събитие невероятно през следващата година“ , каза директорът 

на BIWCF Галина Нифору. 

Най-високите отличия за българските вина 

Освен двойни златни, златни и сребърни медали българските вина 

получипа заслужено признание и при най-високите отличия: 

 

Vinsanto Late Release 2001 of the Greek winery Estate Argyros was 

named the best wine in the Balkans at the moment. The decision of the 

expert jury became clear during the traditional award ceremony, called 

"Balkan Wine Oscars", at the tenth-anniversary edition of The Balkans In-

ternational Wine Competition and Festival (BIWCF). 

In 2022, the jury of the wine forum will evaluate Balkan wines in Greece. 

„I’m sure that the Greek wineries and authorities will make this event 

amazing next year, said Galina Niforou – director of BIWCF. 

The highest awards for Bulgarian wines 

In addition to double gold, gold and silver medals, Bulgarian wines re-

ceived well-deserved recognition for the highest honors:

• Best Special Wine Trophy – Nalozhen Pelin, Yalovo winery, Bulgaria 

• Best Dry Rose Wine Trophy – Heritage Rose de Noir 2020, Edoardo 

Miroglio, Bulgaria 

• Best Sparkling Wine Trophy – Brut Blanc de Blanc 2016, Edoardo 

Miroglio, Bulgaria 

• Best Indigenous Red Wine Trophy – Gamza 2020,  Vidinska Gamza, 

Bulgaria 

 

• Трофей за най-добро специално вино - Nalozhen Pelin, Yalovo winery, 

България 

• Трофей за най-добро сухо розе - Heritage Rose de Noir 2020, Edoardo 

Miroglio, България 

• Трофей за най-добро пенливо вино – Brut Blanc de Blanc 2016, Edoardo 

Miroglio, България 

• Трофей за най-добро червено вино от местни сортове – Gamza 

2020,  Vidinska Gamza, България 

2021

Отличето Best of Show за България беше присъдено на виното  
„SM by Snejana Mutafchijska“ 2018, Roxs Winery

The award “Best of Show” for Bulgaria was for“ SM by Snejana  
Mutafchijska” 2018, Roxs Winery.
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Вина от Венето 
Wines from Veneto

LE FADE PROSECCO  
Conegliano Valdobbiadene D.O.C.G. LE FADE.  

Просекото на изба Лука Ричи от областта Конеляно  
Валдобиадене е с най-високия статус, който може да 
бъде даден на италианско вино –  
D.O.C.G. 95% Глера, 5% Вердизо и Бианкета 

• • • 

The prosecco of the winery Luca Ritchie from the area of 
Conegliano Valdobiadene has the highest status that can  
be given to Italian wine -  
D.O.C.G. 95% Glera, 5 % Verdizo and Bianchetta. 

GOTO PROSECCO TREVISO D.O.C. GOTO D.O.C.  

е класическо Просеко Brut на изба Лука Ричи с гарантирано  
наименование за произход от област Тревизо.  
100% сорт Глера (просеко). Свеж, мек и плодов вкус, напълно 
съвпадащ с очакванията от аромата. Цитрусови нотки, 
пълнота и  елегантност допринасят за  безспорния финес. 

• • • 

is a classic Prosecco Brut winery of Luca Ritchie winery with  
a guaranteed designation of origin from the Treviso region.  
100% Glera variety (prosecco). Fresh, soft and fruity taste,  
completely matching the expectations of the aroma. Citrus notes, 
fullness and elegance contribute to the undeniable finesse. 

BUSNA SPUMANTE EXTRA DRY.  

Това е пенливо вино с лесно разпознаваем вкус, плод  
на дългата семейна традиция на изба Лука Ричи.  
Селекция на местни бели сортове грозде. 

• • • 

This is a sparkling wine with an easily recognizable taste,  
the fruit of the long family tradition of Luca Ritchie winery.  
Selection of local white grape varieties. 
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