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Международният панаир 
протече в три последо-
вателни дни – по време 

на първия бе официалното откри-
ване и традиционното представя-
не на вината от Моравия. Вторият 
ден беше посветен на австрийските 
вина, а третият беше ден на Бълга-
рия. Нашето участие от няколко го-
дини координира фирма Winecolor, 
тя осъществява и контактите с 
чешките организатори. Предста-
вителите на фирмата си спомнят с 
известна носталгия миналогодиш-
ното изложение, например, което 
бе солидно подкрепено от българ-
ската държава в лицето на Минис-
терството на земеделието и горите 
и Изпълнителната агенция по ло-
зята и виното. Красивото и автори-
тетно представяне довежда със себе 
си и чудесни търговски показатели 
– износът на вино за Чешката ре-
публика скача с 5 %, изнесени са 3 
300 000 литра от тази традиционна 

и много обичана напитка, което във 
време на световна финансова криза 
никак не е малко. Макар и бавно се 
променя и традиционната нагла-
са на чехите, че България предлага 
само „Меча кръв” и „Манастирско 
шушукане”, т. е. евтини и нискока-
чествени вина, поставени на най-
долните рафтове в супермаркетите. 
Ценителите на виното започват да 
разбират, че българските вина при-
тежават едно изключително ценно 
качество – уникалност на сортовете 
или познати сортове, но със специ-
фични нашенски характеристики и 
защитен произход. 

За съжаление, тазгодишното 
представяне на родните винопроиз-
водители може да бъде определено 
като скромно – българската държа-
ва отказва подкрепа на организа-
торите, което довежда до отлив на 
много от фирмите, не можещи да 
си позволят финансовите разходи 
на едно подобно пътуване до Пра-

га. Стига се до абсурдната ситуация, 
при която разполагаме с голям па-
вилион, с голяма площ за предста-
вяне, но нямаме какво да покажем. 
Според господин Иван Илиев, пред-
ставител на фирма Winecolor, коя-
то изнася продукцията си в Чехия, 
Словакия, Германия и Швейцария, 
в последно време се наблюдава от-
стъпление от традиционните сили в 
бранша – Италия, Франция, Порту-
галия и това е шанс за българските 
винопроизводители – да заемат по-
добна пазарна ниша. В това отноше-
ние, добро представяне на панаира 
в Прага е важна препоръка, защото 
Wino&Delikatesy е най-престижно-
то подобно изложение за така на-
речените бивши социалистически 
страни. За периода от 2007 година 
до момента България е спечелила 15 
награди в Прага, като две от тях са 
Наградите на чешкия премиер.

Въпреки по-сромното предста-
вяне, родните винопроизводители 

Българските винари 
отново си тръгнаха с награди
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” От 24 до 26 април, в панаирното градче в Прага (Výstaviště Praha Holešovice) се проведе шестнайсетото 
международно изложение Wino&Delikatesy, организирано по традиция от фирма Vegoprag под патронажа 
на чешкия премиер, Петър Нечас. И тази година българските винопроизводители не останаха с празни 
ръце – отнесоха си у дома две купи – сребърна и бронзова.
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си тръгнаха с два приза, спечелени 
от фирма „Вила Юстина”: сребър-
на купа за бялото вино Chardonnay 
Barrique 2011 и бронзова за черве-
ното Mavrud & Rubin Barrique 2007. 
Освен на избата-победител, в бъл-
гарския павилион можахме да видим 
продукцията на „Видинска гъмза”, 
чиито собственици са традициона-
листи, представящи типични, мал-
ко позабравени български сортове 
като гъмза и памид, които се приемат 
добре от потребителите, както и на 
„Кантина Булгара”, която предлага 
ново вино, сомелиерска колекция. А 
какво е виното без качествени бъчви 

(години наред битуваше мнението, 
че най-добрите майстори са францу-
зите), но фирма „Захариев Н” доказ-
ва, че ние също сме добри. Бъчвите са 
дъбови, посрещат се с интерес, дано 
и добре да се продават. Интерес пре-
дизвика и продукцията на „Захарни 
заводи - Пловдив”, пожелаваме им 
успех. Силно присъствие на Панаира 
показа и фирма Prowine, създадена 
през 2000 г., която внася за Чехия 
вина и дестилати, от най-евтините 
до специалните колекции и работи 
на независим пазар – клубове, рес-
торанти, частни ценители. Фирмата 
представи на Изложението продук-

цията на 15 български изби. 
Като ценител на древната на-

питка, ми направи впечатление и 
интересния дизайн на етикетите – 
стилни, оригинални, привличащи 
окото, а нали знаете приказката 
„По дрехите посрещат...”. И дока-
то разглеждах родната продукция, 
чешките ни приятели смело оп-
итваха, редувайки бяло и черве-
но – нека - дай, Боже и да купуват! 
Вината ни печелят награди, но ще 
мине време, докато се превърнат от 
колекционерска рядкост в желан от 
потребителите продукт, дано пома-
га и българската държава! ◆


