
НА 26 АПРИЛ, В РАМКИТЕ НА 15-ОТО МЕЖДУНАРОДНО ИЗЛОЖЕНИЕ „ВИНО И ДЕЛИКАТЕСИ“ В ПРА-
ГА, С ФИНАНСОВОТО УЧАСТИЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА БЪЛГАРИЯ, БЕШЕ ОТ-
КРИТ ДЕН НА БЪЛГАРСКОТО ВИНО. НА ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ ПРИСЪСТВАХА ЕЛЕОНОРА 
ДИМИТРОВА, ВРЕМЕННО УПРАВЛЯВАЩ БЪЛГАРСКОТО ПОСОЛСТВО В  ЧЕХИЯ, КРАСИМИР КОЕВ, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ЛОЗАТА И ВИНОТО И АНТОНИН КРА-
ЛИЧЕК, РЪКОВОДИТЕЛ НА ОТДЕЛ „ВИНАРСТВО“ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО НА ЧЕХИЯ.

Българските вина  
с 5 медала в Прага
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И нформацията за Деня на 
българското вино беше 
широко разпространена 

в  медиите и  специализирания печат. 
Заслугата за това беше на организато-
рите на Изложението и свиканата от 
тях пресконференция, която се със-
тоя на 18 април в престижната Кон-
шелска зала на Старото кметство на 
Прага 2.

За самото тридневно изложение 
от България пристигна многобройна 
делегация, съставена от представи-
тели на Министерството на земеде-
лието, Агенцията по лозата и  вино-
то, винопроизводители и техните PR 
мениджъри. Красимир Коев прочете 
приветствен адрес от министъра на 
земеделието, Мирослав Найденов.

Изложението има състезателен ха-
рактер и българските вина за пореден 
път предизвикаха фурор и спечелиха 
пет медала: два златни за „Шардоне” 
на „Шато Бургозоне“ и „Сира” на 
„Мидалидаре Естейт“, два сребърни, 
за „Шардоне Калиста” на „Мидали-
даре Естейт“ и „Каберне&Мерло” на 
„Лайт Касъл“ и един бронзов, за вино 
„The Masque“, изба „Винал“ АД Ловеч.

„Имаме не просто хубави, а  пре-
красни вина! – казва Красимир Коев. 
– Вложени са сериозни средства и про-
дължават да се влагат. Ние сме сред ли-
дерите по усвояване на евросредства. 
Обновяват се лозови масиви, засаждат 
се нови сортове и  се подновяват ви-

нарските предприятия. Дори итали-
анците, нашите основни конкуренти, 
идват да изкупуват нашето грозде.“ 
Официалните статистики говорят 
за цялостен ръст в износа. „В Полша 
имаме ръст от 57%, а  в  Румъния – 
404%. В Италия – над 14%. През 2011 
година в Чехия сме внесли 1 800 000 л., 
което бележи ръст от 27%.“

„Мисля, че всеки, който е  опитал 
български вина, е  останал доволен 
– казва Валентин Бошкилов, изба 
„Бошкилов“. – Искаме да направим 
така, че българското вино да добие 
световната известност, която е  има-
ло в  миналото. Имайте предвид, че 
качеството на българските вина през 
последните години се повиши зна-
чително. Много винопроизводители 
създадоха свои лозови насаждения, 
което им позволява да контролират 
качеството на суровината и  оттам 
и качеството на вината.“

„През последните години българ-
ските вина направиха невероятен 
скок – заяви на пресконференцията 
и Дилян Янкулов, управител на тър-
говска фирма „Winecolor“. – В  края 
на 90-те години бяха създадени нови 
насаждения, съобразени с  климата 
и  почвата. Бяха извикани специа-
листи от утвърдените Франция, Ис-
пания и  Италия и  новото вино има 
световно ниво. Дори и бялото – обър-
нете внимание, че златните ни медали 
са за бяло вино!“

„Хубаво вино може да направи чо-
век, който има положителна енергия 
и  сърце – сподели Николай Бошки-
лов, основател на изба „Бошкилов“. 
– Трябва да дадеш част от себе си, за 
да радваш сърцата на хората. Ако не 
това е целта – значи няма да се полу-
чи, гарантирам ви го.“

Родните вина имат нужда само от 
PR и реклама – и нищо друго, за да се 
наредят сред световните лидери. До-
бре е, че българското правителство 
откликна и до голяма степен финан-
сира Деня на българското вино на 
Изложението. Основният инициатор 
и  организатор на събитието, екипът 
на фирма Winecolor, може да е дово-
лен... и  да си отдъхне. Винаги става 
така – някой трябва да си заложи ду-
шата на Бог и дявола, за да се получи 
нещо добро. Да се надяваме, че ехото 
ще бъде дълго. �

Отляво надясно: Светла Янчева, съветник СТИВ в Българското посолство, Валентин и Николай Бошкилови, Димитър Христов, Winecolor, 
Елеонора Димитрова, Франтишек Весели и Йозеф Глосер, Красимир Коев, Дилян Янкулов, Симеон Присадашки и Слави Райчев, сомелиер
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