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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Ще се заговори ли за българското
вино като за елитен продукт 
с марка „България“? 
От 23 до 25 април, в панаирното градче в Прага (Výstaviště Praha Holešovice) се състоя 17-ото издание на 
международното изложение Vino&Delikatesy, най-голямата подобна изява на територията на така наре-
чените „нови държави“, членки на Европейския съюз. Къде сме ние? – и тази година родното вино не се 
посрами – със златен медал бе отличено бялото вино „Траминер“ (2012) на винарска фирма „Търговище“.

Всъщност, опасявам се, че 
добрите новини свърша-
ват дотук – за втора поред-
на година българските 
винопроизводители се 

представят на това престижно изло-
жение без подкрепата на българска-
та държава. С много огорчение госпо-
дин Иван Илиев от фирма Winecolor 
разказва: „Искахме да минем по етап-
ния ред, за да направим български 
щанд, както му е редът. Писахме писмо 
до Министерството на земеделието – 
никакъв отговор. Обърнахме се към 
Министерството на икономиката, за 
да ни свържат с търговския представи-
тел на България в Чехия, но ни отгово-
риха, че такъв няма“. Вместо коментар 
ще цитирам думите на министъра на 
земеделието и храните проф. Дими-
тър Греков, казани през февруари при 
срещата му с генералния директор на 

Международната организация по ло-
зарство и винарство – OIW Жан-Ма-
ри Оран: „Развитието на лозарството е 
сред приоритетите в работата на Ми-
нистерството на земеделието и хра-
ните и ние правим всичко възможно 
да рекламираме българските вина на 
международния пазар“. ?!

Хубавото е, че в крайна сметка на 
Изложението имаше три български 
щанда – очевидно частниците имат 
интерес да се представят, но тъй като 
презентират не само себе си, а и бъл-
гарското вино и България на междуна-
роден форум, редно би било да бъдат 
подкрепени от българската държава. 

За сметка на това други държави 
очевидно са разбрали нуждата от 
компактен щанд и подкрепа – при-
мер за това е невероятният павилион 
на Молдова. Перфектната органи-
зация и реклама ясно говори за же-

ланието на молдовската държава да 
стъпи на чешкия пазар. А този пазар 
според думите на господин Илиев е 
хубав – 2/3 от виното, което се про-
дава в Чехия е внос. Жалкото обаче 
е друго – ако молдовците навлязат на 
този пазар, кого ще изместят? – ще 
изместят незаинтересованите. Мол-
дова няма да измести дъжави като 
Франция, Испания и Португалия, ще 
измести такива като нас. 

В последно време прави впечат-
ление, че на винарските изложения 
някои държави се представят с един 
компактен щанд, който е обединен, 
но вътре има различни фирми и 
различни изби – мисля си, че така 
би трябвало да бъдат представени и 
българските винопроизводители, но 
за подобен маркетингов трик е нуж-
но повече финансиране и ясна дър-
жавна подкрепа.  ◆
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