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Introduction

Dear wine devotees,

The new, updated, 2022 DiVino Guide is a good facilitator for all those 
who are interested in and enjoy Bulgarian wines. We can certainly state 
that, today, Bulgarian wines are better than ever. The professionals be-
hind them—the vine growers and winemakers—work with increasing 
breadth and passion, imagination and precision; that is why the wines 
of Bulgaria are of impressive quality and variety. Many new wineries and 
wine projects are being created, thus expanding the circle of producers 
who turn to the Bulgarian local varieties that distinguish us. 
What else is happening in the world of quality Bulgarian wine? More and 
more excellent non-red wines appear in the traditionally red Bulgaria. 
There is a growing desire for terroir wines—wines with a sensation of the 
place they come from; the style is altogether a little lighter. Environmen-
tally friendly and benign practices in the vineyard and the cellar have 
already become the focus of many Bulgarian winemakers. The increasing 
quality of Bulgarian wines also obliges us, as tasters and intermediaries 
between wine producers and consumers, to treat our involvement more 
and more responsibly. 
As a continuation of our year-round activities, we present to you the  
DiVino TOP 50 ranking of the best Bulgarian wines of 2021, along with 
the DiVino awards for different categories, the DiVino TOP 10 selection 
of wines from limited series of up to 2,000 bottles, and the Best Buy 
category—those wines offering the best value for money.
The 2022 DiVino Guide contains information about as many as 130 Bul-
garian producers and their wines. These are practically all that are active 
on the market: in restaurants and specialised shops, in smaller commer-
cial outlets and in the large chains.
The wineries in the guide are also categorised according to the wine 
tourism services they offer. Our goal is to direct readers to cellars offering 
tastings, whether or not combined with local culinary specialities, as well 
as to those wineries with a guest house, hotel and/or restaurant.
The 2022 DiVino Wine Guide provides you with important information 
about Bulgarian wine, and we believe that our concise guide will inspire 
you to make wine trips and assist you in your choice of wonderful Bulgar-
ian wines to bring you pleasure and to share with friends!

 The DiVino Wine Guide team

Въведение

Уважаеми винолюбители,

Новото актуализирано издание на DiVino Guide 2022 е добър ори-
ентир за всички, които се интересуват от българското вино и му 
се наслаждават. Смело можем да твърдим, че днес българските 
вина са по-добри отвсякога. Професионалистите, които стоят 
зад тях – лозарите и винарите – работят с все по-големи размах 
и страст, въображение и прецизност, затова и вината на България 
са с впечатляващо качество и разнообразие. Създават се немалко 
нови изби и винени проекти и постоянно се разширява кръгът от 
производители, които се фокусират върху българските местни 
сортове. 
Какво още се случва в света на качественото българско вино? 
Появяват се все повече отлични НЕчервени вина в традиционно 
червената България. Има нарастващ стремеж към тероарни вина 
– те носят усещането за мястото, откъдето идват; като цяло 
стилът е малко по-олекотен. Природосъобразните и щадящи прак-
тики на лозето и в избата вече са в полезрението на доста от 
българските винари. 
Като продължение на целогодишната ни работа ви представяме и 
класацията на най-добрите български вина DiVino TOP 50 за 2021 
година, както и наградите на DiVino в отделните категории, също 
така селекцията DiVino TOP 10 за вина от лимитирани серии (до 
2000) бутилки и категорията Best Buy, или онези вина, които са с 
най-добро съотношение между качество и цена.
DiVino Guide 2022 съдържа информация за 130 български винопро-
изводители с техните вина – на практика всички, които присъст-
ват активно на пазара ни: в ресторантите и специализираните 
магазини, в малките търговски обекти и в големите вериги.
Винарните в гида са категоризирани и според услугите за винен 
туризъм, които предлагат. Целта е да ориентираме читателите 
кои изби организират дегустации, както и кои винарни разполагат 
с къща за гости, хотел и/или ресторант.
DiVino Wine Guide 2022 съдържа важна информация за българското 
вино и се надяваме малкият ни гид да ви вдъхнови за големи винени 
пътешествия и да ви помогне в избора на хубави български вина, за 
да им се наслаждавате и да ги споделяте с приятели!

Екипа на DiVino Wine Guide
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The Best Bulgarian Wines

DiVino TOP 50 – 2021*
 стр./page

 1. Rossidi Nikolaevo Old Vines Mavrud 2019 131
  Най-добро българско червено винo / Best Red Wine
  Най-добро вино от Източна Тракия / Eastern Trace Best Wine
  Най-добро чевено вино от местен сорт / Local Grape Red Wine Award

 2. Domaine Bessa Valley Grande Cuvee 2017 173
  Най-добро вино от Западна Тракия / Western Trace Best Wine

 3. Haralambievi Royal Rouge Cabernet Franc 2020 59
  Най-добро вино от Дунавска равнина / Danube Plain Best Wine

 4. Minkov Brothers 7 Project 2016 69
  Най-добро вино от Черноморие / Black Sea Region Best Wine

 5. Villa Yambol Vineyards Selection Tenevo 2016 155

 6. Dragomir Reserve Rubin 2017 175

 7. Zagreus Mavrud Reserve 2018 179

 8. Santa Sarah Mavrud Privat 2017 85

 9. Logodaj Melnik Prime Grand Reserve 2017 205
  Най-добро вино от Долината на Струма / Struma River Valley Best Wine

 10. Domaine Boyar Supreme Grande Cuvee 2017 133

Вината от 11 до 50, подредени по азбучен ред

Angel`s Estate Deneb Sauvignon Blanc 2020 137

Aya Estate Sauvignon Blanc 2020 191

Better Half Syrah & Malbec & Carmenere 2019 129

Bononia Estate Gamza 2019 23 
 Най-добро вино от Северозападна България / Northwest Bulgaria Best Wine

Borovitza Canyon Park MRV 2019 25
  Най-добро българско бяло вино / Best White Wine

Bratanov Rubin Jaquelin Private Reserve 2017 109

Château Avli Pinot Grigio 2020 153

Château Burgozone Tamyanka 2020 35

Château Copsa Levski Vineyard Sauvignon Blanc 2020 101
  Най-добро вино от Розова долина / Rose Valley Best Wine

Damyanov VNYRD Reserve 2016 197

Dvor #1 Dilettante 2020 169

Edoardo Miroglio Brut Metodo Classico 2014 135
  Най-добро българско пенливо вино / Best Sparkling Wine

Four Friends Black Shadow Single Vineyard 2018 151

Georgiev/Milkov Mavrud 2020 167

Ivo Varbanov Sonatine Bureaucratique Syrah & Viognier 2018 113
  Най-добро вино от Сакар и Източни Родопи /  
  Sakar and Eastern Rhodopes Best Wine

Kapatovo Grenache & Mourvedre & Shiraz 2020 203

Katarzyna Question Mark Gold 2019 115

Korten Grand Vintage 2020 141

Libera Orange Keratsuda 2020  219

Manastira Ilaya Mavrud Reserve 2018 181

Maryan Reserve Single Vineyard 2017 51

Medi Valley Black by Incanto 2018 207

Midalidare Grande Cuvee Mogilovo Single Vineyard 2017  143

New Bloom Winery F2F Cabernet Sauvignon & Syrah & Regent 2017 177

Orbelia Via Aristotelis Cabernet Sauvignon 2019 209

Red Church Grand Sovereign Premium 2019 165

Rumelia Erelia 2017 183

Salla Estate Chardonnay No Oak 2020 83

Stephan Pirev Eager Fusion Sauvignon Blanc & Pinot Noir 2020 221

Stratsin Soulmate Chardonnay 2018 89

Tohun Greus Merlot 2017 91

Tsarev Brod Pinot Noir Reserve 2016 61

Varna Winery Grenache Rose By Gri 2020  71
  Най-добро българско розе / Best Rosé

Velis Vineyards Cabernet Sauvignon Reserve 2019 161

Via Vinera Castellum Syrah 2016 163

Vidinska Gamza Traditions Gamza 2017 27

Villa Melnik Aplauz Shiroka Melnik Reserve 2017 193

Villa Yustina Extra Brut 2019 185

Yamantiev`s Ivailovgrad Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2019 121

Zelanos Z Pinot Noir 2017 75

Наградите на DiVino / DiVino Awards
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DiVino TOP 10 за вина от лимитирани серии 2021 **

DiVino TOP 10 Limited Edition Wines 2021 **
 стр./page

 1. Midalidare Sparkling Gold Brut NV 143
  най-добро българско вино от лимитирана серия /
   Best Bulgarian Limited Bottles Wine 
  произведени 430 бутилки / produced 430 bottles

 2. Zagreus Handmade Mavrud 2019 179 
  произведени 1410 бутилки / produced 1410 bottles

 3. Villa Melnik Rare Varieties Shiroka Melnik 2018 193 
  произведени 1200 бутилки / produced 1200 bottles

 4. Edoardo Miroglio Vino Spumante Brut Rose 168 Infinity Wine 2006 135
  произведени 500 бутилки / produced 500 bottles

 5. Dragomir Reserve 
  Cabernet Franc & Merlot & Cabernet Sauvignon 2016 175 
  произведени 1000 бутилки / produced 1000 bottles

 6. Better Half Single Vineyard Reserve 2019 129 
  произведени 980 бутилки / produced 980 bottles

 7. Via Antica Merlot & Cabernet Sauvignon 2020 106 
  произведени 630 бутилки / produced 630 bottles

 8. Kamea Mavrud 2018 187 
  произведени 590 бутилки / produced 590 bottles

 9. Zlaten Rozhen Melnishki Cepage 2018 201 
  произведени 1400 бутилки / produced 1400 bottles

 10. Uva Nestum Cabernet Sauvignon & Merlot 2019 215
  произведени 1460 бутилки / produced 1460 bottles

**  определят се сред вината в серии под 2000 бутилки / selected among the wines with 
 less than 2000 bottles series

Наградите на DiVino / DiVino Awards

*  определят се сред вината в серии над 2000 бутилки от 0.75 l или еквивалентно  
 количество / selected among the wines with more than 2000 0.75 l bottles series or the   
 equivalent quantity

DiVinoGuide The Best Bulgarian Wines

2021

DiVino TOP 50 се осъществява с подкрепата на / DiVino TOP 50 supported by:

Best Buy 2021 *
Награди на български вина с най-добро съотношение между качество и 
цена  / Best Buy Bulgarian Wines
 стр./page

  Salla Estate Chardonnay No oak 2020 83

  Yamantievs Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2019 121

  Zagreus Mavrud Reserve 2018 179

Информация за системата и правилата на класацията DiVino TOP 50 и кои са 
членовете на дегустационния екип вижте на top50.divino.bg/pravilata/.

Find information about the DiVino TOP 50 ranking system & rules and who are the 
members of the tasting team at top50.divino.bg/pravilata/.
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**  определят се сред вината в серии под 2000 бутилки / selected among the wines with 
 less than 2000 bottles series

*  определят се сред вината в серии над 2000 бутилки от 0.75 l или еквивалентно  
 количество / selected among the wines with more than 2000 0.75 l bottles series or the   
 equivalent quantity

The Best Bulgarian Wines

DiVino TOP 50 се осъществява с подкрепата на / DiVino TOP 50 supported by:

DiVino регионални награди за 2021 * 
DiVino Regional Awards for 2021 *

Най-добро вино от Северозападна България / 
Northwest Bulgaria Best Wine
Bononia Estate Gamza 2019

Най-добро вино от Дунавска равнина / 
Danube Plain Best Wine
Haralambievi Royal Rouge Cabernet Franc 2020

Най-добро вино от Черноморие / 
Black Sea Region Best Wine
Minkov Brothers 7 Project 2016

Най-добро вино от Розова долина / 
Rose Valley Best Wine
Chatéau Copsa Levski Vineyard Sauvignon Blanc 2020

Най-добро вино от Сакар и Източни Родопи / 
Sakar and Eastern Rhodopes Best Wine
Ivo Varbanov Sonatine Bureaucratique Syrah & Viognier 2018

Най-добро вино от Източна Тракия /
Eastern Trace Best Wine
Rossidi Nikolaevo Old Vines Mavrud 2019

Най-добро вино от Западна Тракия / 
Western Trace Best Wine
Domaine Bessa Valley Grande Cuvée 2017

Най-добро вино от Долината на Струма / 
Struma River Valley Best Wine
Logodaj Melnik Prime Grand Reserve 2017

DiVino специални награди за 2021 * 
DiVino Special Awards for 2021 *

Най-добро българско червено вино / Best Red Wine
Rossidi Nikolaevo Old Vines Mavrud 2019

Най-добро българско бяло вино / Best White Wine
Borovitza Canyon Park MRV 2019

Най-добро българско розе / Best Rosé
Varna Winery Grenache Rose BY GRI 2020

Най-добро българско пенливо вино / Best Sparkling Wine
Edoardo Miroglio Brut Metodo Classico 2014

Най-добро българско десертно вино / Best Desert Wine
Tsarev Brod Ice Riesling 2019

 Награда за най-добро вино от местен сорт / 
 Local Grape Wine Award
червено вино / red wine  Rossidi Nikolaevo Old Vines Mavrud 2019
бяло вино / white wine    Bratanov Shishmanovo Tamianka 2020

Награда за особени заслуги към българското винарство / 
Bulgarian Winemaking Special Merit Award
Цанко Станчев / Tsanko Stanchev

 Награда за винен туризъм / Wine Tourism Award
 Вила Мелник / Villa Melnik

 Награда за дебют / Newcomer Award
 Винарска изба Одесос / Odessos Winery
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On Wine Tourism 
 Ivaylo Katerski, Via Vino

2020 and 2021 were unprecedentedly difficult for tourism, including wine 
tourism. Canceled and postponed tours, closed cellars, bars, restaurants, re-
stricted traveling, no events. Paradoxically or not, however, the pandemic 
has brought some positives: the attention has been focused on alternative 
tourism, including domestic, special experiences and sustainability. The 
state institutions in our country seem to have realized that there are other 
forms of tourism, such as wine and culinary, which are profitable and prom-
ising. And that not everything is ridiculously low prices and All Inclusive.

Moving positively forward, I share the results of a study by Winetourism.
com among more than 1,200 wineries around the world from the end of 
2020. 80% of the surveyed wineries believe that they will have an increase 
in wine tourism in the next 10 years (in Germany they are most optimistic), 
and 1/3 of the wineries plan to invest in this area in the near future!

Another good news is that even in the crisis new wineries were popping 
up in Bulgaria. And even better is that more and more wineries open their 
doors for visitors, work professionally and realize the importance of the 
partnership between the involved parties: wineries, travel companies, state 
administration, regional structures, etc. All mentioned are key factors for the 
success of those, who have chosen wine tourism as a way for professional 
development. Let me mention that after the Struma Valley, the Thracian 
Lowland, Southern Sakar, now Northeastern Bulgaria is actively working as 
a wine travel destination! The first edition of the International Mavrud Day 
in October, organized by Bulgarian Association of Wine Professionals, was 
held in a difficult situation. We are all looking forward to 2022 to bring us 
back to normality with many wine experiences and live events! 

The rating developed in DiVino Guide is based on the conditions and oppor-
tunities for wine tourism that each particular winery provides, as follows:

 • does not provide opportunities for wine tourism

 • organises wine tastings with small snacks, bread, water

 • organises wine tours and tastings, and has a restaurant and/or  
  can offer traditional local dishes and specialities

 • offers hotel accommodation and a restaurant

Ivaylo Katerski’s passion for quality wine and interesting wine destinations has a his-
tory of over 10 years. In partnership with the leading agency for alternative tourism 
Odysseya-In, he launched Via Vino, a project for wine and culinary tourism, offering 
quality wine experiences in attractive wineries and regions in Bulgaria and the Bal-
kans for the past six years. Ivaylo is a licensed tour guide; certified at Levels 2 and 3 
of the WSET Award in Wines in London. 

www.via-vino.com | ivaylo@via-vino.com

За винения туризъм
 Ивайло Катерски, Via Vino

2020 и 2021 бяха безпрецедентно тежки за туризма, в това число и ви-
нения. Отменени и анулирани турове, затворени изби, барове, ресторан-
ти, невъзможно пътуване, липса на събития. Парадоксално или не обаче 
пандемията донесе и някои позитиви: погледите като че ли бяха насо-
чени и към алтернативния туризъм, в т.ч. и вътрешен, към преживява-
ния и устойчивост. Институциите и у нас сякаш разбраха, че има и други 
форми на туризъм, например винено-кулинарния, които са печеливши 
и перспективни. И че не всичко е абсурдно ниски цени и All Inclusive. 
Продължавайки с ведър поглед напред, споделям резултати от изследва-
не на Winetourism.com сред над 1200 изби от цял свят от края на 2020 
г. 80% от анкетираните изби вярват, че ще имат ръст на винения туризъм 
през следващите 10 години (в Германия са най-големи оптимисти), а 1/3 
от винарните планират да инвестират средства в тази посока в близко 
бъдеще! Другата добра новина, че дори и в кризата у нас бяха открити 
нови изби. А още по-хубавото е, че все повече винарни отварят врати 
за посетители, работят професионално и осъзнават важността на парт-
ньорството между въвлечените субекти – изби, туроператори, институ-
ции, регионални структури и др. Все ключови фактори за успех на онези, 
избрали винения туризъм като път за своето развитие. Нека споменем, 
че след Долината на Струма, Тракийската низина, Южен Сакар, вече и 
Североизточна България работи активно като дестинация за винен ту-
ризъм! В трудната обстановка се проведе и първото издание на Между-
народния ден на мавруда през октомври, организирано от БАВП. Всички 
очакваме с нетърпение 2022 г. да ни върне към нормалността с много 
винени преживявания и събития на живо! 

Разработената в DiVino Guide категоризация е основана на условията 
и възможностите за винен туризъм, които предоставя всяка конкретна 
изба, както следва:

   • не предоставя възможности за винен туризъм

 • организира дегустации с дребни хапки, хляб, вода

 • организира винени турове и дегустации, като разполага с  
  ресторант и/или може да предложи традиционни местни 
  ястия и специалитети

 • разполага с хотелска част и ресторант

Страстта на Ивайло Катерски към качественото вино и интересните ви-
нени дестинации има над 10-годишна история. В партньорство с водещата 
агенция за алтернативен туризъм Одисея-ин той стартира Via Vino – про-
ект за виненo-кулинарен туризъм, който вече 8 години предлага качествени 
преживявания в атрактивни изби и региони в България и чужбина. Ивайло е 
професионален гид, защитил е II и III ниво на WSET Award in Wines в Лондон 
и София.

www.via-vino.com | ivaylo@via-vino.com
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iaВ Северозапада се раждат някои от най-добрите и интересни българ-

ски вина – с отчетлива индивидуалност и особен, неподправен харак-
тер, който сякаш отразява и нрава на местните хора. Именно вината на 
Северозапада първи провокираха чуждестранни винени експерти да 
заговорят за тероар у нас. Районът обхваща земите северно от запад-
ните дялове на Стара планина. Негови естествени граници са Сърбия 
на запад, река Дунав на север и поречието на река Вит от изток. По-
лупланинският релеф в по-голямата част от тези земи, богатството от 
почви и микроклиматични зони предполагат значително разнообразие 
от тероари, от които може да се очакват уникални вина. Това обяснява 
и обособяването на района като еднакво благодатен както за бели, 
така и за червени вина. Тук е ареалът на интересния, но труден местен 
сорт гъмза, както и на врачански мискет, считан за един от малкото 
автохтонни български бели сортове.
В последните години към утвърдените изби в региона като Боровица, 
Магура, Шато Бургозоне, Бонония, Дос Аламос, се прибавиха винарните 
Видинска гъмза и Ново село, а също Типченица във Врачанско и някол-
ко интересни винени проекта.

The Northwest region is where some of the best and most interesting 
Bulgarian wines are born – wines with distinct personality, and bizarre 
and genuine character that seems to reflect the local people’s temper. 
It was precisely some Northwest wines that first provoked international 
wine experts to talk about terroir in Bulgaria. The Northwest wine region 
comprises the lands to the north of the Balkan Mountains western part. 
Its natural boundaries include respectively – Serbia, at the west, the Dan-
ube River, which borders Romania to the north and the Vit river valley to 
the east. The semi-mountainous landscape, which encompasses a large 
part of these lands, in addition to the variety of the soil and micro-cli-
matic zones, offers a variety of diverse and unique wines from the area. 
These elements contribute to the distinct character of the region, which is 
as good for white wines, as for reds. This is the motherland of the Gamza 
grape, one of the unique, though quite difficult local varieties and the 
Vrachanski Misket grape, one of the few autochthonous Bulgarian white 
varieties.
In recent years, to the established wineries in the region such as Boro-
vitsa, Magura, Château Burgozone, Bononia, Dos Alamos, Vidinska Gamza 
and Novo Selo Winery three wineries in Novo Selo were added, as well as 
Tipchenitsa in Vratsa region and several interesting wine projects.

Северозападна България 
 Northwest Bulgaria

Северозападна България / Northwest Bulgaria 
 
 Агрофитнес 20
 Agrofitnes
 Веселите винари 21
 The Jolly Vintners
 Бонония Естейт 22
 Bononia Estate
 Винарска изба Боровица 24
 Winery Borovitza
 Винарска изба Видинска Гъмза 26
 Vidinska Gamza Winery
 Винарска изба Магура 28
 Magura Winery
 Винен проект Понте Дио 29
 Ponte Dio Wine project
 Винарска изба Ново село 30
 Novo Selo Winery
 Винарна Типченица 32
 Tipchenitza Winery
 Шато Бургозоне 34
 Château Burgozone
 Винарска изба Дос Аламос 36
 Dos Alamos Winery
 Винен проект Вида 37
 Vida Wine Project

VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO
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STARA ZAGORA
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Веселите винари
 The Jolly Vintners

The Jolly Vintners са винен проект 
със собствени лозя, създаден през 
2013 г. от Ивана Цакова и Димитър 
Димитров – собственици и управи-
тели. 
Развиват се в Северозападна Бълга-
рия и черпят от опита на местните 
хора и дългата лозаро-винарска 
традиция в региона. Отглеждат 
нови и неизпитани във Врачанския 
регион сортове: гренаш, мурведър, 
сира, каберне фран, сензо и шенин 
блан. 
Лозето се намира на 12 км от Враца – 
в подножието на Веслешкия рид, 
на историческия Ботев път до знак 
42. Лозите се отглеждат устойчиво – 
без напояване, заобиколени от тре-
ви, билки, овце и пчели.
Винификацията се извършва във 
Винарна Типченица от талантли-
вия млад енолог инж. Надя Минева. 
Сериите са лимитирани, вината се 
предлагат под два бранда – Easy и 
Jolly.

The Jolly Vintners is a wine-project 
founded in 2013 by Ivana Tsakova 
and Dimitar Dimitrov, both owners 
and managers. 
Based in Northwest Bulgaria, they 
capitalize on the long-lasting 
wine-making tradition in the Vratsa 
region. They cultivate grape varieties 
that are new and untested in the Vrat-
sa wine area – Grenache, Mourvedre, 
Syrah, Cabernet Fran, Cinsault and 
Chenin Blanc. The vineyard is located 
in the soft skirts of the Veslets Rig-
de, 12 km away from Vratsa – on the 
historical Botev Route, mark 42. The 
grapes are cultivated sustainable 
– without irrigation, surrounded by 
grass, herbs, sheep and bees.
The vinification is made in Tipchenit-
za Winery by the young and talented 
oenologist Nadia Mineva. The series 
are limited, the wines are marketed 
under two brands – Easy and Jolly.

tel.: +359 899 838 448;
 +359 899 838 668
e-mail: ivana@thejollyvintners.com
            dimitar@thejollyvintners.com
www.thejollyvintners.com

Агрофитнес 
 Agrofitness

с. Боровци 3528, общ. Берковица, 
обл. Монтана, ул. „Васил Левски“ 10

Borovtsi 3528, Berkovitsa Municipality, 
Montana Region, 10, Vassil Levski Str.

tel.: +359 888 619 693
e-mail: agrofitnes@mail.bg

Агрофитнес се ражда през 2009 
като изследователска дейност 
насочена към местните сортове. 
Създател и собственик е Тодор 
Костадинов – активен застъпник 
за преоткриването на български-
те сортове и пазител на тероара. 
Агрофитнес се намира в сърцето 
на българския Северозапад, село 
Боровци. В хармония с традициите 
и природните дадености са рекул-
тивирани 1 ха 45-годишни лозя 
със стари местни сортове: зарчин, 
памид, гарваново око, синяк, гъмза, 
димят и други. Новозасадени са 1 
ха лозя със същите сортове. 
В малка изба със занаятчийско 
виноделие, лично отношение и 
внимателни грижи се пресъздават 
вина, както са се правели преди, с 
избор на подходяща комбинация 
между сортовете. Производство-
то е ориентирано към къси серии 
вина, с изявен характер, крепки и 
сочни, носещи спецификата на те-
роара. На разположение е приемна 
за винени дегустации. В процес на 
обновяване и изграждане са две 
къщи за винен туризъм с действаща 
музейна експозиция, както и раз-
ширяване на избата.

Agrofitness was founded in 2009 as 
a research project directed at local 
varieties. Its creator and owner, Todor 
Kostadinov, is an active advocate of 
the rediscovery of Bulgarian variet-
ies and the custodian of the terroir. 
Agrofitness is located at the heart 
of the Bulgarian Northwest, in the 
village of Borovtsi. In harmony with 
traditions and natural resources, 1 ha 
of 45-year-old vineyards of old lo-
cal varieties is recultivated: Zarchin, 
Pamid, Garvanovo oko [Raven Eye], 
Sinyak, Gamza, Dimyat, among oth-
ers. The same varieties are newly 
planted on 1 ha of vineyards.
In a small cellar with artisan wine-
making, personal attitude and atten-
tive care, wines are being recreated 
as they were made before, choosing 
the right combination of varieties. 
Production is oriented towards lim-
ited editions of wines of distinctive 
character, strong and richly fla-
voured, and bearing the specifici-
ty of the terroir. There is a lounge 
available for wine tasting. Two wine 
tourism houses with a museum ex-
position are currently under renova-
tion and construction, along with an 
extension of the cellar.
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The Jolly Vintners Jolly in Rose 2020

The Jolly Vintners Easy by Димитър 2020

The Jolly Vintners Easy by Ивана 2020
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Разположена непосредствено на 
брега на Дунав, бутиковата изба 
Bononia Estate съсредоточава си-
лите си в типичните за тероара 
бяло вино и розе, както и в по-ле-
ките и ефирни червени вина. Ос-
новните отглеждани сортове са: 
совиньон блан, шардоне, ризлинг, 
вионие, пино гри, каберне фран, 
каберне совиньон, сира и местният 
за региона сорт гъмза. 
Собствените лозя от 150 ха се на-
мират близо до Видин. Амбициоз-
ната българска изба наследява и 
обединява 3 века традиции, тъй 
като оригиналната сграда от 1895 
г. е била една от първите пивовар-
ни в България, а впоследствие е 
запазена, реставрирана и превър-
ната във винарна. Производствен 
директор на Bononia Estate е Сте-
фан Пирев, един от най-способни-
те и утвърдени български енолози. 
В портфолиото на избата присъст-
ват 5 бранда: Gomotartzi, Istar, Ooh 
La La, Bononia Estate и First Vintage. 
През 2022 e планирано открива-
нето на луксозен винен комплекс 
Bononia Estate Winery & Resort 
– на самия бряг на Дунава се из-
граждат модерни производствени 
помещения, бутиков хотел, ресто-
рант, няколко дегустационни зали, 
конферентна зала, басейн и СПА.

Located on the shore of the Danube 
River, the boutique Bononia Estate 
winery is focused on the typical for 
this terroir white wines and rosé, as 
well as on the delicate red wines. 
The main cultivated grape varieties 
are Sauvignon Blanc, Chardonnay, 
Riesling, Viognier, Pinot Gris, Cab-
ernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Syrah and Gamza – a local grape 
variety grown in this region. Their 
own vineyards extend up to 150 ha, 
located near the town of Vidin. 
This ambitious winery inherits and 
unites 3 centuries of tradition, as 
the original building from 1895 was 
one of the first breweries in Bulgar-
ia, subsequently preserved, restored 
and turned into a winery. 
Production Director of Bononia Es-
tate is Stefan Pirev, one of the most 
capable and established Bulgarian 
oenologists. There are 5 brands in 
the portfolio: Gomotartzi, Istar, Ooh 
La La, Bononia Estate and First Vin-
tage. 
In the current 2022 year, the com-
pany plans to open a luxury wine 
complex named Bononia Estate 
Winery & Resort, located right on 
the Danube riverbank, with modern 
production facilities, a boutique ho-
tel, a restaurant, a few wine tasting 
halls, a conference room, a swim-
ming pool and a SPA.

с. Кошава 3771
община Видин

3771 Koshava
Vidin Municipality

e-mail: sales@bononiaestate.com
www.bononiaestate.com

Бонония Естейт   
 Bononia Estate
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Bononia Estate First Vintage Riesling 2019

Bononia Estate Istar Sauvignon Blanc 2020

Bononia Estate Istar Pinot Gris 2020

Bononia Estate First Vintage Chardonnay 2019

Bononia Estate Istar Vrachanski Misket 2020

Bononia Estate Gomotartzi Chardonnay 2020

Bononia Estate Gomotartzi Sauvignon Blanc 2020

Bononia Estate First Vintage Sauvignon Blanc 2019

Bononia Estate Gomotarzi Rose 2020

Bononia Estate Ooh La La Rose 2020

Bononia Estate Gamza 2019

Bononia Estate Istar  
Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 2020

Bononia Estate Gomotartzi Gamza 2020

Bononia Estate First Vintage Cabernet Sauvignon 2019

Bononia Estate Istar Cabernet Franc 2020

Bononia Estate Gomotartzi Syrah & Cabernet Franc 2020
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Ако търсите оригинално българско 
вино, доверете се на винарната в 
с. Боровица, но без да забравяте, 
че оригинално може да означава 
дори и екстравагантно. Създатели 
на избата са двама от най-добрите 
и своенравни български технолози, 
Огнян Цветанов и Адриана Сребри-
нова. За голямо наше съжаление 
Огнян Цветанов си отиде от този 
свят в началото на 2016 г. След себе 
си той остави ярка следа и незабра-
вими вина, променили съвременно-
то винопроизводство у нас. В Боро-
вица създават вина в къси серии с 
изявен характер, носещи специфи-
ката на тероара. Някои серии тук са 
между 250 и 400 бутилки. Основ-
ните сортове са шардоне, совиньон 
блан, пино ноар, гъмза, каберне со-
виньон, мерло. Винарната има също 
около 7 ха собствено лозе край 
Белоградчишките скали със сорто-
ве като марсан, русан, вионие, гаме 
и пино ноар, засадени върху чер-
вена песъчливо-камениста почва. 
Най-високо оценяван е червеният 
купаж Dux – едно вдъхновяващо 
вино.

If you are searching for an original 
Bulgarian wine, look no further than 
the winery in the village of Boro-
vitza; its unique character borders 
on extravagance. The winery was 
established by two of the most ca-
pable and strong-willed Bulgarian 
winemakers, Ognyan Tsvetanov and 
Adriana Srebrinova. Much to our 
regret, at the beginning of 2016, 
Ognyan Tsvetanov passed away. He 
left behind his prominent mark and 
unforgettable wines that have trans-
formed the Bulgarian wine industry. 
The winery’s concept is directed 
towards making distinguished, lim-
ited-edition wines emphasising the 
specificity of the regional terroir. Cer-
tain selections are restricted to be-
tween 250 and 400 bottles. The ma-
jor varieties grown are Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Pinot Noir, Gamza, 
Cabernet Sauvignon and Merlot. The 
winery also owns about 7 ha of vine-
yards near the Belogradchik Rocks, 
planted with varieties such as Mar-
sanne, Roussanne, Viognier, Gamay 
and Pinot Noir in red sandstone soil. 
The enterprise’s top-rated label is 
the blended red wine, Dux – a truly 
inspiring wine.

с. Боровица 3955
общ. Белоградчик, обл. Видин

3955 Borovitza
Belogradchik Municipality,
Vidin District

e-mail: info@borovitzawinery.com
www.borovitzawinery.com

Винарска изба Боровица 
 Winery Borovitza

Borovitza MRV 2019

Borovitza Top of The Hill Marsanne & Roussanne & Rikat 2019

Borovitza Bouquet Blush Rose 2020

Borovitza Great Terroirs Gamza Black Pack 2017

Borovitza Sensum 2016

Borovitza Cabernet Franc & Gammay Noir 2016
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Винарска изба Видинска Гъмза
 Vidinska Gamza Winery

с. Ново село, област Видин 3784
Промишлена зона

3784 Novo Selo, Vidin Region
Industrial Area

tel.: +359 896 604 522
e-mail: vidinska_gamza@abv.bg
 bright.colours@abv.bg
www.gamza.bg, www.vinoar.bg

Видинска Гъмза е сравнително мла-
до име на винения пазар в България. 
Създадена е през 2005 г. от двама 
братя собственици на над 60 ха ви-
нени лозя в землищата на с. Него-
вановци и с. Флорентин в района на 
Ново село, Видинска област. От тях 
25 ха са с местния сорт новоселска  
гъмза, а на останалите се отглеждат 
мерло, каберне совиньон, мускат 
отонел, ркацители и памид. Избата 
въплъщава най-добрите традиции 
на новоселските винари, прочули 
областта с производството на висо-
кокачествени вина. Капацитетът ú е 
100 000 л годишно.
В собствената изба в Ново село 
фокусът е насочен към производ-
ството на червени и бели вина в 
лимитирани серии, като се обръща 
специално внимание на всеки де-
тайл от производствения процес 
и умело се съчетават традиция и 
иновации. Видинска Гъмза предла-
га своите вина на пазара в серии 
под търговските марки: Специална 
селекция – подбрани вина от раз-
лични сортове, които представят 
най-добрите реколти; Traditions; 
Craftsman`s wine и др.  За вината 
се грижи главният технолог инж. 
Александър Миков. Избата пред-
лага възможност за провеждане на 
дегустации.

Vidinska Gamza is a relatively new 
name on the Bulgarian wine market. 
It was established in 2005 by two 
brothers, the owners of over 60 ha 
of vineyards on the lands of the vil-
lages of Negovanovtsi and Florentin 
in the region of Novo Selo, Vidin dis-
trict. Of these, 25 ha are planted with 
the local variety, Novoselska Gamza, 
and, on the rest, the varieties culti-
vated are Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon, Muscat Ottonel, Rkatsiteli and 
Pamid. The winery embodies the best 
traditions of Novosel winemakers, 
who made the area famous for their 
production of high-quality wines. Its 
annual capacity is 100,000 litres. 
In their own cellar in Novo Selo, the 
focus is on the production of red and 
white wines in limited series, paying 
particular attention to every detail of 
the production process and skilfully 
combining tradition and innovation. 
Vidinska Gamza offers its wines 
on the market in series, under the 
brands: Special Selection—select-
ed wines of different varieties that 
represent the best vintages; Tradi-
tions; Craftsman’s wine, and others. 
The chief oenologist, Eng. Alexan-
der Mikov, ensures the quality of the 
wines. The cellar also offers opportu-
nities for tastings.
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Vidinska Gamza Sauvignon blanc 2020

Vidinska Gamza Special Selection Sauvignon Fume 2018

Vidinska Gamza Pamid Rose 2020

Vidinska Gamza Traditions Gamza 2017
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Винарска изба Магура се намира в 
с. Рабиша, едно от най-загадъчните 
и красиви кътчета в България, меж-
ду река Дунав, червените пясъчни 
скали на град Белоградчик и при-
родния феномен пещера Магурата. 
Част от пещерата Магура, Прилеп-
ната галерия, от десетилетия е пре-
върната в място за отлежаване на 
отбрани вина.
По своите почвени и климатични 
условия районът около Рабишката 
могила се доближава до тези на 
френската област Шампан, затова 
тук се произвежда висококачест-
вено естествено пенливо вино по 
класическа технология. Виното се 
съхранява и бавно съзрява в дълбо-
кото подземие на пещерата. Посто-
янната температура от 12ºС, тъмни-
ната и подходящата влажност на 
въздуха създават условия за естест-
вено шампанизиране. Традицион-
ната технология и тригодишното 
отлежаване превръщат гроздовия 
сок в изтънчено пенливо вино.
Освен с естественото си пенли-
во вино Magura, винарската изба 
е известна и с висококачествени 
червени и бели вина, розе и ракии. 
Вината са с модерно звучене , носят 
неповторим регионален характер и 
са произведени с минимална тех-
нологична намеса.

Magura Winery is situated in the 
village of Rabisha, one of the most 
mystical and beautiful places in Bul-
garia—between the Danube River, 
the red sand rocks of Belogradchik, 
and the natural phenomenon of the 
Magura Cave. Decades ago, Magura’s 
Bat Cavern was adapted as a place 
for the ageing of selected wines. 
In terms of its soil and climatic con-
ditions, the area around the Rabisha 
Mound resembles the French region 
of Champagne; hence the produc-
tion of high quality, natural sparkling 
wines, using traditional technology. 
The wines are preserved and slowly 
aged in the deep vault of the cave. 
Its constant temperature of 12°С, 
the darkness, and an appropriate hu-
midity provide excellent conditions 
for the natural process of making 
sparkling wines. These traditional 
methods and a three-year period of 
ageing turn the grape juice into a re-
fined sparkling wine.
In addition to its natural sparkling 
wine Magura, the winery is also fa-
mous for its selection of high quality 
red and white wines, rosés, and rakia. 
All the wines have a modern touch 
and a unique local character, having 
been produced with minimal techno-
logical intervention.

Винарска изба Магура  
 Magura Winery

София 1618
бул. „Ал. Пушкин“ 5, БЦ Павлово

1618 Sofia
5, A. Pushkin Blvd., BC Pavlovo

tel.: +359 2 857 00 15
e-mail: office@magurawinery.bg
www.magurawinery.bg

Винен проект Понте Дио
 Ponte Dio Wine project

Понте Дио е нов и амбициозен ви-
нен проект, вдъхновен от хълмисти-
те склонове на Мизия и дунавския 
бриз, който дава на виното мине-
ралност и аромати. Идеята е Ponte 
Dio („божи мост“) да създава мост 
между „днес“ и „вчера“, между чо-
вешкото и божественото. Собстве-
ност е на Голдън фрут ООД с упра-
вител и собственик Младен Цолов. 
Притежават 35 ха лозя, от които 25 
ха край град Мизия и 10 дка – в с. 
Славотин, общ. Монтана. Отглежда-
ните сортовете са врачански мис-
кет, ризлинг, шардоне, траминер и 
мускат отонел. Винопроизводството 
е поверено на технолозите от изби-
те в региона – Ponte Dio шардоне 
2018 е плод на майсторството на 
проф. Бамбалов в Шато Бургозоне, 
а емблематичният врачански мис-
кет е създаден в Шато Типченица от 
инж. Надя Минева, талантлив млад 
енолог. Ponte Dio търсят свой облик 
на вината си, чието качество доказ-
ва, че Северозападът има прекрас-
ни тероари.

An ambitious project inspired by the 
hilly slopes of Moesia and the Dan-
ube breeze, which gives the wine 
its minerality and flavour. The idea 
for Ponte Dio (God’s Bridge) is to 
create a bridge between ‘today’ and 
‘yesterday’, between the human and 
the divine. It is owned by the Gold-
en Fruit Ltd., with Mladen Tsolov as 
owner-manager. 25 ha of their vine-
yards are near the town of Mizia and 
10 ha in Slavotin, Montana. The va-
rieties grown are Vratchanski Misket, 
Riesling, Chardonnay, Traminer and 
Muscat Ottonel. The oenologists in 
the region are entrusted with the 
winemaking. Thus, the Ponte Dio 
Chardonnay 2018 is a result of the 
proficiency of Prof. Bambalov (Châ-
teau Burgozone). Vratchanski Misket 
was made in Château Tipchenitsa by 
Eng. Nadia Mineva, a talented young 
oenologist. Ponte Dio aims at an own 
character of their wines, proving 
through their quality that the North-
west has wonderful terroirs.

гр. Враца 3000 
ул. Г. С. Раковски № 41, ет.1, оф.2

Vratza 3000 
41, G.S. Rakovski St., fl.1, office 2

tel.: +359 885 863 322
e-mail: goldenfrut@abv.bg
www.ponte-dio.bg
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Ponte Dio Special Edition Chardonnay Barrel Aged 2020

Ponte Dio Rose 2020







Novo Selo Winery Chardonnay 2020

Novo Selo Winery Sauvignon Blanc 2020

Novo Selo Winery Rkatsiteli 2020
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Винарска изба Ново село
 Novo Selo Winery

Изба Ново село е построена през 
далечните 1939–1946 години. Из-
градена е с доброволен труд на 
всички новоселяни, по образец на 
южнофренските изби. Днес стре-
межът е да се съхрани, развие и 
популяризира традиционния за ре-
гиона сорт гъмза. През 2018/2019 г. 
избата става собственост на фирма 
Бен Хън Агро. Със своя ентусиазъм и 
упоритост двамата братя Владимир 
и Петьо Петрови придават привле-
кателен облик на старата изба, об-
заведена и оборудвана със съвре-
менна нова техника.
Собствените лозя са 63 ха, от които 
41 ха нови насаждения. Преработ-
ват се около 370 тона грозде го-
дишно. Продуктовата гама включва 
висококачествени червени вина 
от гъмза, каберне совиньон, мер-
ло, каберне фран и иира, както и 
фини деликатни бели от ркацители, 
совиньон блан, вионие, шардоне и 
мускат отонел. Вината ферментират 
и отлежават в неръждаеми съдове и 
дъбови бурета тип барик. 
През 2019 г. е произведена пър-
вата серия вина, а през 2020 се 
предлага нова линия – серия Ново 
село. Вината са балансирани, със 
свежи плодови аромати и отлично 
структурирани – плод на профе-
сионалната работа на технолозите 
инж. Даниел Недялков и инж. Анита 
Младенова.

The Novo Selo Winery was built 
in the distant past, between 1939 
and 1946. Thanks to the voluntary 
work of all the new settlers, it was 
constructed on the model of the 
southern French cellars. Today, the 
aspirations are to preserve, develop 
and promote Gamza—the traditional 
variety of the region. In 2018–19, the 
winery became the property of Ben 
Han Agro. With their enthusiasm and 
perseverance, the two brothers, Vlad-
imir and Petyo Petrov, invested the 
old cellar with an attractive appear-
ance, and furnished and equipped it 
with new, up-to-date equipment. 
The winery owns 63 ha of vineyards, 
of which 41 ha are newly planted. 
Some 370 tons of grapes are pro-
cessed annually. The product range 
includes high-quality red wines 
made from Gamza, Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Cabernet Franc and 
Syrah, as well as fine delicate whites 
of Rkatsiteli, Sauvignon Blanc, Viog-
nier, Chardonnay and Muscat Ottonel. 
The wines ferment and mature in 
stainless steel vats and oak barrels 
of the barrique type. 
The first series of wines was pro-
duced in 2019, while in 2020 a new 
line was offered—the Novo Selo se-
ries. The wines are balanced, with 
fresh fruity fragrance and perfectly 
structured—the fruit of the profes-
sional work of oenologists Daniel 
Nedyalkov and Anita Mladenova.

с. Ново село 3784, обл. Видин
Промишлена зона

3784 Novo Selo, Vidin Region
Industrial area 

tel.: +359 887 684 973;
 +359 886 505 710
e-mail: vinarna-novoselo@abv.bg 
www.vinarnanovoselo.bg

CELLAR

Се
ве

ро
за

па
дн

а Б
ъл

га
ри

я /
 N

or
th

we
st 

Bu
lg

ar
ia

15

15

15



DiVinoGuide 33The Best Bulgarian Wines

Се
ве

ро
за

па
дн

а Б
ъл

га
ри

я /
 N

or
th

we
st 

Bu
lg

ar
ia

Винарна Типченица 
 Tipchenitza Winery

с. Типченица 3164 
общ. Мездра, обл. Враца, 
ул. „Смильовец“

Tipchenitza 3164 
Mezdra Municipality, Vratza Region
Smilyovetz Str.

tel.: +359 9124 2202
e-mail: office@tipchenitza.bg
www.tipchenitza.bg

Село Типченица е разположено 
живописно в хълмистия Северо-
запад, а над него, в обитавана от 
диви животни и птици местност, са 
лозята на едноименната изба. Още 
в епохата на Османската империя 
оттук са тръгвали товари с грозде 
към София. През социализма селото 
е било важен център за производ-
ство на лозов посадъчен материал. 
Възраждането на традицията за-
почва през 2005 и за четири годи-
ни засаждат 28 ха лозя с врачански 
мискет, шардоне, каберне совиньон 
и рубин, които в края на 2018 са 
сертифицирани за био производ-
ство. 
2018 е първата реколта за изба-
та. Екипът около главния технолог 
Надя Минева се ориентира към 
малки партиди, развити в две се-
рии, вече известни с изключително 
свежия си плодов аромат. Vratitza 
са традиционни вина от собствени-
те лозя, а вината Tochka са от вни-
мателно подбирани лозя из цялата 
страна. Капацитетът на винарната е 
до 100 тона. Все още няма собстве-
на туристическа база, но е широко 
отворена за дегустации, запознава-
не с производството и разходка из 
лозята.

The village of Tipchenitza is pictur-
esquely nestled in the hilly North-
west and, above it, the vineyards of 
the eponymous cellar are situated 
in an area inhabited by wild ani-
mals and birds. Already in the times 
of the Ottoman Empire, loads of 
grapes were carted from here to So-
fia. During Socialism, the village was 
an important centre of production 
of vine rootstocks. The revival of the 
tradition began in 2005 and, in four 
years, 28 ha of vineyards were plant-
ed with Vrachanski Misket, Chardon-
nay, Cabernet Sauvignon and Rubin, 
all of which were certified as organic 
production at the end of 2018.
The first vintage from the cellar was 
in 2018. The team based around the 
chief oenologist, Nadya Mineva, fo-
cuses on small batches developed in 
two editions, already known for their 
exceptionally fresh fruity fragrance. 
Vratitza are traditional wines from 
their own vineyards, while Tochka 
wines are produced with careful-
ly selected vines from all over the 
country. The capacity of the winery is 
up to 100 tons. It does not yet have 
its own tourist base, but is exensively 
open for tastings, acquaintance with 
the production, and vineyard tours.

Tipchenitza Winery Tochka Vrachanski Misket 2020

Tipchenitza Winery Tochka Chardonnay Oak Barrel 2021

Tipchenitza Winery Rubin Oak Barrel 2020

Tipchenitza Winery Merlot Oak Barrel 2018
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София 1612
бул. „Цар Борис III” 124 В/А

1612 Sofia
124 В/А, Tsar Boris III Blvd.

tel.: +359 2 856 81 72
e-mail: office@burgozone.bg
www.burgozone.bg

Бургозоне е бутикова изба със за-
творен цикъл на производство. Раз-
положена е на 180 км от София, до 
Оряхово, на брега на Дунав сред 
100 ха собствени лозя с уникален 
тероар, съчетаващ умерения конти-
нентален климат, силно варовития 
льос и влиянието на реката. Тя носи 
името на древната римска крепост 
Бургозоне, която се е намирала на 
територията на днешните лозя. С 
философията, че 80% от качеството 
на виното идва от гроздето, лозята 
се отглеждат по принципа на кано-
пи мениджмънт, с ограничен добив 
и се берат на ръка. Водещи енолози 
на Шато Бургозоне са братя Бамба-
лови. 
Бургозоне представя тероарни и 
елегантни вина от най-известните 
международни сортове както и ти-
пичните за района – гъмза и тамян-
ка.  Вината са в 4 серии: колекцион-
ни, премиум, селекшън и класик. 
Бургозоне изнася в 23 страни по 
света и има многобройни награди 
от най-престижните международни 
винени конкурси. Избата организи-
ра посещения и дегустации и има 
голям потенциал за развивитие на 
винен туризъм.

Château Burgozone is a boutique 
winery with closed loop production. 
It is located near Oryahovo, some 
180 km from Sofia, on the banks of 
the Danube River, amidst its own 
100 ha vineyards with a unique ter-
roir combining the temperate con-
tinental climate, the heavily limy 
loess and the influence of the river. 
It is named after the ancient Roman 
Fort Burgozone, which was located 
on the territory of today’s vineyards. 
With the philosophy that 80% of the 
quality of the wine comes from the 
grapes, the vineyards are grown on 
the principle of canopy management, 
with limited yield and hand-picked 
grapes. The Bambalov brothers are 
the chief oenologists at the Château 
Burgozone.
Burgozone presents terroir and ele-
gant wines made from the most fa-
mous international varieties as well 
as the Gamza and Tamyanka varie-
ties typical of the region. The wines 
are in four series: Collection, Premi-
um, Selection. and Classic. Burgozone 
exports to 23 countries around the 
world and has been awarded numer-
ous prizes at the most prestigious 
international wine competitions. 
The cellar organises visits and has 
great potential for the development 
of wine tourism.

Шато Бургозоне  
 Château Burgozone

B

Château Burgozone Tamyanka 2020

Château Burgozone Collection Chardonnay 2019

Château Burgozone Viognier 2020

Château Burgozone Rose 2020

Château Burgozone Esperanto 2020

Château Burgozone Marselan 2020
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Винен проект Вида
 Vida Wine Project

Концепцията на VIDA се заражда 
преди повече от 6 години, когато 
върху площ от 6,5 ха са засаде-
ни сортове като гъмза, сира, пино 
ноар, карменер, пти вердо, ризлинг, 
вионие, совиньон блан и мускат в 
района на видинското село Градец. 
Районът е уникален със своя кли-
мат, тероар, култура и всички тези 
специфични особености придават 
на вината отличителен характер. 
Екипът влага собствени усилия в 
отглеждането на лозята и вярва, 
че това е от съществено значение 
за производството на качествено 
вино. 
Името на бранда е вдъхновено 
от средновековната крепост Баба 
Вида, разположена на брега на река 
Дунав. През 2020 г. винифицират за 
първи път във винарна Типченица и 
създават 4 едносортови серии бели 
и червени вина – ризлинг, вионие, 
пино ноар и сира. Вината на Vida 
съчетават в себе си духа на съвре-
менното българско винарство. Вся-
ка бутилка вино е създадена с мно-
го любов, а гроздето е специално 
селектирано единствено от собст-
вени насаждения. „Ние не просто 
доставяме вино, ние ви разказваме 
историята му”, казват Радостина 
Илиева (Продажби и маркетинг) и 
Николай Чолаков (Производство и 
логистика).

The idea for Vida has been born over 
six years ago, when 6.5 ha of vine-
yards are planted with grape vari-
eties like Gamza, Syrah, Pinot Noir, 
Carmenere, Petit Verdot, Riesling, 
Viognier, Sauvignon Blanc and Mus-
cat in a the village of Gradets, locat-
ed in the Vidin Region in Northwest-
ern Bulgaria. The region is unique 
with its climate, terroir, and culture, 
which gives the wines their distinc-
tive character. Vida team take great 
care and attention to detail in grow-
ing their own vineyards and they be-
lieve that this is of significant impor-
tance in the production of fine wines. 
The name of the brand is inspired by 
the nearby medieval fortress Baba 
Vida located on the banks of the 
Danube River. In 2020, for the first 
time in the Tipchenitza Winery are 
vinified four single-varietal white 
and red wines – Riesling, Viognier, 
Pinot Noir and Syrah. The Vida wines 
carry the spirit of modern Bulgarian 
winemaking and each bottle is pro-
duced with love and careful selection 
of the grapes grown in the own vine-
yards. „We do not only deliver wine, 
we also tell its story”, say Radostina 
Ilieva, Sales&Marketing, and Nikolay 
Cholakov, Production&Logistics.

ул. „Шипка“ 6
София 1504

6 Shipka str.
1504 Sofia

tel.: +359 885 620 488
e-mail: sales@vidaws.bg
www.vida.bg

Винарска изба Дос Аламос е ос-
нована през 2013 г. и се намира в 
с. Неговановци, Видинско, където 
песъчливите почви и умерено-кон-
тиненталният климат допринасят за 
хармоничния баланс между сортов 
аромат, захари и киселини в гроз-
дето – основа за създаването на 
уникални вина.
Избата е бутикова, изградена в 
съответствие с всички съвременни 
технологии на производство. Целта 
е да произвеждат висококачестве-
ни вина, елегантни и плодови, израз 
на специфичния тероар. 
Лозовите масиви са в непосред-
ствена близост до избата на хъл-
мист терен, където слънцето огрява 
целодневно. Засадените сортове са 
българският рубин, класическият 
совниьон блан и по-екстравагант-
ният семийон. А районът разполага 
с голямо разнообразие от винени 
сортове, които могат да бъдат пре-
работени в Дос Аламос.
Виното отлежава и съзрява в дъбо-
ви бъчви тип барик, в избени по-
мещения, изградени дълбоко под 
земята с целогодишна постоянна 
температура.

Dos Alamos Winery was established 
in 2013 in the village of Negova-
novtsi, in the Vidin Region, near the 
Danube riverside where the sandy 
soils and temperate continental cli-
mate contribute to the balance and 
harmony of the varietal flavours, sug-
ars, and acidity—an excellent basis 
for making unique wines.
This is a boutique winery, built ac-
cording to all the modern wine-
making technologies. Its goal is to 
produce high-quality wines, elegant 
and fruity, an expression of the local 
terroir. 
The vineyards are situated in the 
winery’s vicinity on a hilly terrain 
where the sun shines throughout the 
day. The varieties planted are Bul-
garian Rubin, the classic Sauvignon 
Blanc, and the extravagant Sémil-
lon. Moreover, there is a diversity of 
grapes in the region that can be pro-
cessed in the Dos Alamos.
The wine ages and matures in oak 
barrels of the barrique type, stored 
in vaults built deep underground, 
thus assuring a year-round constant 
temperature.

Винарска изба Дос Аламос   
 Dos Alamos Winery

с. Неговановци 3774, общ. Ново село
Видинска област, ул. „Четвърта“ 82

3774 Negovanovtsi, Novo Selo 
Municipality, Vidin Region,
82, Tchetvarta Str.

tel.: +359 879 611 155;
+359 879 218 519
e-mail: vintage07@abv.bg
www.dosalamos.net
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Дунавска равнина 
 Danube Plain

Този лозаро-винарски район обхваща средната част на Дунавската 
равнина. На запад естествена граница е поречието на Вит, на север е 
Дунав, на изток е мислената линия между Тервел, Нови Пазар и Смядо-
во, а на юг – предпланинските части на Стара планина. Терените са 
равнинни и хълмисти, дълбоко разчленени от реките Вит, Осъм, Янтра, 
Русенски Лом и техните притоци. Най-изразителни форми на релефа 
са Плевенските възвишения, Павликенските възвишения, Свищовско-
то плато, Никополското плато. В тези части, както и около Сухиндол 
и Лясковец са някои от най-големите лозови насаждения. Районът е 
с континентален климат – лятото е горещо и сухо, а зимата е студена 
и често с обилни снегове. Юли е най-горещият месец със средна тем-
пература около 23-24 °C. Годишната сума на валежите варира между 
550 и 650 мм, като намалява в северна посока. Районът е подходящ за 
лозарство, поради което тук се отглеждат почти всички познати у нас 
бели и червени сортове. Сериозен проблем понякога е измръзването 
на лозята при продължителни зимни застудявания.

The Danubian Plain comprises the central-northern wine region of Bul-
garia. The natural borders of the area stretch from the Vit River to the 
west and an imaginary vertical line connecting Tervel, Novi Pazar and 
Smiadovo to the east. The Danube River marks the border to the north 
and to the south reaches the foothills of the Balkan Mountain range. 
Pleven Heights, Pavlikeni Heights, Svishtov Plateau, and Nikopol Plateau 
are considered to be some of the most distinctive elevated forms in the 
area and some of the largest vineyards can be found in these parts, as 
well as around the towns of Suhindol and Lyaskovets. The climate of 
the Danube Plain is considered to be Continental. The winters are cold 
and snowy with occasional severe cold snaps that have been known to 
present serious problems and damage to the vines. The summers are hot 
and arid; July being the hottest with an average temperature of 23-24 
degrees. Rainfall averages between 550 and 650 mm, with slightly less 
precipitation in the north, closer to the river. The region is well suited for 
cultivating the majority of both red and white grape varieties commonly 
grown in Bulgaria.

Дунавска равнина / 
Danube Plain 
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Вила Гривица
 Villa Grivitsa

Вила Гривица е изискана бутикова 
изба в сърцето на район с история 
и традиции във винарството. Село 
Гривица се намира близо до град 
Плевен, който е известен със своя 
Институт по лозарство и винарство. 
Изграждането на Вила Гривица за-
почва през 2015 г. и от тогава насам 
виното, което произвеждат, е само 
от собствените им лозя, които се от-
глеждат по природосъобразен на-
чин, без използване на пестициди 
и с постоянен стремеж да запазят 
чистота на лозята, виното си и съ-
ответно здравето на потребителите. 
Територията, на която са разполо-
жени лозята и избата Вила Гривица, 
е над 50 ха. Капацитетът на избата е 
за половин милион бутилки годиш-
но. След дълги и внимателни проуч-
вания и подбор отглежданите сор-
тове са шардоне, тамянка, ризлинг, 
каберне совиньон, мерло. Те съот-
ветстват максимално на почвено–
климатичните условия и са пред-
поставка за най-доброто качество. 
От тях се създават модерни бели и 
червени вина, розе и пенливи под 
бранда Villa Grivitsa. 
Предстои откриването на избата 
за посетители, за които ще има от-
лични условия за винени турове е 
дегустации.

Villa Grivitsa is an elegant boutique 
winery in the heart of a region with 
deep roots and traditions in wine-
making. Grivitsa village is located in 
the region of the city of Pleven no-
table for the Institute of Viticulture 
and Enology.
The work on the establishment of 
Villa Grivitsa Winery began in 2015 
and since then the grapes they use 
are only from their own vineyards, 
grown in an environmentally friendly 
way, with no use of pesticides and 
with a constant effort to keep the 
vineyards and the wines clean, and 
thus, the consumer’s health. The 
vineyards and the winery are locat-
ed on a territory exceeding 50 ha. 
The capacity of the winery is half a 
million bottles a year. After a careful 
research and selection, the varieties 
cultivated are Chardonnay, Tamyan-
ka, Riesling, Cabernet Sauvignon 
and Merlot – the best for the local 
soil and climatic conditions, which is 
a prerequisite for the ultimate wine 
quality. Modern white and red wines, 
rosé and sparkling wines are made 
under the Villa Grivitsa brand.
The winery will soon be opened to 
visitors and will offer excellent con-
ditions for wine tours and tastings.

с. Гривица 5841
общ. Плевен

5841 Grivitsa Village
Pleven Region

tel.: +359 879 837 533
e-mail: info@villagrivitsa.bg
www.villagrivitsa.bg

Villa Grivitsa Chardonnay 2020

Villa Grivitsa Tamianka 2020

Villa Grivitsa Riesling 2020

Villa Grivitsa Rose Cabernet Sauvignon & Merlot 2020
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Горна Оряховица 5100
ул. „Хан Крум“ 1

5100 Gorna Oryahovitsa
1, Khan Krum Str.

tel.: +359 878 502 100
e-mail: office@gulbaniswine.com
www.gulbaniswine.com

Изба Гулбанис е сбъдната мечта 
на група приятели от Германия и 
Великобритания, намерили верни 
български партньори в лицето на 
Красимир и Деян Жекови. Проектът 
стартира през 2006, а необичайното 
име е по идея на съпругата на един 
от основателите - Гулбанис е азерско 
женско име и означава „лице, краси-
во като цвете”.
Засаждането на лозови масиви в с. 
Горски долен Тръмбеш продължава 
вековните местни традиции, като 
ги доразвива с изграждането на бу-
тикова винарна с капацитет 60 - 90 
000 бутилки годишно, производствo 
на качествени вина, купажирани и 
чисти, млади и отлежали, както и на 
ароматен пелин, традиционно пред-
лаган по Коледa. Утвърдените марки 
на избата са Gulbanis, Black Stork и 
Yantra, която се прие много добре 
още с пускането си на пазара. От-
глеждат сортовете мускато бианко, 
гевюрцтраминер и шардоне, също и 
сира, мерло, каберне фран, каберне 
совиньон, карменер и марселан. От 
няколко години прилагат принци-
пите на биологичното лозарство. 
Избата предлага възможности за 
разходки и дегустации сред лозята, 
откъдето се открива незабравима 
гледка към река Янтра и Балкана.

Gulbanis Winery is the fulfilment of a 
dream of a group of friends from Ger-
many and the United Kingdom who 
found Bulgarian partners Krasimir 
and Deyan Zhekov. The project was 
launched in 2006, while the idea for 
the exotic company name, Gulbanis, 
an Azeri female name which trans-
lates as ‘a face as beautiful as a flower’, 
belonged to the wife of one of its 
founders.
The planting of vineyards in the vil-
lage of Gorski Dolen Trambesh con-
tinues centuries-old local traditions, 
developing them with the construc-
tion of a boutique winery with a 
capacity of 60–90,000 bottles per 
annum - quality wines, blended and 
pure, young and aged, as well as the 
aromatic Pelin traditionally offered 
at Christmas. The established brands 
are Gulbanis and Black Stork, along 
with the new one Yantra, which was 
very well accepted with its release on 
the market. The varieties cultivated 
include Moscato Bianco, Gewürztra-
miner, Chardonnay, also Syrah, Merlot, 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Carménère and Marselan. Recently, 
the company has been converting to 
the organic type of viticulture. Gul-
banis Winery offers opportunities for 
outdoor trips and tastings at the vine-
yards, below which unfolds an unfor-
gettable view of the Yantra River and 
the Balkan Mountains.

Изба Гулбанис
 Gulbanis Vine

Велики Преслав 9850
Индустриална зона

9850 Veliki Preslav
Industrialna Zona

tel.: +359 53 842 127
e-mail: info@vinex.bg
www.vinex.bg

Избата е основана през 1948 в град 
Велики Преслав и от тогава до днес 
остава едно от емблематичните 
имена в българското винопроиз-
водство. От 2003 тя е собственост 
на холдинг Гаранция – ЛН. Местопо-
ложението на избата в близост до 
първата българска столица е бла-
гоприятно обстоятелство по отно-
шение на винения туризъм. Винекс 
Преслав разполага с 200 ха собст-
вени и арендовани лозя, които са 
разположени в три ключови за ви-
нарството в България микрорайона 
– Хан Крум, Нови Пазар и Велики 
Преслав. Това е изключително под-
ходящ район за отглеждане на бели 
сортове като шардоне, траминер, 
пино гри, совиньон блан, ризлинг, 
мускат и пино блан и не е случайно, 
че избата се слави с качествените 
си бели вина. От червените сорто-
ве се работи предимно с каберне 
совиньон и мерло. Главен технолог 
по вината е талантливият профе-
сионалист Мария Дънкова. Освен 
вино избата предлага и високоал-
кохолни напитки, включително и 
бренди в най-високите качествени 
категории – VSOP и ХО.

The Vinex Preslav winery was estab-
lished in 1948 in the town of Veliki 
Preslav and, since then, has become 
one of the most distinguished names 
in the history of Bulgarian winemak-
ing. Owned since 2003 by Garantsia–
LN Holding, the winery is situated 
in the vicinity of the first Bulgarian 
capital of Pliska, an area conducive 
to wine tourism. Vinex Preslav owns 
200 ha of vineyards, located in three 
key viticultural micro-regions in Bul-
garia – Khan Krum, Novi Pazar and 
Veliki Preslav. The area is extremely 
suitable for the cultivation of white 
grape varieties such as Chardon-
nay, Traminer, Pinot Gris, Sauvignon 
Blanc, Riesling, Muscat, and Pinot 
Blanc, and it is no coincidence that 
the cellar is famed for its quality 
white wines. Cabernet Sauvignon 
and Merlot are the primary red grape 
varieties grown. The chief winemak-
er is the talented professional Maria 
Dankova. Vinex Preslav also produces 
a variety of strong alcoholic beverag-
es, including brandy, in the highest 
quality categories, VSOP and ХО.

Винекс Преслав 
 Vinex Preslav
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Винарска изба Върбовка  
 Varbovka Winery

Винарска изба Върбовка е създа-
дена още през далечната 1934 г. 
Намира се в село Върбовка в Дунав-
ската равнина и е част от северния 
лозаро-винарски район на Бълга-
рия. Създадена като кооперативна 
изба от потребителска кооперация 
Грозд, Върбовка преминава през 
няколко режима и множество ре-
конструкции. През 1999 г. е закупе-
на от семейството енолози Пламен 
и Светлана Пеневи. Днес инж. Свет-
лана Пенева и синът на семейство-
то инж. Калоян Пенев са технолози 
на избата, а дъщерята Лора Пенева 
премива няколко курса на обучение 
в Wine & Spirit Education Trust. 
Върбовка произвежда бели, розе и 
червени  вина, както и традицион-
ния за България наложен пелин. 
Избата не разполага със собствени 
лозови масиви, но гроздето, кое-
то се преработва е предимно от 
местни масиви, от сортовете гъмза, 
каберне совиньон, мерло, гренаш, 
рубин, шардоне, мускат отонел, вер-
ментино, тамянка и кайлъшки мис-
кет. Производството е насочено към 
по-малки партиди висококачестве-
ни вина, разделени в три серии: No 
occasion, Native и Cuvee.

The Varbovka Winery was estab-
lished as long ago as distant 1934. It 
is located in the village of Varbovka 
in the Danubian Plain, in the north-
ern wine region of Bulgaria. Estab-
lished as a cooperative cellar by the 
Grozd Consumer Co-op, Varbovka has 
experienced several regimes and un-
dergone numerous reconstructions. 
In 1999, it was bought by a family 
of oenologists, Plamen and Svetlana 
Penev. Today, Eng. Svetlana Peneva 
and their son, Eng. Kaloyan Penev, are 
the winemakers at the cellar, while 
their daughter, Lora Peneva, has at-
tended several training courses at 
the Wine & Spirit Education Trust.
Varbovka produces white, rosé and 
red wines, as well as the traditional 
Bulgarian Pelin, a wine with worm-
wood herbal tincture. The cellar does 
not own vineyards, but processes 
grapes that come mainly from local 
plantations of the Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Grenache, Rubin, 
Gamza, Chardonnay, Muscat Ottonel, 
Vermentino, Tamyanka and Kayla-
ka Misket varieties. Production is 
concentrated on smaller batches of 
high quality wines, allocated to three 
lines: No occasion, Native and Cuvée

с. Върбовка 5233
ул. “Дванадесета“ 17
общ. Павликени
обл. Велико Търново

5233 Varbovka
Pavlikeni Municipality
Veliko Tarnovo District,
17, Dvanadeseta Str.

tel.: +359 878 673 142; +359 878 
673 163
e-mail: varbovkawinery@gmail.com
www.facebook.com/VarbovkaWinery
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Varbovka No Occasion Vermentino 2020

Varbovka No Occasion Chardonnay 2020

Varbovka Native Misket 2020

Varbovka No Occasion Rose Grenache 2020

Varbovka No Occasion Rose Cabernet Sauvignon 2020
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c. Нацовци 5055 
община Велико Търново

Natsovtsi 5055 
Veliko Turnovo Region

tel.:  +359 886 161 172
e-mail: daniel@dragoshinov.com
www.dragoshinov.com

Малката семейна изба е създадена 
през 2018 от Даниел Драгошинов, 
енолог с близо 30-годишен опит. 
Построена е в село Нацовци, на 15 
км южно от Велико Търново. Капа-
цитетът на избата е 12 000 л, а го-
дишното производство не надхвър-
ля 5000 бутилки. 2019 е първата 
реколта вина от изба Драгошинов. 
Сортовете, с които г-н Драгошинов 
работи, са предимно алиготе, димят, 
мерло и каберне совиньон.  
Производството на малки серии 
авторски вина и наложен пелин по 
традиционна рецепта от внимател-
но подбрано грозде е целта, към 
която се стреми технологът Даниел 
Драгошинов, чиито професионален 
път е изцяло свързан с виното. Не-
говата философия във виноделието 
е да следва сетивата си и особено-
стите на всяка реколта, за да създа-
ва авторски вина, отличаващи се с 
характер и енигма.
Дегустации във винарната могат да 
се организират с предварителна за-
явка на имейл или по телефона.

The small family cellar was estab-
lished in 2018 by Daniel Dragoshinov, 
an oenologist with nearly 30 years of 
experience. It was built in the village 
of Natsovtsi, some 15 km south of Ve-
liko Tarnovo. The capacity of the cellar 
is 12,000 litres, and annual produc-
tion does not exceed 5,000 bottles. 
The first vintage of the Dragoshinov 
winery appeared in 2019. The variet-
ies with which Dragoshinov works are 
predominantly Aligote, Dimyat, Mer-
lot and Cabernet Sauvignon.
The production of limited series of 
original wines and steeped worm-
wood, or Pelin, in the traditional reci-
pe of carefully selected grapes is the 
goal that oenologist Daniel Dragoshi-
nov aims for, in a professional career 
entirely related to wine. His philos-
ophy in winemaking is to follow his 
senses, as well as the peculiarities of 
each vintage, to create original wines 
that are distinguished by their char-
acter and enigma.
The winery offers wine tastings fol-
lowing prior request by email or 
phone.

Винарска изба Драгошинов 
   Dragoshinov Winery

Една от най-старите винарски изби 
в България. Създадена е през 1909 г. 
като първата лозаро-винарска ко-
операция на Балканите под името 
Гъмза. Произвеждат се сортови и 
купажни вина от сортовете кабер-
не совиньон, мерло, каберне фран, 
шардоне, мускат, совиньон блан и 
емблематичният за региона сорт 
гъмза. Годишното производство е 
около 5 млн. литра. Избата съчета-
ва в себе си класическите техно-
логии внедрени през годините с 
най-новите енологични тенденции 
и изисквания в съвременното ви-
нарство. Вината се произвеждат 
от около 300 ха собствени лозя в 
района на Сухиндол и Велико Тър-
ново. Насажденията са на възраст 
между 10 и 30 години. Към по-пре-
тенциозна публика са ориентирани 
сериите Lovico, Suhindol, Sundial, LS 
Reserve, Kotta 299. Топ вината на из-
бата са LIN 53 и Lovico 100 каберне 
совиньон.

One of the oldest wineries in Bul-
garia, Lovico Winery–Suhindol was 
established in 1909 as the first vine 
and wine cooperative in the Balkans, 
under the name of Gamza. The win-
ery produces varietal and blended 
wines from Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Cabernet Franc, Chardonnay, 
Muscat, Sauvignon Blanc and the 
variety symbolic of the region, Gam-
za. Annual production is around 5 
million litres. The winery combines  
traditional technologies implement-
ed throughout the years with the 
latest oenological trends and re-
quirements of modern winemaking. 
The wines are produced with grapes 
from their own vineyards – some 300 
ha situated in the regions of Suhin-
dol and Veliko Tarnovo – and the 
plantations are between 10 and 30 
years old. Lovico, Suhindol, Sundial, 
LS Reserve and Kotta 299 are quality 
lines oriented to the more demand-
ing clients, while LIN 53 and Lovico 
100 Cabernet Sauvignon are the cel-
lar’s top wines.

Сухиндол 5240
ул. „Росица” 156

5240 Suhindol
156, Rositsa Str.

tel.: +359 6136 2411
www.lovico.eu

Винарна Ловико винари – Сухиндол
 Lovico Winery – Suhindol
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Русе 7000, жк. Дружба 2, ул. „Генерал 
Кутузов”, комплекс Левента

7000 Ruse, Druzhba 2 Qtr., General 
Kutuzov Str., Leventa Complex

tel.: +359 885 857 272
e-mail: manager@leventbg.com
sales@leventbg.com
www.leventbg.com

Винарната се намира в Левент та-
бия, напълно запазено турско во-
енно укрепление, строено в края 
на XVIII век. Създадена е от братята 
Пламен и Атанас Бобокови в съдру-
жие с Цанко Станчев, експерт с дъл-
гогодишен опит и добре познат във 
винарските среди. Енолог на Винар-
ска къща Левент е Румен Илиев. 
Левент произвежда качествени 
вина в серии между 2000 и 10 000 
бутилки. Преработва около 150 
тона грозде годишно, от което се 
правят около 80 000 бутилки. Ви-
ната ферментират в малки съдове 
от инокс и български дъб и стареят 
в 225-литрови бъчви от френски и 
американски дъб. Винарната няма 
собствени лозя и изкупува грозде 
от внимателно подбрани парцели 
в района на Шумен, Преслав, Про-
вадия и Варна, както и мерло и ка-
берне совиньон от района на Хар-
манли. Левента е специализирана в 
производство на сухи, сортови и ку-
пажни вина с марка Levent. Вината 
от най-високия ценови сегмент са с 
индикация Grand Selection и Family 
Selection.

Leventa Complex is located in the 
Levent Tabia, a fully preserved Turk-
ish military fortification built at the 
end of the 18th century. It was estab-
lished by two brothers, Plamen and 
Atanas Bobokov, in partnership with 
Tsanko Stanchev, a well-known wine 
expert of long experience,
while Rumen Iliev is the oenologist. 
The winery produces quality wine 
batches of between 2,000 and 
10,000 bottles, now processing some 
150 tons of grapes annually, from 
which 80,000 bottles are produced. 
Wines ferment in either small inox 
or Bulgarian oak vats, and are then 
aged in 225-litre barrels of French or 
American oak. Since the winery does 
not own a vineyard, it acquires its 
grapes from carefully selected vine-
yards in the areas around Shumen, 
Preslav, Provadia and Varna. Merlot 
and Cabernet Sauvignon come from 
the Harmanli region. Leventa spe-
cializes in dry, varietal or blended 
wines, sold under the label of Levent. 
The wines in the highest-priced seg-
ment are indicated as either Grand 
Selection or Family Selection..

Комплекс Левента
 Leventa Complex
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Levent Grand Selection Chardonnay 2020

Levent Cabernet Sauvignon 2020

Levent Grand Selection Pinot Noir 2020

Levent Merlot 2020
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Maryan Kera Tamara Chardonnay 2019

Maryan Sauvignon Blanc Barrel Fermented 2019

Maryan Sense of Tears Rose 2020

Maryan Reserve Single Vineyard 2017

Maryan Ivan Alexander Grande Cuvee
Single Vineyard 2016

Maryan Queen Elena Cuvee Single Vineyard 2016

Maryan Mavrud & Merlot 2019

Maryan Sweet Wine 2020





 











Това е малка семейна винарна, 
собственост на Илия и Светла Ива-
нови. Намира се в село Марян, Вели-
котърновско, на 5 км от град Елена. 
Създадена е през 2010 г., а първата 
реколта е от 2011 г. Оборудвана е 
с модерни малки ферментатори 
от инокс и български, френски и 
американски 225-литрови дъбови 
бъчви. Произвежда 50 000 бутилки 
годишно. Изкупува грозде от селек-
тирани лозя по южните склонове 
на Средна гора. Специализирана 
е в производството на качествени 
бели сортови и купажни вина от 
сортовете димят, совиньон блан и 
шардоне, купажно розе и червени 
вина от мавруд, мерло, каберне со-
виньон, каберне фран. Червеното 
вино ферментира и старее между 9 
и 24 месеца в бъчви. Всички вина 
са с марката Марян. При производ-
ството се акцентира върху щадящи 
ръчни операции и постоянен техно-
логичен контрол. Технолог е Стефан 
Чоранов. Винарната предлага до-
бри възможности за винен туризъм. 

Maryan is a small family winery, 
owned by Iliya and Svetla Ivanov. It 
is situated in the village of Maryan 
in the Veliko Tarnovo District, some 
5 km away from the town of Elena. 
It was established in 2010, while its 
first harvest was in 2011. The winery 
is equipped with small inox fermen-
tation tanks and Bulgarian, French 
and American oak barrels of 225 l ca-
pacity; annual production amounts 
to 50,000 bottles. The grapes are 
acquired from carefully selected 
vineyards situated on the southern 
slopes of Sredna Gora. The winery 
specialises in producing quality, va-
rietal and blended, white wines from 
Dimyat, Sauvignon Blanc and Char-
donnay, blended rosé, and red wines 
from Mavrud, Merlot, Cabernet Sau-
vignon and Cabernet Franc grapes. 
After fermentation, the red wines 
are barrel-aged for a period of 9 to 
12 months. All wines are produced 
under the Maryan brand; they focus 
on extremely meticulous manual op-
erations and constant technological 
control during the winemaking pro-
cess under the supervision of Stefan 
Choranov, the oenologist. Maryan 
Winery offers excellent opportunities 
for wine tourism.

с. Марян 5084
обл. Велико Търново

5084 Maryan
Veliko Tarnovo District

tel.: +359 888 794 449
e-mail: maryan.wines@gmail.com

Винарска изба Марян   
 Maryan Winery
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1587Mladen`s Winery Boblet Tamianka 2020

 



с. Нисово 7079, общ. Иваново
обл. Русе, ул. „Св. св. Кирил и 
Методий”

7079 Nisovo, Ivanovo Municipality,
Ruse Region, Sts Cyril and Methodius Str.

tel.: +359 887 858 055
e-mail: office@wineunion.eu
www.wineunion.eu

Това е нова и модерна винарна, 
проектирана за производство на 
качествени вина в малки серии. 
Намира се на 28 км от Русе в жи-
вописната местност на природния 
парк Русенски Лом. Създадена е 
през 2006 г. от Димчо Райнов, който 
през 90-те години е бил финансист 
във Винпром Русе, а след това пред-
ставител на пепиниерите Мерсие 
за България. Оборудването е бъл-
гарско и италианско. Част от пар-
тидите стареят между 6 месеца и 1 
година във френски дъбови бъчви. 
Годишното производство е около  
1 млн бутилки. Винарната има 148 ха 
собствени лозя в землището на с. 
Нисово върху терени с южно из-
ложение и силно варовити почви. 
Първите насаждения са от 2003. 
Сортовете са совиньон блан, шар-
доне, мерло, каберне совиньон и 
каберне фран. Използван е само 
френски посадъчен материал. До-
бивите са ограничени до 70 кг от 
хектар. На пазара избата е позната 
със своите сортови и купажни вина 
от сериите Raynoff, Horses Valley, 
Nissovo и Rigid Elm. Предлага въз-
можности за винен туризъм.

Nissovo is a new and modern win-
ery designed for quality small batch 
winemaking. It is situated in the pic-
turesque area of the Rusenski Lom 
Natural Park, some 28 km away from 
the town of Ruse. It was established 
in 2006 by Dimcho Rainov, who had 
worked in the 1990s as a financier 
for Vinprom Ruse and later as a 
Mercier Group Nurseries’ represen-
tative for Bulgaria. Both Bulgarian 
and Italian winemaking equipment 
are in use. A portion of the produc-
tion is aged in French oak barrels for 
a period of 6 to12 months; annual 
production is over 1 million bottles. 
The winery owns 148 ha of vine-
yards on the land of Nisovo village, 
spreading over south-facing terrain 
of extremely lime-rich soils, with the 
first vine plantings dating back to 
2003. The grape varieties are Sau-
vignon Blanc, Chardonnay, Cabernet 
Sauvignon, and Cabernet Franc, us-
ing only French rootstocks, and with 
yields limited to 70 kg per hectare. 
The winery is renowned on the mar-
ket for its varietal and blended wines 
of the Raynoff, Horses Valley, Nissovo 
and Rigid Elm brands. Nissovo offers 
the opportunity for wine tourism and 
tastings.

Винарска изба Нисово
 Nissovo Winery

Тутракан 7601 
обл. Силистра, ул. Осогово 1

Tutrakan 7601 
Silistra Region, 1, Osogovo St.

tel.: +359 886 387 201, +359 886 387 210, 
+359 888 655 665
e-mail: office@mladenwinery.com
mladenovaizba.com

Младенова изба е създадена през 
2000 г. от Младен Михайлов в мал-
кия крайдунавски град Тутракан – 
изненадващо интересен със своята 
хилядолетна история, съхранени 
традиции и дух. Настоящи собстве-
ници са Мая, Стефан и Георги Ми-
хайлови, а с технологията при про-
изводството се занимава Стефан 
Михайлов.
Лозята се простират на площ от 
110 ха и са разположени близо до 
река Дунав и до защитената зона 
Калимок–Бръшлен – от тях 40 ха 
са собствени, а останалите 70 ха 
са собствени насаждения върху 
общинска земя. Младите лозя са от 
сортовете тамянка, димят, шардоне, 
мускат отонел, траминер, совиньон 
блан, ризлинг и вионие. Червените 
са каберне совиньон и мерло.
Разполагат със собствена про-
изводствена база с капацитет  
1 400 000 л и създават натурални 
вина със защитено географско ука-
зание. Тероарът е изключително 
подходящ за бели вина, които Мла-
денова изба произвежда в широк 
диапазон, а сред тях за емблема на 
избата е бялото сухо вино Тамянка.

Mladen’s Winery was founded in 2000 
by Mladen Mihaylov in the small town 
of Tutrakan, close to the Danube, sur-
prisingly interesting with its millen-
nial history, preserved traditions and 
spirit. Its current owners are Maya, 
Stefan and Georgi Mihaylov, while 
Stefan is involved in the production 
technology.
The vineyards, located near the Dan-
ube River and the Kalimok-Brashlen 
Protected Site, spread over an area 
of 110 ha—40 ha of which are their 
own while the remaining 70 ha are 
plantations on municipal land. The 
young vines are of the Tamyanka, 
Dimyat, Chardonnay, Muscat Ottonel, 
Traminer, Sauvignon Blanc, Riesling 
and Viognier varieties. The reds are 
Cabernet Sauvignon and Merlot.
The cellar has its own production fa-
cility with a capacity of 1,400,000 li-
tres and produces natural wines with 
a protected geographical indicator. 
The terroir, being extremely suitable 
for white wine varieties, allows Mlad-
en’s Cellar to produce a wide range, 
including the emblem of the cellar, 
the dry white wine, Tamyanka.

Младенова изба 
            Mladen’s Winery
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с. Добротица 7531
обл. Силистра

7531 Dobrotitsa
Silistra Region

tel.: +359 887 626 299; +359 889 513 402
e-mail: t_oprev@abv.bg
www.opreff.com

Винарска изба Опрев е на пазара от 
2006 г.  Намира се в село Доброти-
ца, на 36 км от град Силистра. Идея-
та за нейното създаване е естествен 
завършек на една от дейностите, с 
които се занимава собственикът на 
избата Тодор Опрев – лозарството. 
Винарска изба Опрев е модерна про-
изводствена структура, с напълно 
затворен цикъл на производство – 
от гроздето до готовия продукт. Ин-
сталацията е с капацитет 170 тона 
вино годишно. Вината  се произ-
веждат изцяло от собствени лозя, 
което осигурява висок контрол вър-
ху входящите суровини. Главен тех-
нолог на избата е Стелиян Русков, 
с натрупан опит във Винпром Русе. 
Избата разполага с 23 ха собстве-
ни лозя в землището на село Босна, 
засадени с тракийски мавруд (ев-
молпия), каберне совиньон, червен 
мискет, траминер, шардоне. Винар-
ска изба Опрев е специализирана в 
производството на качествени сухи 
червени и бели вина, а също и розе 
под марката Via Seletika.
Непосредствено до избата се на-
мира Къща за гости Добротица с 
девет стилно обзаведени стаи и 
ресторант, подходящ за дегустации, 
тържества, срещи. В околността има 
интересни културни и исторически 
забележителности. Ако сте гости 
през месец май ще останете оча-
ровани от поляните с див божур 
наоколо.

The Opreff Wine Cellar, which began 
operating in 2006, is situated in the 
village of Dobrotitsa, some 36 km 
from Silistra. The idea for its creation 
was a natural culmination of one of 
the activities of the cellar’s owner, 
Todor Opreff – growing vines.
The winery is a modern structure 
with a complete production cy-
cle, from the grapes to the finished 
product. The plant has a capacity of 
170 tons per annum, with the wines 
being produced entirely from the 
cellar’s own vineyards. This allows 
a firm control over incoming raw 
materials. The chief oenologist at 
the cellar is Stelian Ruskov, with his 
experience gained at Vinprom Ruse.
Opreff Wine Cellar owns 23 ha of 
vineyards in the village of Bos-
na, planted with Thracian Мavrud 
(Evmolpia), Cabernet Sauvignon, Red 
Misket, Traminer, and Chardonnay.  
Opreff Wine Cellar specialises in the 
production of quality dry red, white 
and rosé wines under the Via Sele-
tika brand.
The Dobrotitsa Guest House is set in 
the immediate vicinity of the cellar. 
It has nine stylishly furnished rooms 
and a restaurant, a convenient place 
for tastings, celebrations, and meet-
ings. The surrounding area has inter-
esting cultural and historical land-
marks. If you visit the Wine Cellar in 
May, you will be fascinated by the 
meadows of wild peonies.

Винарска изба Опрев  
 Opreff Wine cellar
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Opreff Wine Cellar Traminer 2020

Opreff Red Misket 2020

Opreff Wine Cellar Rose 2020
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Мечка 7091
обл. Русе, ул. „Цар Борис I-ви“ 57

7091 Mechka
Ruse District, 57, Tsar Boris Ist Str.

tel.: +359 82 595 050
e-mail: winery@sevengenerations.bg
www.sevengenerations.bg
wine.sevengenerations.bg

На 30 км от Русе край село Мечка, 
в близост до река Дунав, се нами-
ра винарска изба Седем поколения. 
Бутиковата изба е създадена 2010 
г. от Любен Рабчев, находчив бъл-
гарин, пето поколение от фамилия 
произвеждаща вино, възродил и 
продължил семейната традиция. 
Консултант енолог на избата е Бой-
ка Стоева.
Общо 20 ха са лозовите масиви, 
от които се произвеждат вина от 
висок сегмент, в лимитирани серии 
до 2-3 хиляди бутилки. Отглеж-
дат се сортовете каберне сови-
ньон, каберне фран, мерло, пино 
ноар и мускат отонел, от които се 
правят чисто сортови и купажни 
червени вина и розе. От 2020 г. се 
произвеждат и бели вина: мускат 
отонел, шардоне и совиньон блан. 
Те са разделени в две категории 
World Class и Артистика. Стреме-
жът е да се извлече максимума 
от онова, което природата дава – 
натурални вина, запазили макси-
мално естествените си полезни със-
тавки. Избата предлага прекрасни 
условия за винен туризъм: комфор-
тен хотелски комплекс с красиви 
гледки към Дунав, качествени рес-
торанти и модерен спа център, а 
също винени дегустации и разход-
ки из лозята и до брега на реката.

The Seven Generations Winery is 
situated near the village of Mech-
ka, some 30 km from Ruse, near the 
Danube River. The boutique cellar 
was established in 2010 by Luben 
Rabchev, an ingenious Bulgarian, 
representing the fifth generation of 
winemakers, and who revived and 
continued the family tradition. Boyka 
Stoeva is the consultant oenologist 
of the winery.
The vineyards spread over 20 ha, 
from which high-quality wines are 
produced in limited editions of up to 
2–3 thousand bottles. The varieties 
Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, 
Merlot, Pinot Noir and Muscat Otonel 
are grown, from which pure varietal 
and blended red wines and roses 
are made. From 2020, white wines 
are also produced: Muscat Otonel, 
Chardonnay and Sauvignon Blanc. 
under two brands, World Class and 
Artistica. The winery’s goal is to ex-
tract the maximum from what nature 
offers: wines that have preserved to 
the highest degree their beneficial 
natural ingredients. The winery of-
fers wonderful conditions for wine 
tourism: a comfortable hotel com-
plex with beautiful views over the 
Danube, quality restaurants and a 
modern spa, as well as wine tastings 
and tours among the vineyards and 
to the river bank..

Винарска изба Седем поколения  
 Seven Generations Winery
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Seven Generations Rabchev Cellars Merlot 2018

Seven Generations Rabchev Cellars
Cabernet Sauvignon 2018

Seven Generations Rabchev Cellars Cabernet Franc 2018
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Haralambievi The Chosen One Sauvignon Blanc 2020

Haralambievi Solaris 2020

Haralambievi Muscaris 2020

Haralambievi Rubin Rose 2020

Haralambievi Royal Rouge Cabernet Franc 2020

Haralambievi H`S Rubin 2019

Haralambievi Trois Visage Pinot Noir 2020















с. Петърница 5878 
обл. Плевен, ул. Георги Димитров 28

Petarnitza 5878, Pleven Region, 28, George 
Dimitrov St.

tel.: +359 879 818 476
e-mail: haralambievi.fvw@gmail.com
www.haralambievi.com

Семейно начинание, започнало 
през 2009 г., когато Димитър Ха-
раламбиев  засажда лозе край 
Плевен. За него и съпругата му 
Цветелина лозарството и винар-
ството стават начин на живот. Днес 
се грижат за над 85 ха собствени 
лозя в землищата на Садовец, Пе-
търница и Горни Дъбник. През 2018 
обновяват кооперативната изба на 
с. Петърница и внедряват модерно 
оборудване и системи. Производ-
ственият капацитет е 1000 хл вино 
годишно. 
Произвеждат къси серии вина от 
създадените в Плевен местни сор-
тове кайлъшки мискет и рубин, 
също така премиум бели, розе и 
отличителни червени от шардоне, 
совиньон блан, гевюрцтраминер, 
мускат отонел, пино ноар, каберне 
фран.
През 2019 Haralambievi представят 
своята първа реколта – вина с инте-
ресен модерен прочит, сред които 
се открояват: серия  H`s – вина от 
местни сортове; серия Royal, в коя-
то намират място премиум шардоне 
и каберне фран; серия Trois Visages, 
показваща трите лица на пино 
ноар – бяло, розе и червено;  се-
рия  Vineyard Selection,  посветена 
на някои нетрадиционни за стра-
ната ни немски устойчиви сортове; 
както и  изразителният сортов  The 
Chosen One Sauvignon Blanc.

A family undertaking that began in 
2009, when Dimitar Haralambiev 
planted a vineyard near Pleven. For 
him and his wife Tsvetelina, viticul-
ture and viniculture became a way of 
life. Today, they own and care for over 
85 ha of vineyards on the land of the 
Sadovets, Petarnitsa and Gorni Dabnik 
villages. In 2018, they refurbished the 
cooperative cellar of Petarnitsa, intro-
ducing modern equipment and sys-
tems. The annual production capacity 
is 1,000 hl of wine.
They produce limited series of wines 
from the local varieties of Kaylashki 
Misket and Rubin, created in Pleven, 
as well as Premium white, rosé and 
distinctive reds from Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Gewürztraminer, 
Muscat Ottonel, Pinot Noir, and Cab-
ernet Franc.
In 2019 Haralambievi presented their 
first vintage – wines with an interest-
ing modern reading, of which stand 
out: the H`s series – wines from local 
varieties; the Royal series, featuring 
premium Chardonnay and Caber-
net Franc; the Trois Visages series, 
showing the three faces of Pinot Noir 
– white, pink and red; the Vineyard 
Selection series, dedicated to some 
non-traditional for Bulgaria German 
resistant varieties; as well as the 
expressive varietal The Chosen One 
Sauvignon Blanc.

Семейни лозя и винарна Хараламбиеви 
            Haralambiev Family Vineyards and Winery
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с. Царев брод 9747
община Шумен

9747   Brod 
Shumen Municipality

tel.: +359 889 790 495
e-mail: tsarev_brod@abv.bg
www.tsarevbrod.com

Намира се в с. Царев брод, област 
Шумен, близо до Мадарския конник. 
Проектът започва още през 2001 г., 
когато семейство агрономи засаж-
дат първите декари от лозово сто-
панство, което днес достига 27 ха. 
След осем гроздобера, гроздето от 
сортовете совиньон блан, траминер, 
шардоне, ризлинг, гергана и пино 
ноар е изпробвано при различни 
условия  от водещи български изби. 
Когато през 2015 г. лозето достига 
оптимална фаза от своя растеж, в 
непосредствена близост до лозята 
е построена и избата. Нейн енолог 
е Николай Кръстев, който е работил 
с лозето в Царев Брод над десет 
години.
Гроздето се бере рано сутрин и се 
спира при покачване на температу-
рата до 16° C. Така то се обработва 
незабавно при средна температура 
от 13-14° C. Мъстта ферментира в 
малки съдове и барици, направени 
индивидуално за всеки сорт, в обем 
от 225 л до 5200 л. Белите вина и 
розетата отлежават 5 месеца върху 
фината утайка, а пино ноар - 18 ме-
сеца в бъчви от 225 л, след което 12 
месеца в иноксови съдове, послед-
вани от 6 месеца в бутилка. Пър-
вите реколти са на пазара от май 
2016. Вината се предлагат с бранда 
Tsarev Brod и Tsarev Brod Reserve.

Tsarev Brod Winery is situated in 
the village of the same name in the 
Shumen region, near the rock relief 
of the Madara Horseman. The proj-
ect was launched in 2001 when a 
family of agronomists planted the 
first hectares of a vineyard that now 
spreads over 27 ha. Eight harvests of 
grapes from the varieties Sauvignon 
Blanc, Traminer, Chardonnay, Ries-
ling, Gergana and Pinot Noir have 
been trialled under varied condi-
tions by leading Bulgarian wineries. 
When, in 2015, the vines attained 
their optimal growth, a wine cellar 
was built in the immediate vicinity 
of the vineyard. The chief oenologist 
of the winery is Nikolai Krastev, who 
has worked at the vineyards of Tsarev 
Brod for over ten years.
The grapes are harvested early in 
the morning before the temperature 
rises to 16°C; then, they are imme-
diately processed at an average 
temperature of 13–14°C. The must 
ferments in small vats and barriques 
of a capacity of between 225 l and 
5,200 l, individually crafted for each 
variety. White and rosé wines mature 
for five months on fine lees, and Pi-
not Noir for 18 months in 225 l bar-
rels, followed by 12 months in inox 
tanks and 6 months in bottles. The 
first vintages were marketed in May 
2016, under the labels of Tsarev Brod 
and Tsarev Brod Reserve.

Винарска изба Царев Брод 
 Tsarev Brod Winery
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Tsarev Brod Pet Nat Riesling 2020

Tsarev Brod Sauvignon Blanc Reserve 2019

Tsarev Brod Gergana 2020

Tsarev Brod Sauvignon Blanc 2020

Tsarev Brod Riesling Amber Harvest 2019

Tsarev Brod Pinot Gris Rose Orange 2020

Tsarev Brod Evmolpia Rose Unfiltered 2020

Tsarev Brod Rose de Pinot 2020

Tsarev Brod Cabernet Franc 2020

Tsarev Brod Pinot Noir Reserve 2016

Tsarev Brod Evmolpia 2020

Tsarev Brod Ice Riesling 2019
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Винен проект Пинк Пеликан  
 Pink Pelican Wine project

Pink Pelican е новият бранд на град 
Силистра, който доказва, че за лю-
бовта към виното няма граници. 
Въпреки, че нямат производствена 
сграда и собствени лозови масиви, 
братя Боеви създават иновацион-
ния за Североизточна България 
бранд Pink Pelican. Вдъхновени от 
единствения по рода си, защитен 
от UNESCO биосферен резерват 
„Сребърна”, решават първата им ли-
митирана серия крафт вина да носи 
именно неговото име. Сортовете са 
подбрани така, че да задоволят раз-
личните вкусови предпочитания на 
любителите на качественото вино, 
като някои от интересните купажи с 
български сортове са единствените 
по рода си в света. За трите си ви-
нени години съществуване „Розови-
ят пеликан“ е заслужил 12 между-
народни медала, от които 4 златни, 
6 сребърни и 2 бронзови. Най-зна-
чимите от тях са: Златен медал 
Вино на годината – България 2019, 
Златен медал  Balkans International 
Wine Competition и Сребърен ме-
дал Frankfurt International Trophy.

Pink Pelican is the new brand of 
the town of Silistra, which proves 
that there are no limits to the love 
for wine. Despite the fact that they 
do not own a production building 
nor their own vineyards, the Boevi 
brothers created the innovative for 
Northeastern Bulgaria brand Pink 
Pelican. Inspired by the one-of-a-
kind, UNESCO-protected Srebarna 
Biosphere Reserve, they decided 
to name their first limited series of 
kraft wines after it. The varieties are 
selected in order to satisfy the dif-
ferent taste preferences of fine wine 
lovers, being some of the interesting 
blends with Bulgarian local varieties 
unique in the world. For its three 
wine years of existence, the Pink 
Pelican has earned 12 international 
medals: 4 gold, 6 silver and 2 bronze. 
The most significant of them are the 
Gold medal at Wine of the Year–Bul-
garia 2019, the Balkan International 
Wine Competition Gold medal and 
the Frankfurt International Trophy 
Silver medal.

гр. Силистра 7500

Silistra 7500

tel.: +359 899 505 797
e-mail: pinkpelicanwine@gmail.com

2087Pink Pelican Srebarna Tamianka & Riesling Italico 2020

с. Овчарово 7747, Търговище
ул. Аврам Топалов 6

7747 Ovcharovo
Targovishte Municipality
6, Avram Topalov Str.

tel.: +359 898 765 645
hotel tel.: +359 898 765 652
e-mail: sales@cdb.bg; hotel@cdb.bg
www.ovcharovo.wine

Винарната, появила се през 2012 г., 
се намира в с. Овчарово на 12 км 
от Търговище. Построена е точно 
до лозята и се радва на прекрас-
но разположение и гледка, както и 
на свеж полъх откъм Преславска-
та планина. Младият и мотивиран 
екип от професионалисти придава 
модерно звучене на българските 
традиции във винарството. 
Лозята, на площ от 15 ха, са на 
северните склонове на Балкана – 
особено подходящ тероар за бели 
вина. Отглежданите бели сортове са 
совиньон блан и шардоне, но повод 
за гордост са и червените: кабер-
не фран, мерло, каберне совиньон 
и пино ноар. Лозята се обработват 
ръчно и щадящо за земята, гроздо-
берът и селекцията също са ръчни. 
От откъсване на грозда до постъп-
ването му за обработка минават 
едва 30 мин. Годишният капацитет 
на винарната е 60–65 000 бутилки. 
Вината с бранда Villa Ovcharovo са 
в горния сегмент на средния цено-
ви клас. 
Комплексът разполага с хотелска 
част, елегантен ресторант и СПА 
зона, така че избата е особено под-
ходяща за винен туризъм.

Château des Bergers, established 
in 2012, is located in the village of 
Ovcharovo, some 12 km from Tar-
govishte. It stands in the immediate 
vicinity of its vineyards and enjoys a 
wonderful location and view as well 
as a fresh breeze from the Preslav 
Mountain. The young, motivated team 
of professionals contributes to the 
modern flavour of Bulgarian tradi-
tions in winemaking.
The winery owns 15 ha of vineyards 
on the northern slopes of the Balkan 
Mountains—a particularly suitable 
terroir for white wines. The white 
varieties cultivated are Sauvignon 
Blanc and Chardonnay; the reds, too, 
are a source of pride: Cabernet Franc, 
Merlot, Cabernet Sauvignon and Pi-
not Noir. The work in the vines, the 
grape harvest and selection are done 
by hand. It takes only 30 minutes from 
the picking of the grapes to their en-
tering the processing facilities. The 
annual capacity of the winery is 60-
65,000 bottles. Wines under the brand 
of Villa Ovcharovo are positioned in 
the upper medium-end price range.  
The complex has a hotel, an elegant 
restaurant and a spa area, making the 
cellar particularly suitable for wine 
tourism.

Вила Овчарово
            Villa Ovcharovo
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Château des Bergers Chardonnay & Sauvignon Blanc 2020

Château des Bergers Rose by Cabernet Franc 2020
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Свищов 5250
ул. „33-ти Свищовски полк“ 110

5250 Svishtov
110, 33rd Svishtovski Polk Str.

tel.: +359 631 60 470, +359 631 60 272
e-mail: office@svishtov-winery.com
www.svishtov-winery.com

Винпром Свищов е наследник на 
изба с над  70-годишна история. Ви-
нарната е сред основоположниците 
на вино културата в България, както 
и една от първите изби, стартирали 
производството на розе в страната. 
В последните години голяма част от 
производствения процес на винар-
ната се разшири и модернизира с 
откриването на нов бутилиращ цех 
и микровинарски сектор.
Избата произвежда вино само от 
собствени лозови масиви с площ 
над 360 ха в местностите Сова-
та и Горчивка. Продуктовата гама 
включва отлични вина от сортовете 
каберне совиньон, каберне фран, 
мерло, шардоне, мускат, траминер и 
совиньон блан, които отлежават във 
френски дъбови бъчви. Годишното 
производство на вино възлиза на 
над 2 милиона литра. 
Винпром Свищов е познат с висо-
кокачествените си продукти от се-
риите Aureos, Château Svishtov, Le 
Vin, Legio I и първата лимитирана 
серия вина Imperium.

Vinprom Svishtov, the successor of a 
cellar with over 70 years of history, 
is among the pioneers of wine cul-
ture in Bulgaria, and one of the first 
wineries to initiate the production 
of rosé wines in the country. In the 
last few years, it has expanded and 
modernised its production process 
by opening a new bottling plant and 
a section for micro-vinification.
The cellar produces wine solely from 
its own vineyards, which spread over 
some 360 ha on the lands of the 
Sovata and Grorchivka localities. Its 
product range includes excellent 
wines from the Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Chardonnay, 
Muscat, Traminer, and Sauvignon 
Blanc varieties, which are aged in 
French oak barrels. Annual produc-
tion capacity amounts to 2 million 
litres.
Vinprom Svishtov is renowned for 
its high-quality products under the 
Aureos, Château Svishtov, Le Vin and 
Legio I brands, and its first limited 
edition of Imperium wines.

Винпром Свищов
 Vinprom Svishtov

Олд Скул Уайнс e новото име на Ви-
нарна Ялово, създадена през 2016 г. 
от визионера Антон Танев и енолога 
Димитър Димов, които превръщат 
изоставеното училище в село Яло-
во във винарска изба. Проектът за-
почва през 2010, когато двамата за-
почват да правят заедно гаражни и 
експериментални партиди вино. До 
този момент избата купува грозде 
от лозари, като основният принцип 
е внимателният подбор на тероар 
и стопани, с които да работят като 
дългосрочни патньори. В момента 
се изграждат собствени лозя, като 
замисълът е да се възродят старите 
местни сортове с голяма гъстота на 
насаждението и традиционни фор-
мировки. 
Работата на тази бутикова избата 
се базира на три основни принци-
па: автентични сортове – търси се 
спойката между лозата и региона 
(тероара) с убеждението, че в стари-
те традиционни сортове е закоди-
ран най-устойчивият и оригинален 
характер; чисти техники – прилагат 
се енологични практики, които изя-
вяват характера и запазват живеца 
във виното; занаятчийски подход 
– използва се много повече ръчен 
труд, вместо механизирано произ-
водство. Вината минават неедно-
кратно през ръцете на създателите 
си, което ги прави специални.

Old School Wines is the new name 
of Yalovo Winery, established in 
2016 by the visionary Anton Tanev 
and оеnologist Dimitar Dimov, who 
transformed the abandoned school 
in the village of Yalovo into a wine 
cellar. The project was launched in 
2010, when they began to produce 
‘garage’ and experimental batches 
of wine. So far, the cellar has been 
acquiring its grapes from vine grow-
ers, guided by the principle of care-
ful selection of terroir and farmers 
with whom to maintain a long-term 
partnership. At present, Yalovo is in 
the process of planting its own vine-
yards, with the rationale of reviving 
the old local varieties through a high 
density of cultivation and traditional 
formulae.
The work of this boutique cellar is 
based on three fundamental princi-
ples: authentic varieties – prospect-
ing for the bond between the vine 
and the region (the terroir) with the 
belief that the most resilient and 
original character is encoded in the 
oldest traditional varieties; purity 
of technique – applying oenological 
practices that express the character 
and preserve the lifeblood of the 
wine; a handicraft approach – us-
ing predominantly manual labour 
instead of mechanised production. 
The wines pass through the hands of 
their creators several times, making 
them unique and special.

с. Ялово 5056 
област Велико Търново

5056 Yalovo
Veliko Tarnovo Region

tel.: +359 898 999 962
e-mail: office@vinarnayalovo.com

Олд Скул Уайнс
 Old School Wines
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Според българското законодателство Черноморският район се озна-
чава още и като Източен лозаро-винарски район. В него влизат някол-
ко микрорайона, но Карнобат и Славянци са част от съседния район 
Розова долина. Според картата на DiVino тези две селища са също 
част от Черноморския район. Тук се намират едни от най-големите и 
реномирани изби в България, които са едновременно с дългогодишна 
история и с отчетливо присъствие както на българския пазар, така и в 
чужбина. Пример за това са избите в Поморие, Славянци и Карнобат. 
В последните години в близост до Варна, Поморие и Сунгурларе бяха 
създадени и доста нови семейни винарни, които предлагат интересни 
висококачествени вина. 
Климатът е силно повлиян от морето с горещо лято, дълга есен и срав-
нително мека зима (особено на юг от Стара планина). Почвено-клима-
тичните условия са много благоприятни за производството на високо-
качествени вина от белите сортове шардоне, ризлинг, совиньон блан и 
траминер. В последно време все повече се акцентира върху местните 
бели сортове като димят, варненски и врачански мискет. Отлични вина 
се получават тук и от класическите каберне совиньон, каберне фран и 
мерло, като се обръща все по-голямо внимание на пино ноар. Близост-
та на района до черноморските летни курорти е благоприятно условие 
за развитието на винен туризъм и си заслужава да се отбележи, че 
почти всички изби през последните години инвестират усилено в тази 
посока.

According to the Bulgarian legislation, the Black Sea Coast region is also 
known as the Eastern viticulture and oenology region. It comprises sever-
al micro regions, but Karnobat and Slavyantsi are located in the adjacent 
Rose Valley region. Following DiVino’s map though, both locations belong 
to the Black Sea Region. Some of the largest and most renowned Bulgari-
an wineries are situated in this region. These establishments have created 
extensive history and distinguished presence on the Bulgarian market, 
as well as abroad. The wineries in Pomorie, Slavyantsi and Karnobat are 
stellar examples of these claims. In recent years, near Varna, Pomorie and 
Sungurlare, many new family wineries have been established, which offer 
high quality wines.
The climate is strongly influenced by the proximity to the sea with its hot 
summers, long autumns and relatively mild winters (especially south of 
the Balkan). The soil and climate conditions are auspicious for making 
quality wines with white grape varieties like Chardonnay, Riesling, Sau-
vignon Blanc and Traminer. In recent years, the emphasis on local white 
varieties such as Dimyat, Varnenski Misket and Vrachanski Misket has 
been growing. Excellent wines are also made from the red grape varieties 
like the classical Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Merlot, with 
the increased popularity of Pinot Noir. The proximity of the region to the 
Black Sea summer resorts is a favorable condition for the development 
of wine tourism and almost all wineries in recent years have invested 
heavily in this direction.

Черноморие / 
Black Sea Region 
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с. Венец 8473
общ. Карнобат, обл. Бургас

8473 Venets
Karnobat Municipality, Burgas District

tel.: +359 882 151 500
e-mail: marketing@minkovbrothers.bg
www.minkovbrothers.bg

Братя Минкови се появяват на 
съвременния български пазар през 
2006 г. като наследници на една от 
най-старите винарни в страната. 
Днес избата, собственост на СИС 
Индустрийс, е един от водещите 
производители в България, като 
марките й са разпознаваеми и на 
международния пазар. Винарна-
та разполага с повече от 460 ха 
собствени лозя в землищата на се-
лата Огнен, Деветак и Терзийско. В 
технологично отношение избата е 
изключително модерна, с вкопани 
в земята тунели и с над 1 500 бъч-
ви от френски и американски дъб. 
Братя Минкови предлага широк 
диапазон от бели, розе и червени 
вина – сухи и ликьорни. Избата е 
подходяща за винен туризъм , отво-
рена  е  за посещения  и дегустации ; 
има и възможност  да прием а гости 
за нощувки . 

Minkov Brothers appeared on the 
contemporary Bulgarian market in 
2006 as successors of one of the 
oldest wine cellars in the country. 
Owned by SIS Industries, the winery 
is today one of the leaders in wine 
production in Bulgaria, its brands 
also being recognised on the 
international market. The winery 
owns over 460 ha of vineyards 
near the villages of Ognen, Devetak 
and Terziysko. Technologically, the 
winery is modern and state of the 
art, with underground vaults storing 
over 1,500 barrels of French and 
American oak. Minkov Brothers offers 
a wide range of white, rosé, and red 
wines, as well as dry and fortified 
wines.  The cellar is suitable for wine 
tourism and is open for visits and 
tastings; it also offers the possibility 
to accommodate guests for overnight 
stays. 

Винарска изба Братя Минкови 
 Minkov Brothers Winery
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Minkov Brothers Enoteca Chardonnay 2018

Minkov Brothers Le Photographe Rose 
Grenache & Cabernet Franc 2020

Minkov Brothers Jamais Vu Rose 2020

Minkov Brothers 7 Project 2016

Minkov Brothers Le Photographe Pinot Noir 2019

Minkov Brothers Enoteca Cabernet Franc 2016

Minkov Brothers Cabernet Sauvignon 2018

Minkov Brothers Cuvee Red 2018

Minkov Brothers Enoteca Cabernet Franc 2017

Minkov Brothers Jamais Vu Syrah & Viognier 2016

Minkov Brothers BiCycle Syrah & Viognier 2018
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с. Генерал Кантарджиево 9150
обл. Варна

9150 General Kantardzhievo,
Varna Region

tel.: +359 897 009 594
e-mail: office@varnawinery.com
 sales@varnawinery.com
www.varnawinery.com

Винарска изба Варна е съвместен 
проект на Григор Григоров – лозар 
и инвеститор, и Цанко Станчев – 
технолог и енолог с дългогодиш-
на практика. Като енолог в избата 
работи Тихомир Трифонов. Избата 
е отворена от 2008 г. и е част от 
комплекс за преработка на грозде, 
производство на вино, винен ту-
ризъм с дегустационна и магазин. 
Намира се на 2 км от морския бряг, 
в непосредствена близост до курот-
ни комплекси като Албена, Балчик, 
Златни пясъци. ВИ Варна притежава 
65 ха собствени лозя в землищата 
на Генерал Кантарджиево, Галата, 
Боровец и Шумен. Избата е ориен-
тирана основно към производство-
то на бели сухи вина от сортовете 
ризлинг, пино гри, совиньон блан, 
шардоне, траминер, варненски 
мискет. Сред червените сортове се 
предлагат вина от пино ноар, сан-
джовезе, каберне фран, каберне со-
виньон, сира и мерло. Технологична 
особеност във винарната е, че пре-
носът на гроздова каша и вино се 
извършва гравитачно, без използ-
ването на помпи.

Varna Winery is a joint project in-
volving the winegrower and investor, 
Grigor Grigorov, and Tsanko Stanchev, 
a highly-experienced oenologist and 
winemaker, with Tihomir Trifon-
ov also working at the cellar as an 
oenologist. Launched in 2008, the 
winery is part of a complex for pro-
cessing grapes, the production of 
wine, and for wine tourism, with tast-
ings and a shop. It is situated only 2 
km from the coast, in the immediate 
vicinity of resorts such as Albena, 
Balchik and the Golden Sands. Varna 
Winery owns 65 ha of vineyards on 
the lands of General Kantardzhievo, 
Galata, Borovets and Shumen. Its pri-
ority is on producing white dry wines 
from Riesling, Pinot Gris, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Traminer and Var-
nenski Misket, while the red wines 
on offer are made from Pinot Noir, 
Sangiovese, Cabernet Franc, Caber-
net Sauvignon, Syrah, and Merlot. A 
technological feature of the cellar 
is that the mashed grape and wine 
is transferred by gravity, without the 
aid of pumps.

Винарска изба Варна 
  Varna Winery
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Varna Winery Chardonnay 2020

Varna Winery Riesling 2020

Varna Winery Pinot Gris 2020

Varna Winery Riesling & Varnenski Misket 2020

Varna Winery Traminer 2020

Varna Winery Sauvignon Blanc2020

Varna Winery Grenache Rose By Gri 2020

Varna Winery Rose 2020

Varna Winery Blush Rose 2020
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Дивес Естейт
 Dives Estate

Винарска изба Дивес Естейт, 
собственост на Димитър Рангелов, 
е разположена на Симеонова мо-
гила, между Поморие и Ахелой. 
Точно на това място цар Симеон 
разбива византийската войска в 
прочутата битка при Ахелой от 917 
г. Избата притежава в същия район 
17 ха собствени лозя от сортовете 
мускат, совиньон блан, мерло, ка-
берне совиньон и памид. Вината 
се винифицират и произвеждат от 
Николай Янакиев. Стилово са све-
жи, плодови, с неподправена нату-
ралност. Първата им реколта е 2009. 
Винарната предлага исторически и 
винен тур.

The DiVes Estate winery is owned 
by Dimitar Rangelov, and is situat-
ed on the Simeonova Mogila [Sim-
eon’s Mound], between the towns 
of Pomorie and Aheloi on the Black 
Sea coast. This is an historical place, 
where the Bulgarian Tsar Simeon I 
defeated the Byzantine army in 917 
AD. The winery spreads over 17 ha of 
vineyards planted with Muscat, Sau-
vignon Blanc, Merlot, Cabernet Sau-
vignon, and Pamid grape varieties. 
Nikolay Yanakiev is the winemaker. 
In terms of style, the wines are fresh 
and fruity, with an unadulterated 
natural quality. The first vintage was 
launched in 2009. The winery offers 
a History and Wine tour.

Пловдив 4018
бул. „Марица“ 154, ет. 3, офис А9

4018 Plovdiv
154, Maritsa Blvd., fl. 3, Оffice A9

tel.: +359 32 512 925
e-mail: office@divesestate-bg.com
www.divesestate-bg.com

с. Славянци 8460

8460 Slavyantsi

tel.: +359 5571 4217,
+359 885 226 150
e-mail: sales@vinexbg.com
www.vinexbg.com

Винекс Славянци е един от голе-
мите български производители на 
вино и спиртни напитки, като обе-
динява четири винарски изби – в 
Славянци, Сунгурларе, Лозарево и 
Карнобат. През 30-те години на XX 
век кризата в селското стопанство 
подтиква едноличните собственици 
на крупни лозови масиви към съз-
даването на кооперативни изби в 
много от населените места в райо-
на, като избите в Славянци и Сун-
гурларе са се запазили до ден дне-
шен. Лозовите масиви на Винекс 
Славянци са около 700 ха и са раз-
положени предимно по южните 
склонове на хълмовете в Сунгур-
ларската долина. Разнообразието 
от червени и бели сортове е голямо. 
Избата предлага широка палитра от 
бели, розови и червени сухи вина 
в различни качествени категории. 
Произвеждат се също и пенливи 
вина, както и различни полусухи, 
полусладки и сладки вина. От ви-
сокоалкохолните напитки избата 
предлага ракия и винено бренди. 
Главен енолог на Винекс Славянци 
е Ангел Божиков.

Vinex Slavyantsi is one of the ma-
jor Bulgarian producers of wine and 
spirits, incorporating four separate 
winemaking and storage facilities in 
Slavyantsi, Sungurlare, Lozarevo and 
Karnobat. During the 1930s, the ag-
ricultural crisis impelled individual 
owners of large-scale vineyards to 
set up cooperative wineries in many 
of the settlements in the region, with 
the facilities in Slavyantsi and Sun-
gurlare still operating to this day. The 
vineyards of Vinex Slavyantsi include 
some 700 ha and are mainly situated 
on the southern slopes of the hills of 
the Sungurlare Valley, with a great 
diversity of red and white grape va-
rieties planted there. The company 
offers a wide range of white, rosé, 
and red dry wines with various cat-
egories of quality. It also produces 
sparkling wines and wines with dif-
ferent sweetness levels: demi-sec, 
semi-sweet, and sweet. Additionally, 
the company distils spirits, such as 
rakia and wine brandy. Angel Bozhi-
kov is the head winemaker at Vinex 
Slavyantsi.

Винекс Славянци
 Vinex Slavyantsi
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Винарна Зеланос    
 Zelanos Winery

Винарна Зеланос се намира в с. 
Славянци, на около 60 км от Бургас, 
и е едно от най-новите попълнения 
в българското винарство. Името 
на винарната и търговската марка 
идва от тракийския бог на виното 
Зеланос, което в превод означава 
„желан“. Винарната притежава над 
70 ха собствени лозя и има въз-
можност да произвежда до 200 000 
бутилки годишно. Модерна и отво-
рена за туристи, Зеланос се отли-
чава с красивата си архитектура, 
интересния подбор на сортове и с 
високо качество на продуктите си. 
Първата реколта на избата е 2014. 
Вината са представени в две серии: 
Z и Zelanos.

Zelanos Winery is situated in the 
village of Slavyantsi, some 60 km 
from Burgas, and is one of the most 
recent newcomers to the Bulgarian 
winemaking industry. The enter-
prise’s name and trademark originate 
from the name of the Thracian god 
of wine, Zelanos, which translates 
as ‘desirable’. The winery owns over 
70 ha of vineyards and has the po-
tential of producing up to 200,000 
bottles per annum. Modern and open 
to tourists, Zelanos features beauti-
ful architecture, an interesting se-
lection of varieties and high-quality 
products. The Winery’s first vintage is 
2014, with the wines presented un-
der two labels: Z and Zelanos.

с. Славянци 8460, местност Орешака
обл. Бургас, общ. Сунгурларе

8460 Slavyantsi, Oreshaka Locality
Bourgas District, Sungurlare 
Municipality

tel.: +359 889 316 290
e-mail: zelanoswinery@gmail.com

20

15

15

30

20

30+

89

83

85

91

89

89

Zelanos Z Chardonnay 2018

Zelanos Pinot Gris 2020

Zelanos Rose 2020

Zelanos Z Pinot Noir 2017

Zelanos Z Cabernet Franc 2016

Zelanos Z1 Premium Syrah 2015
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с. Церковски 8473
общ. Карнобат, обл. Бургас

8473 Tserkovski
Karnobat Municipality, Burgas Region

tel.: +359 2 962 2030
e-mail: marketing@vinpromkarnobat.bg
www.vinpromkarnobat.bg

Разположен в плодородната Кар-
нобатска котловина, десетилетия 
наред Винпром Карнобат създава 
вина, утвърдили се в България и све-
та. Компанията разполага с най-го-
лемите собствени лозя у нас – над 
2000 ха. Сортовете са разнообраз-
ни: червен мискет, мускат отонел, 
памид, ркацители, димят, совиньон 
блан, траминер, сира, каберне со-
виньон, мерло, пино ноар, каберне 
фран и други. Винарната разполага 
с модерна производствена база, с 
най-големия капацитет на Балкани-
те, с възможност за преработка на 
над 30 млн кг грозде годишно. Аг-
рономите и енолозите майсторски 
съчетават хилядолетните винарски 
традиции в Карнобатския край 
с най-актуалните достижения на 
лозарството и винарството – така 
извличат и запазват максимални 
вкусови качества във вината. Двата 
винени бранда на избата са Ethno 
и Château Karnobat, а компанията е 
известна и с производството на ка-
чествена ракия.

Vinprom Karnobat, situated in the 
fertile Karnobat valley, has for many 
decades created wines that have 
won recognition both in Bulgaria and 
throughout the world. The company 
owns the most extensive vineyards 
in Bulgaria – over 2,000 ha of great 
varietal diversity, including Red Mis-
ket, Muscat Ottonel, Pamid, Rkatsite-
li, Dimyat, Sauvignon Blanc, Traminer, 
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Pinot Noir, and Cabernet Franc. Vin-
prom Karnobat has a modern pro-
duction base and the largest produc-
tion capacity on the Balkans, with 
the ability to process over 30 million 
kg of grapes per harvest. The win-
ery’s agronomists and oenologists 
masterfully combine ancient wine 
traditions of the region with the lat-
est achievements of viticulture and 
viniculture, thereby allowing for the 
extraction and preservation of the 
maximum flavour of the wines. Vin-
prom Karnobat’s two wine brands 
are Ethno and Château Karnobat; the 
company is also famous for produc-
ing quality brandies.

Винпром Карнобат
 Vinprom Karnobat

Легенд Естейт  
 Legend Estate

Легенд Естейт са се заели да ни 
върнат към времена на траките и да 
ни разказват техните легенди чрез 
вкуса на виното. Избата е създаде-
на през 2014 г. от енолога Веселин 
Върбанов и семейството му. Г-н 
Върбанов е натрупал в Австралия 
професионален опит и желание 
да създаде  нещо свое. Цялата му 
фамилия са лозари и винари с дъл-
гогодишен опит. 
Избата е с удобна локация близо 
до морския бряг, на главния път 
Поморие – Бургас. Разполага с 25 
ха собствени лозя в землищата на 
гр. Поморие  и с. Каменар. Част от 
тях са новозасадени със сортовете 
рубин, сира, каберне фран, карме-
нер, шардоне и совиньон блан, а 
плододаващите са памид, мавруд, 
врачански мискет, ризлинг и мерло. 
Акцентът е върху местните сортове, 
но се предлагат и блендове с меж-
дународните сортове. Продуктовата 
гама включва малки партиди бели, 
розе и червени качествени сухи 
вина.
Избата разполага с магазин и дегус-
тационна в Поморие, където може  
да се отбиете и да опитате вината.

Legend Estate has set out to bring 
us back to the times of the Thracians 
and to retell their legends through 
the taste of wine. The cellar was 
founded in 2014 by the oenologist 
Veselin Varbanov and his family. Var-
banov gained his professional expe-
rience in Australia, while developing 
the desire to create something of his 
own. His entire family are vine grow-
ers and winemakers with many years 
of experience.
The cellar is situated along the main 
road from Pomorie to Burgas, mak-
ing it a convenient location near the 
Black Sea coast. It owns 25 ha of 
vineyards on the lands of Pomorie 
and Kamenar. Some are newly plant-
ed with the Rubin, Syrah, Cabernet 
Franc, Carménère, Chardonnay and 
Sauvignon Blanc varieties, while the 
fruit-bearing vines feature Pamid, 
Mavrud, Vratsa Misket, Riesling and 
Merlot. The winery is mostly focused 
on local grape varieties, but interna-
tional blends are also available. The 
product range includes small batch-
es of white, rosé and red, quality dry 
wines.
Legend Estate has a shop and tasting 
room in Pomorie, where one can pop 
in to taste the wines.

гр. Поморие 8200, ул. „П.К. Яворов” 96

8200 Pomorie, 96 P.K. Yavorov Str.

tel.: +359 887 951 724
e-mail: varbanov_83@abv.bg
www.legendestate.com

L   EEGEND STATE
T R A D I T I O N & P A S S I O N
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Лозето Естейт
 Lozeto Estate

Трима приятели осъществяват меч-
тата си да облагородят своя роден 
край и да отглеждат лозя. През 
2015 г., след климатични и почве-
ни изследвания, се засаждат 21 ха 
лозя на хълмист терен между язо-
вирите Цонево и Елешница. Почви-
те са кафяви горски с разнообразие 
от минерали и вулканични камъни 
- оформени в периода, когато тези 
земи са били дъно на море. От тук 
идва специфичната минералност 
и приятно соленоват характер на 
вината. Отглежданите сортове са 
димят, варненски мискет, совиньон 
блан, шардоне, гевюрцтраминер, 
мерло, каберне фран, каберне со-
виньон и сира. Избата в село Сава 
в Провадийското плато преработва 
около 63 тона грозде годишно с по-
тенциал до 130 т. Създават се автор-
ски вина в лимитирани серии. От 
2022 винарната предлага и привле-
кателни условия за винен туризъм в 
красивия Complex Lozeto на брега 
на язовир Цонево в село Дебелец.

This is the story of three friends who 
made their dream to ennoble their 
homeland and grow vineyards come 
true. In 2015, after many climatic and 
soil studies, 21 ha of vineyards were 
planted on a hilly terrain between 
the Tsonevo and Eleshnitsa Dams. 
The soils there are brown forest 
with different minerals and volcanic 
stones, formed in the period when 
these lands were a seabed. Hence the 
specific minerality and nice saltiness 
of the wines. The varieties grown are 
Dimyat, Varnenski Misket, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, Gewürztramin-
er, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet 
Sauvignon and Syrah. The winery, 
located in the picturesque village 
of Sava in the Provadia plateau, pro-
cesses some 63,000 kg of grapes 
with a potential of up to 130,000 kg. 
Author's wines are created in a limit-
ed series. From 2022 the winery also 
offers fabulous conditions for wine 
tourism in the beautiful Complex 
Lozeto, built on the shores of Tson-
evo Dam in the village of Debelets.

Село Сава, община Дългопол 9251

9251 Sava, Dalgopol Municipality 

tel.: +359 887 708 797
e-mail: i.ivanova@lozeto.bg
            office@lozeto.bg
www.lozeto.bg
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Lozeto #HighHeelsPress Каберне Фран 2020

Lozeto #Punk`sNotDead Мерло 2020





Винарска изба Одесос
 Odessos Winery

Изба Одесос е малък семеен винен 
проект, имащ за цел да представи 
най-доброто лице на винения Се-
вероизток. Избата не притежава 
собствени лозя, а мисията им е в 
търсенето на най-добрите тероари 
и лозя на Северното Черноморие. 
Основните сортовете, които се ви-
нифицират в избата, намираща се 
в град Варна, са ризлинг, совиньон 
блан, димят, пино ноар, сира и ка-
берне фран. Фокусът е насочен към 
работата с ризлинг и каберне фран, 
които според екипа имат сериозен 
потенциал именно в този район на 
България. 
Всички вина са в лимитирани серии 
от 300 до 3000 бутилки. Основната 
серия е Odessos, а брандът в преми-
ум сегмента е The Gold of Odessos. 
Първата официална реколта на 
избата е 2020 година. Технолог на 
Одесос е Георги Ванков.

Odessos Winery is a small family 
project dedicated to show the poten-
tial of the Norht East wine region of 
Bulgaria. Every vintage, the mission 
of the winery is to seek for the best 
terroir and vineyards and make the 
best of it. The main varieties vinifi-
cated in the garage winery, located 
in Varna, are Riesling, Sauvignon 
Blanc, Dimyat, Pinot Noir, Syrah and 
Cabernet Franc. The winery focuses 
on producing Riesling and Cabernet 
Franc that show an exellent poten-
tial in this particular region next to 
the Black Sea coast.
All wines are produced in small lim-
ited batches of 300-3000 bottles. 
The entry level of wines are labled 
as Odessos and the premium wines 
goes under The Gold of Odessos 
brand. The first official vintage is 
2020. The winemaker is Georgi Van-
kov.

Варна 9023
ул. „Димитър Дончев – Доктора“ 1

9023 Varna
1, Dimitar Donchev – Doktora Str.

tel.: +359 889 108 843
e-mail: office@wineodessos.com
www.wineodessos.com
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Winery Odessos Riesling Venchan Single Vineyard 2020

Winery Odessos Cabernet Franc Kavarna Single Vineyard 2020

Winery Odessos Cabernet Franc Tzonevo Single Vineyard 2020
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Винарна Побити Камъни е осно-
вана през 2012 г. и се намира на 9 
км от Варна по стария път за Девня. 
Винарната е собственост на инж. 
Росен Колелиев и за годините на 
своето съществуване тя показва 
както качество, така и амбиция да 
произвежда вина с автентичен 
и неподправен вкус. Разполага с 
7 ха собствени лозови масиви в 
землището на град Игнатиево и 
село Слънчево. Продуктовата гама 
включва както бели и червени, така 
и розови сухи вина, произвеждани 
от квалифицирани специалисти в 
собствена производствена база под 
ръководството на опитния технолог 
Людмил Русанов. Концепцията за-
ложена в продуктите с марка Поби-
ти Камъни е за автентични вина от 
малки партиди, общо до 70 хиляди 
литра, само от собствени масиви 
със следните сортове: шардоне, 
траминер, варненски мискет, пино 
ноар, каберне совиньон и розе. 
Винарната предлага много добри 
условия за дегустации и организи-
рани турове.

The Pobiti Kamani [Stone Forest] 
Winery, established in 2012, is 
situated 9 km from Varna on the old 
road to Devnya, and is owned by Rosen 
Koleliev. Throughout its existence, it 
has exemplified both quality and the 
ambition to produce wines with an 
authentic and unadulterated flavour. 
The winery owns some 7 ha of 
vineyards on the lands of Ignatievo 
and the village of Slanchevo. Its 
range includes red and white, as well 
as rosé dry wines, created in their 
own base by qualified experts under 
the guidance of the experienced 
oenologist Lyidmil Russanov. The 
concept enshrined in the products 
under the Pobiti Kamani brand is 
to produce authentic wines in small 
batches of up to 70,000 l, only from 
their own vineyards, and planted 
with the following grape varieties: 
Chardonnay, Traminer, Varna Misket, 
Pinot Noir, Cabernet Sauvignon, 
and Rosé. The Pobiti Kamani Winery 
offers excellent possibilities for 
tastings and organised tours.
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гр. Игнатиево 9143
обл. Варна
Местност Караман Чаир

9143 Ignatievo 
Varna District
Karaman Cha’ir Locality

tel.: +359 888 993 994
e-mail: winerypobitikamani@abv.bg
www.facebook.com/winerypobitikamani/

Винарна Побити Камъни 
 Pobiti Kamani Winery

с. Слънчево 9144
обл. Варна, местност Побити камъни

9144 Slanchevo
Varna District, Pobiti Kamani Locality

tel.: +359 887 612 193; +359 885 640 319 
e-mail: prisoe@mail.bg 
FB: @prisoewine; http://prisoe-wine.
business.site

Семейна винарска изба Присое и 
лозята й се намират близо до мест-
ността Побити камъни, недалеч 
от Варна. Избата е основана през 
2001 от бившия управител и енолог 
на Винарска изба Евксиноград и съ-
пругата му. Собствениците и еноло-
зи, баща и син, Румен и Стефан Бал-
таджиеви, се грижат едновременно 
за лозята на избата и за всички 
процеси по създаване на вината 
от разнообразните, предимно кла-
сически сортове грозде – шардоне, 
мерло, каберне совиньон. Особени-
ят тероар на местността е изразен в 
специфичните именно за този реги-
он силно песъчливи почви. Целта на 
енолозите е да произвеждат вина 
изразяващи по най-добър начин 
характера на региона, като в осно-
вата на технологията стои използ-
ването на бъчви от български дъб. 
Реколта 2016 са дебютните вина 
на избата, брандът им на пазара е 
Prisoe Signature, а капацитетът се 
свежда в момента до 5000 бутилки 
годишно. Винарната е отворена за 
посещение целогодишно и приема 
гости по всяко време, без да е нуж-
на предварителна резервация. 

Prisoe is a family-owned winery, with 
its vineyard situated near the site of 
Pobiti Kamani (also known as The 
Stone Forest), not far from Varna. 
The cellar was founded in 2001 by 
Euxinograd Winery’s former manager, 
oenologist Rumen Baltadzhiev, and 
his wife. Today, Prisoe’s owners, the 
father, and his son Stefan, also an 
oenologist, tend both to the vines 
and all the processes of creating 
wines from various, predominantly 
traditional grape varieties such as 
Chardonnay, Merlot, and Cabernet 
Sauvignon. The locality’s distinctive 
terroir is characterised by the highly 
sandy soils typical of this region. The 
oenologists’ goal is to produce wines 
that best express the character of the 
area, with the core of the technology 
being the use of Bulgarian oak 
barrels. The 2016 vintage presented 
the cellar‘s debut wines, the brand on 
the market is Prisoe Signature, while 
its capacity now amounts to 5,000 
bottles per annum. Prisoe Winery 
is open all year round, welcoming 
guests at any time without prior 
reservation.

Винарска изба Присое 
  Prisoe Winery
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Варна 9002
ул. „Братя Миладинови“ 47, ет. 6

9002 Varna
47, Bratya Miladinovi Str., fl. 6

tel.: +359 879 833 366
e-mail: a.hristakieva@gmail.com

Основаната през 2010 изба Салла 
Естейт се намира в село Блъсково, 
разположено в близост до Прова-
дия, на около 60 км от Варна. Изба-
та е собственост на Иван Иванов и 
за годините на своето съществува-
не тя показва едновременно и ка-
чество, и амбиция. Главен технолог 
е Анелия Христакиева – енолог с 
дългогодишна практика във Винекс 
Преслав. Избата разполага с 30 
ха собствени лозя в землището на 
село Блъсково, засадени с ризлинг, 
совиньон блан, траминер, шардоне, 
каберне фран и пино ноар. Салла 
вярват, че климатичните и почве-
ните условия при тях са близки до 
тези на Бургундия.
Продуктовата гама включва бели, 
червени и розови качествени сухи 
вина. Избата предлага прекрасни 
условия за винен туризъм с леглова 
база и възможности за дегустации и 
организирани турове. Ако обичате 
коне, не забравяйте да си вземете 
бучки захар!

The Salla Estate winery, established 
in 2010, is situated in the village of 
Blaskovo, near the town of Provadia, 
some 60 km away from Varna, and is 
owned by Ivan Ivanov. Throughout 
its existence, it has exemplified both 
ambition and quality. Anelia Hristak-
ieva is the Estate’s head winemaker; 
she is an experienced professional, 
having spent many years working 
with Vinex Preslav. The winery owns 
30 ha of vineyards on the territory of 
Blaskovo, planted with the following 
grape varieties: Riesling, Sauvignon 
Blanc, Traminer, Chardonnay, Caber-
net Franc and Pinot Noir. Salla Estate 
claims its soil and climatic condi-
tions are close to those found in Bur-
gundy, France.
The product range includes quality 
dry white, red and rosé wines. The 
winery offers attractive conditions 
for wine tourism, with accommoda-
tion, wine tasting, as well as guided 
tours. If you like horses, do not forget 
to bring some sugar lumps with you!

Салла Естейт 
 Salla Estate
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Salla Estate Blaskovo Vineyards Sauvignon Blanc 2020

Salla Estate Chardonnay No Oak 2020

Salla Estate Blaskovo Vineyards Vrachanski Misket 2020

Salla Estate Salla White 2020

Salla Estate Blaskovo Vineyards Riesling 2019

Salla Estate Chardonnay Barrel Aged 2020

Salla Estate Salinas Sauvignon Blanc 2020

Salla Estate Blaskovo Vineyards Traminer 2020

Salla Estate Salinas Riesling & Traminer 2020

Salla Estate Blaskovo Vineyards Rose 2020

Salla Estate Salinas Rose 2020

Salla Estate Salinas Cabernet Franc & Pinot Noir 2020

Salla Estate Blaskovo Vineyards Pinot Noir 2019

Salla Estate Salla Red 2020
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Санта Сара  
 Santa Sarah

Винарското имение Санта Сара е 
основано през 1999 г. от Ивайло 
Геновски и през следващото десе-
тилетие се превръща в синоним на 
постоянно и високо качество. Макар 
и без собствена изба в България, 
Ивайло купува хайтек винарско 
оборудване, както и станалите ле-
гендарни три каравани, с които то 
се транспортира, наема помещения 
в двора на винпрома в Нова Загора 
и дава началото на проекта си Сан-
та Сара, кръстен на дъщеря му. Ви-
зията на г-н Геновски е за прецизен 
избор на подходящи мини терени и 
сортове, създаване на дългосрочни 
партньорства със самите лозари, 
намален добив за по-високо ка-
чество и изключителен контрол 
на процесите като предпоставка 
за създаването на запомнящи се 
вина. След внимателен подбор на 
подходящ терен за собствени лозя, 
през 2013 г. екипът на Геновски 
премества своята работилница в  
с. Горица, недалеч от Поморие. През 
пролетта на 2015 г. и 2016 г. са заса-
дени и първите 20 ха лозови маси-
ви на Санта Сара, а приключението 
за винените “гаражисти” продължа-
ва с живот и работа сред младите 
лозя. През пролетта на 2018 г. са за-
садени последните 7 ха лозови ма-
сиви на винарското имение. Вината 
на Санта Сара са обявявани после-
дователно за най-добро българско 
вино и най-добро балканско вино.

Santa Sarah Family Wine Estate was 
established in 1999 by Iwailo Ge-
nowski and, over the last decade, it 
has become a synonym for consis-
tently high quality. In 2001, the wine 
entrepreneur discovered and devel-
oped a new concept: Iwailo bought 
high-technology wine equipment 
and his now-legendary three cara-
vans for transport, and hired prem-
ises at the Nova Zagora wine factory. 
With this, the era of the Santa Sarah 
project, named after his daughter, 
was launched. Genowski’s concept 
included a demanding choice of 
suitable small-scale plots as well 
as varieties, establishing long-term 
partnerships with growers, reducing 
yields for higher quality, and an ul-
timate process control as a prereq-
uisite for the creation of memorable 
wines. After a careful selection of 
suitable land for their own vineyards, 
in 2013, the Genowski team moved 
their base to the village of Goritsa, 
near Pomorie. In the spring of 2015 
and in 2016, Santa Sarah’s first 20 ha 
of vineyards were planted, and the 
adventure of the ‘garage’ winemak-
ers continues—they live and work at 
the young vineyards. In the spring of 
2018, Santa Sarah’s last 7 ha of vine-
yards were planted. Sarah’s wines 
have been consecutively declared 
as best Bulgarian, and best Balkan, 
wine.

с. Горица 8225, община Поморие
ул. Ивайло 2

8225 Goritsa, Pomorie Municipality
2, Ivaylo Str.

tel.: +359 889 191 310
е-mail: evgeniya.g@santa-sarah.com
www.santa-sarah.com
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Santa Sarah Sauvignon Blanc 2021

Santa Sarah Black C White 2021

Santa Sarah Bin 42 Rubin 2019

Santa Sarah BIN 40 Cabernet Sauvignon 2019

Santa Sarah Privat Mavrud 2017

Santa Sarah Bin 41 Merlot 2019

Santa Sarah Black C Red 2020
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Сунгурларе 8470
ул. 9-ти Септември 25

8470 Sungurlare
25, 9th September Str.

tel.: +359 5571 5292
e-mail: agrovin2007@abv.bg
www.Châteausungurlare.com

Винарска изба Шато Сунгурларе е 
създадена през 2012 г. в град Сун-
гурларе и е една от най-младите 
винарни в района. Избата разпо-
лага с 40 ха собствени лозови ма-
сиви, в които се отглеждат мискет, 
италиански ризлинг, шардоне, мус-
кат и мерло. Преработват около 
150 тона грозде. Главен технолог 
на Шато Сунгурларе е Иван Донев, 
който има зад гърба си дългогоди-
шен стаж. Избата е ориентирана 
към производството на ограничени 
серии бели и червени вина от сре-
ден и висок клас, които отразяват 
тероара. Предишните им реколти 
бяха представени на пазара с бран-
довете Château Sungurlare, серия 
от млади, свежи и плодови вина и 
Eclipse - от селектирани вина. От 
2017 винарната е преобразена с 
новата си концепция и визия в се-
рията Winefields - най-доброто, кое-
то местният тероар може да даде на 
виното.

The Château Sungurlare Winery, es-
tablished in 2012 in the town of the 
same name, is one of the youngest 
wineries in the area. The enterprise 
owns 40 ha of vineyards planted 
with Misket, Italian Riesling, Char-
donnay, Muscat, and Merlot. Annually 
the winery process about 150 tons 
of grapes. The chief oenologist of 
Château Sungurlare, Ivan Donev, is of 
long-standing experience. The win-
ery is oriented towards the produc-
tion of medium and high-end limit-
ed editions of red and white wines 
that reflect the terroir. Their previous 
vintages were marketed with the 
brands Château Sungurlare, a series 
of young, fresh and fruity wines and 
Eclipse – of selected wines. From 
2017, the winery is like reborn with 
its new vision in the Winefields se-
ries – the best the unique local ter-
roir can give to the wine.

Шато Сунгурларе 
 Château Sungurlare
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с. Старо Оряхово 9110
общ. Долни Чифлик, обл. Варна
ул. „Лонгоз“ 45

9110 Staro Oryahovo 
Dolni Chiflik Municipality, Varna 
District, 45, Longoz Str.

tel.: +359 888 502 388
e-mail: sales@sow.bg
www.sow.bg

Винарна Старо Оряхово е създаде-
на през 2013 г. Намира се в едно-
именното село, на 30 км южно от 
Варна. Избата разполага с 16 ха 
собствени лозя с белите сортове 
варненски, врачански и алексан-
дрийски мискет, мускат отонел, та-
мянка, траминер и шардоне. Черве-
ните сортове включват мерло, сира, 
каберне совиньон, каберне фран, 
рубин и пино ноар. Управител, ено-
лог и съдружник е Симо Симов, 
който заедно с винар-техника Иван 
Сираков създава вината под името 
Story. Любопитно е, че то идва от аб-
ревиатурата на Staro Oryahovo.
Хората от екипа на винарна Старо 
Оряхово са убедени, че районът 
е благоприятен за отглеждане на 
качествено бяло грозде и затова 
са насочили основните си усилия 
към ароматните бели вина. Освен 
тях предлаганата гама включва и  
червени вина – свежи, плодови и 
елегантни. Произвеждат се общо 
7-8 различни вина, като обемът на 
годишното производство е около 
25 000 бутилки. Пазарът е насочен 
към специализирани магазини и 
добри ресторанти.

Staro Oryahovo Winery was estab-
lished in 2013 and is situated in the 
village of the same name, some 30 
km south of Varna. The cellar owns 
16 ha of vineyards planted with the 
white varieties Varna, Vratsa and Al-
exandria Miskets, Muscat Ottonel, 
Tamyanka, Traminer and Chardonnay, 
while its red grapes include Merlot, 
Syrah, Cabernet Sauvignon, Cab-
ernet Franc, Rubin, and Pinot Noir. 
Simo Simov, manager, oenologist, 
and co-owner, along with winemaker 
Ivan Sirakov, create the wines under 
the brand of Story, which, interest-
ingly, is an abbreviation for Staro 
Oryahovo.
The Staro Oryahovo Winery team are 
convinced that the region is suitable 
for cultivating quality white grapes, 
which is why they have focused their 
efforts on the production of aromat-
ic white wines. The range includes 
full-flavoured white wines, while the 
reds are fresh, fruity, and elegant. A 
variety of 7-8 brands are produced, 
with a total annual volume of some 
25,000 bottles. Staro Oryahovo Win-
ery actively targets specialised wine 
sellers and fine-dining restaurants.

Старо Оряхово 
 Staro Oryahovo
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с. Страцин, обл. Бургас

Stratsin, Burgas District

tel.: +359 885 510 620
e-mail: office@stratsinwinery.bg
www. stratsinwinery.bg

Винарска изба Страцин е разполо-
жена в района на Поморие – район 
със стари традиции във винопро-
изводството. Започва дейността си 
през 2015 и е оборудвана с мо-
дерна техника. Собственост е на 
Красимир и Марина Костадинови 
и е ориентирана към производство 
на висококачествени сортови вина 
със защитено географско указание 
(ЗГУ). Винарната притежава над 30 
ха лозя в землището на Поморие 
и в района на избата – белите сор-
тове са шардоне, совиньон блан, 
мускат, верментино и гренаш блан,  
а червените – каберне совиньон, 
мерло и сира. Собствената им база 
е с капацитет за преработка на 150 
тона грозде, като стремежът е да 
запазят българските традиции във 
винарството в съчетание със съвре-
менните тенденции от цял свят. 
Избата има три серии вино: Early 
Birds, Soulmates и Picky Magpie, като 
емблематични са Chardonnay 
Soulmates, Sauvignon Blanc Rose 
Soulmates и Syrah Soulmates. Главен 
технолог е Марина Костадинова – 
млад и търсещ специалист.
Винарната разполага с изискана де-
густационна зала с прелестна глед-
ка към склоновете на Стара плани-
на. Развитието на винения туризъм 
е улеснено от близостта до туристи-
ческите градове Поморие, Несебър 
и курортен комплекс Слънчев Бряг.

The Stratsin winery is located in the 
region of Pomorie town – an area 
with ancient traditions in winemak-
ing. The Stratsin winery was estab-
lished in 2015 and it is provided with 
modern equipment. It is oriented to-
wards the production of high-quality 
varietal wines.
The Stratsin winery has got over 30 
hectares own vineyards including 
Chardonnay, Sauvignon Blanc, Mus-
cat, Vermentino and Grenache Blanc  
from the white grapes and from the 
red ones Cabernet Sauvignon, Merlot 
and Syrah. The vast vineyards are lo-
cated in Pomorie region. The Stratsin 
winery’s annual production capacity 
is over 150 tons of grapes.  
The Stratsin winery has created 
three series of wines: Early Birds,-
Soulmates and Picky Magpie. The 
most popular names are Chardonnay 
Soulmates, Sauvignon Blanc Rose 
Soulmates and Syrah Soulmates. The 
chief enologist Mrs. Marina Kosta-
dinova is a young and enthusiastic 
professional at the Stratsin winery. 
There is a sophisticated wine tast-
ing hall in the Winery overlooking 
to the magnificent Balkan mountain. 
The successful development of wine 
tourism in Stratsin Winery is imple-
mented with its closeness to the fa-
mous tourist destinations – Pomorie, 
Nessebar and Sunny Beach (Slunchev 
Briyag) resorts.

Винарска изба Страцин 
  Stratsin Winery
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Stratsin Soulmate Chardonnay 2018

Stratsin Soulmate Grenache Blanc & Vermentino 2020

Stratsin Early Birds Vermentino 2020

Stratsin Soulmate Syrah 2019

Stratsin Soulmate Merlot 2017

Stratsin Early Birds Cabernet Sauvignon 2019
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Поморие 8200
местност Кошарите

8200 Pomorie
Kosharite Area

tel.: +359 88 876 84 64
e-mail: office@tohun.bg
www.tohun.bg

ВИ Тохун е една от новите изби по 
брега на Черно море и е отлично 
пригодена за винен туризъм. На-
мира се на главния път от Бургас 
за Поморие, с удобен транспортен 
достъп и постоянно отворени за 
посещение врати. Архитектурата й 
е в стилистиката на прабългарските 
шатри. През 2009 г. избата реализи-
ра първи гроздобер и първа рекол-
та. Нейни собственици са Михаил  
Краус, Неделчо Георгиев и Георги 
Трухчев, а енолог е инж. Даниела 
Стаматова. Избата има собствени 
лозя, които са разположени в ра-
йона на Поморие и с. Каменар. Те 
са засадени в периода 2000-2006 
с шардоне, совиньон блан, мерло и 
каберне совиньон. През 2013 г. са 
преструктурирани 25 ха от същест-
вуващите лозя, като са засадени 
сира, пино ноар, семийон и нови 
клонове на шардоне и совиньон 
блан. През 2018 г. са преструкту-
рирани останалите хектари и са 
засадени нови атрактивни винени 
сортове грозде. Избата разполага 
с модерно оборудване и капаци-
тет за прием на 500 тона грозде 
годишно с възможност за допълни-
телно увеличение от 100 тона. Тохун 
присъства на пазара със сериите  
Greus и Tohun.

Tohun, one of the newly established 
wine cellars on the Black Sea coast, 
is ideally suited for wine tourism as 
it is situated along the main road 
from Burgas to Pomorie, with conve-
nient transport access. Always open 
to welcome visitors, its architectur-
al style was inspired by the design 
of proto-Bulgarian tents. In 2009, 
the winery gathered its first grape 
harvest. Tohun is owned by Mihail 
Kraus, Nedelcho Georgiev and Georgi 
Trouhchev, while Daniela Stamatova 
is the oenologist. The enterprise’s 
vineyards are situated in the area of 
Pomorie and the village of Kamenar. 
They were planted in the period be-
tween 2000 and 2006 with the fol-
lowing grape varieties: Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Merlot, and Caber-
net Sauvignon. In 2013, an area of 25 
ha of the existing vineyards was re-
structured in order to cultivate Syrah, 
Pinot Noir and Sémillon, as well as 
new clones of Chardonnay and Sau-
vignon Blanc. In 2018 the remaining 
hectares were restructured and new 
attractive grape varieties were plant-
ed. The winery uses state-of-the-art 
equipment and has a processing 
capacity of some 500 tons of grapes 
annually, with the potential for an 
additional 100 tons. Tohun Winery 
is currently marketing the brands of 
Greus and Tohun.

Винарска изба Тохун
 Tohun Winery
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Tohun Ancestrale Pinot Noir 2021

Tohun Chardonnay Barrique 2019

Tohun Greus Sauvignon Blanc 2020

Tohun Sauvignon Blanc 2020

Tohun Greus Rose 2020

Tohun Greus Merlot 2017
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Поморие 8200
Промишлена зона

8200 Pomorie
Promishlena Zona

tel.: +359 59 635 701
fax: +359 818 9737
e-mail: office@bsgold.bg

Black Sea Gold е наследник на пър-
вата лозаро-винарска кооперация 
в Поморие, учредена през 1924. 
Избата е пусната в действие през 
1932 г. И до днес е един от най-го-
лемите производители на вино и 
спиртни напитки в България. През 
1992 г. става част от Феста холдинг. 
Избата притежава 650 ха собстве-
ни лозови на възраст над 10 годи-
ни, разположени в землищата на 
селата Трояново, Разбойна, Ръжица, 
Добриново, Аспарухово, Зорница. 
Black Sea Gold произвежда ши-
рока гама от продукти – бренди, 
ракия, бели и червени качествени, 
трапезни и регионални сухи вина, 
ликьорни вина. Основният асор-
тимент включва качествени сухи 
бели вина от сортовете шардоне, 
мускат, траминер, совиньон блан и 
качествени червени вина от сорто-
вете мерло, каберне совиньон, сира. 
Винарната е първата, произвела 
розе в България преди десетиле-
тия - Розе от Южния бряг. Сега сред 
най-добрите розета на Black Sea 
Gold сe нареждат Vera Terra и Salty 
Hills. Във винарната работи екип от 
15 технолози с ръководител Христо 
Янков. Избата е подходяща за ви-
нен туризъм.

Today’s Black Sea Gold winery is the 
successor to the first viticulture and 
viniculture cooperative established 
in 1924 in the town of Pomorie. The 
winery was launched in 1932, and 
since then it has been one of the 
largest wine and spirits manufac-
turers in Bulgaria. In 1992, Black Sea 
Gold became part of Festa Holding. 
The winery owns some 650 ha of 
vineyards, with the vines over 10 
years of age, situated on the land of 
the villages of Troyanovo, Razboyna, 
Razhitsa, Dobrinovo, Asparuhovo and 
Zornitsa. Black Sea Gold produces 
a wide range of alcoholic bever-
ages, such as brandy, rakia, quality 
white and red table and regional 
dry wines, as well as fortified wines. 
The product range includes quality 
dry white wines from Chardonnay, 
Muscat, Traminer, Sauvignon Blanc 
and red wines of high standard from 
Merlot, Cabernet Sauvignon, and 
Syrah grapes. The winery is the first 
to produce rosé in Bulgaria decades 
ago - Rose from the South Coast. Now 
among the best roses of Black Sea 
Gold are Vera Terra and Salty Hills. 
A team of fifteen winemakers, head-
ed by Hristo Yankov, work at the win-
ery. Black Sea Gold is an excellent 
destination for wine tourism.

Черноморско Злато
 Black Sea Gold
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Black Sea Gold Find Me Sauvignon Blanc 2020

Black Sea Gold Salty Hills White 2020

Black Sea Gold Find Me 
Sauvignon Blanc & Pinot Gris 2020

Black Sea Gold Find Me Viognier & Chardonnay 2020

Black Sea Gold Salty Hills Rose 2020

Black Sea Gold Find Me Rose 
Syrah & Cabernet Franc 2020

Black Sea Gold Vera Terra Cabernet Franc & Syrah 2017

Black Sea Gold Find Me Cabernet Franc 2018

Black Sea Gold Find Me Syrah & Merlot 2018

Black Sea Gold Merlot Special Reserve 2018

Black Sea Gold Salty Hills Red 2017

























с. Езерово, обл. Варна

Ezerovo, Varna

tel.: +359 888 335 223

Château Boshnakoff е съвсем млада 
винарска изба, започнала произ-
водство през 2020 след инвестиция 
от лозарската фирма на семейство 
Бошнакови, основана през 1995. 
Намира се в село Езерово, община 
Белослав, на 10 км западно от Ва-
рна по северния бряг на Варнен-
ското езеро. Избата притежава 150 
ха собствени лозя разпределени в 
три отделни масива в селата Слън-
чево, Припек, Езерово и в непо-
средствена близост до природната 
забележителност Побити камъни. 
Почвите са песъчливи и леки, кое-
то в съчетание с морския климат 
способства за интензивност на 
ароматите при всички отглеждани 
сортове. Засадени са над 20 бели 
и червени сорта, като преобладават 
белите – освен класики като сови-
ньон блан, шардоне, ризлинг и др., 
се отглеждат и типичните български 
варненски мискет, врачански мис-
кет, димят. 
При създаването на вината акцент 
се поставя върху чистота в проце-
са – от приемането на гроздето до 
виното. Мисията на Шато Бошнаков 
е да предложат вина от най-висок 
клас при невисоки ценови равнища 
– малки партиди вина с характер с 
бранда Lakeside, отразяващи спе-
цификата на черноморския регион. 
 

Château Boshnakoff is a very young 
winery, that started the production 
in 2020 after an investment by the 
viticulture company of the Boshnakoff 
Family, founded in 1995. It is located 
in the village of Ezerovo, Beloslav 
municipality, 10 km west of Varna 
on the northern shore of Varna Lake. 
The winery owns 150 ha of vineyards 
distributed in three separate massifs 
in the villages of Slanchevo, Pripek, 
Ezerovo and in close proximity 
to the natural landmark Pobiti 
Kamani. The soils are sandy and 
light, which in combination with the 
marine climate contributes to the 
intensity of aromas in all cultivated 
varieties. More than 20 white and 
red varieties are planted, with 
whites predominating. In addition 
to classics such as Sauvignon Blanc, 
Chardonnay, Riesling, etc., the 
typical Bulgarian Varnenski Misket, 
Vratchanski Misket and Dimyat 
are also grown. The winemaking 
emphasis is on purity in the process 
– from the reception of grapes to 
wine. Château Boshnakoff‘s mission 
is to offer wines of the highest class 
at low price levels – small batches 
of wines with individual character 
under the Lakeside brand, reflecting 
the specifics of the Black Sea Region.

Шато Бошнаков
 Château Boshnakoff
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Château Boshnakoff Lakeside Sauvignon Blanc 2020

Château Boshnakoff Lakeside Varnenski Misket 2020

Château Boshnakoff Lakeside Chardonnay 2020

Château Boshnakoff Lakeside Cabernet Franc 2020

Château Boshnakoff Lakeside Rubin 2020

Château Boshnakoff Lakeside Merlot 2020
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Розова долина 
 The Rose Valley

Розова долина / The Rose Valley 

 Винарска изба Сопот 98
 Sopot Winery
 Шато Копса 100
 Château Copsa
 Винарска изба Черганово 102
 Tcherganovo Winery

VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO

RUSE

STARA ZAGORA

HARMANLI

SHUMEN

Подбалканският район, или Розовата долина, се разстила южно от Ста-
ра планина и обхваща териториите между Балкана на север и източ-
ната част на долна Средна гора на юг. Състои се от две речни долини – 
тази на Стряма на запад и на Тунджа на изток или Карловското и Ка-
занлъшкото поле. Долината е известна с отглеждането на рози - един 
от символите на България, откъдето идва и името й.
Изключително интересна от климатично-почвена гледна точка областта 
е сред най-благоприятните в страната за отглеждане на високока-
чествени лозя. Южните склонове на Стара планина, от една страна, се 
явяват отлична естествена преграда за студените, северни атмосферни 
фронтове, а от друга, са от съществено значение за най-отличителния 
климатичен фактор тук – идеалния въздушен дренаж. Почвите са пре-
димно кафяви и канелени горски. Районът е известен като родното 
място на местния български сорт червен мискет. Вината от този арома-
тен сорт са едни от най-добрите представители на белите вина у нас и 
се отличават с богат плодов аромат, елегантно тяло и нежен вкус. Други 
разпространени сортове, особено в новите лозя на региона, са ризлинг, 
траминер, алиготе, мускат отонел, шардоне, совиньон блан, каберне со-
виньон, мерло и памид.

The Sub-Balkan Region, or the Rose Valley, stretches southwards of the 
Balkan Mountains and comprises the areas between the Balkan range to 
the north and the eastern section of the lower Sredna Gora Mountains to 
the south. It has two river valleys – that of the Stryama to the west and 
the Tundzha to the east, features also known, respectively, as the Karlovo 
and Kazanlak fields. The valley is renowned for its cultivation of roses, one 
of Bulgaria’s symbols; hence its name.
Fascinating in terms of its ideal soil and climatic conditions, the region 
is among Bulgaria’s most favourable for the cultivation of high-quality 
vineyards. The southern slopes of the Balkan Mountains serve, on the one 
hand, as an excellent natural barrier against the cold, northern weath-
er fronts; and on the other, they are critical for their distinctive climatic 
factor – perfect ventilation. The soils are predominantly brown and cin-
namon forest. The Rose Valley is also known as the birthplace of the local 
Bulgarian grape variety, Red Misket. The wines made from this fine grape 
are some of the best representatives of Bulgaria’s white wines, remark-
able for their rich, fruity fragrance, elegant body, and delicate taste. Other 
popular grape varieties, especially in the region’s newly cultivated vine-
yards, include Traminer, Aligote, Muscat Ottonel, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Cabernet Sauvignon, Merlot and Pamid.
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Винарска изба Сопот
      Sopot Winery

1407 София, ул. Голо бърдо 6 А
Бул-Ер-Интернешънъл ЕООД

1407 Sofia, 6A, Golo Bardo Str.
Bul-Er-International

tel.: +359 2 862 40 72
e-mail: buler@abv.bg

Винарска изба Сопот е основана 
през 2013 г. от собственика на „Бул 
– Ер Интернешънъл“  Дочо Шиков. 
Тя се намира на 510 м надморска 
височина в местността Трагата, в 
полите на Стара планина и доли-
ната на река Стряма. Избата е за-
обиколена от собствен лозов ма-
сив от 16 ха, приоритетно засаден 
със сортовете каберне совиньон и 
мерло. Под марка Tragata  се про-
извежда бяло вино совиньон блан. 
Под бранда Silenus се създава бяло 
вино от червен мискет, познат още 
и като карловски мискет. Избата 
предлага розе от каберне сови-
ньон, както и специфичното розе 
Dulce. Червените вина от каберне 
совиньон, мерло и сира са селекти-
рани като Tragata и Tragata Reserve. 
Купажът между каберне совиньон и 
мерло, отлежал в 300 литрови бъч-
ви от български дъб, може да откри-
ете под марката Two Mountains, а 
чисто сортовото каберне совиньон, 
под марката Magnificence. Вината в 
избата се правят под ръководството 
на енолозите Лало Гешев и Николай 
Колев.

Sopot Wine Cellar was founded in 
2013 by the owner of Bul-Air Inter-
national Company, Docho Shikov. It is 
located at 510 m above sea level in 
the Tragata area, at the foot of the 
Balkan Mountains and the valley of 
the Stryama river. The winery is sur-
rounded by its own 16 ha vineyard, 
predominantly planted with Caber-
net Sauvignon and Merlot. Sauvi-
gnon Blanc white wine is produced 
under the Tragata brand. Under the 
Silenus brand, white wine is made 
from Red Misket, also known as 
Karlovo Misket. The winery offers 
Cabernet Sauvignon Rose, as well 
as a specific Dulce Rose. Red wines 
from Cabernet Sauvignon, Merlot 
and Cheese are selected under the 
Tragata and Tragata Reserve brands. 
A blend of Cabernet Sauvignon and 
Merlot, aged in 300 litre barrels of 
Bulgarian oak, can be found under 
the Two Mountains brand, and a pure 
varietal Cabernet Sauvignon, under 
the Magnificence brand. The wines in 
the cellar are made under the expert 
guidance of oenologists Lalo Geshev 
and Nikolay Kolev.
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Sopot Tragata Silenus Red Misket 2020

Sopot Tragata Sauvignon Blanc 2020

Sopot Tragata Rose 2020

Sopot Tragata Rose Dolce 2020

Sopot Tragata Two Mountains
Cabernet Sauvignon & Merlot 2018

Sopot Tragata Violet Young Cabernet Sauvignon 2020
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Една от най-привлекателните дести-
нации за винен туризъм в сърцето на 
Розовата долина е Шато Копса. По-
стройката е умален средновековен 
замък, в който е вкопана избата. Ено-
лози са Мадлена и Ангел Кузманови. 
Вината са в елегантна стилистика 
от шардоне, мускат, совиньон блан, 
мерло и каберне совиньон. Ембле-
ма на избата е финото бяло вино от 
типичния за Розовата долина сорт 
червен мискет, което се отличава с 
деликатен аромат, лека свежест и пи-
кантна горчивина. Фамилната изба 
Шато Копса има 55 ха собствени 
лозя, които семейство Минкови по-
степенно придобиват между 1998 и 
2008 г. През 2008 завършва изграж-
дането на избата в Клисура и шато-
то с дегустационните зали недалече 
от Карлово. Шато Копса е отворено 
за посещения и дегустации с пред-
варителна резервация. Разполага с 
хотелска част, два ресторанта, зала за 
провеждане на корпоративни съби-
тия и уютна релакс зона за терапии 
с вино и рози.

Château Copsa is one of the most at-
tractive destinations for wine tourism 
in the heart of the Rose Valley. The 
building itself resembles a miniature 
medieval castle, where the cellar is 
buried underground. The Château’s 
oenologists are Madlena and Angel 
Kouzmanov. Château Copsa’s elegant 
wines are produced from Chardonnay, 
Muscat, Sauvignon Blanc, Merlot, and 
Cabernet Sauvignon grapes. The win-
ery’s emblem is the fine white wine 
made from Red Misket, the local grape 
variety typical of the Rose Valley, dis-
tinguished for its delicate flavour, gen-
tle freshness, and piquant bitterness. 
The Minkov family enterprise of Châ-
teau Copsa owns 55 ha of vineyards, 
which were gradually acquired in the 
period between 1998 and 2008. The 
construction of the winery in Klisura 
and the château with the wine tasting 
rooms a short distance from Karlovo 
was also completed in 2008. Château 
Copsa is open for visitors and wine 
tastings, subject to prior booking. 
There is a hotel, two restaurants, a hall 
for corporate events and a cozy relax-
ation area for wine and rose therapies.

Шато Копса 
 Château Copsa

с. Московец 4333, общ. Карлово

4333 Moskovetz, Karlovo

tel.: +359 888 645 452
www.copsa.bg

Château Copsa Levski Vineyard Sauvignon Blanc 2020

Château Copsa Single Vineyard Sauvignon Blanc 2020

Château Copsa Angelica Rose 2020

Château Copsa 8TH Merlot &Cabernet Sauvignon 2018

Château Copsa Cuvee Rouge 2017

Château Copsa 5VE Red Barrel Fermented 2018

Château Copsa Alegria 2019

Château Copsa Stradivarius Rouge Selection 2018
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В сърцето на Розовата долина, за-
обиколена от Стара планина на се-
вер и Средна гора на юг, на 3 км от 
Казанлък се намира винарска изба 
Черганово. Създадена е през 2016 
от дългогодишните приятели Даниел 
Великов и Емил Димитров, чрез фир-
мата им Дани-Ем ООД. Засадени са 
собствени лозя с местни и чуждес-
транни сортове на площ  от 3,5 ха. Го-
дишното производство е 20 000 - 25 
000 бутилки. 
Винарната акцентира върху създава-
нето на къси серии качествени и сме-
ли вина с уникални характеристики, 
резултат от почвеното разнообразие, 
климата и благоприятното географ-
ско разположение. Агроном е Даниел 
Великов, а за вината се грижи техно-
логът Анатоли Йорданов. В процес на 
изграждане е зала за винени дегус-
тации и разширяване на производ-
ствената база. На пазара избата се 
представя с брандовете Tcherganovo 
и Trake.

The Tcherganovo Winery is located in 
the heart of the Rose Valley, surround-
ed by the Balkan Mountains to the 
north and Sredna Gora to the south, 
some 3 km from Kazanlak. It was es-
tablished in 2016 by long-time friends 
Daniel Velikov and Emil Dimitrov, 
through their company Dani-Em OOD. 
The enterprise’s vineyards are planted 
with local and foreign varieties across 
an area of 3.5 ha. Annual production is 
20,000–25,000 bottles. 
The winery is focused on the produc-
tion of limited editions of quality, bold 
wines with unique characteristics due 
to soil diversity, the climate and the fa-
vourable geographical location. Daniel 
Velikov is the agronomist, while oenol-
ogist Anatoli Yordanov is responsible 
for the wines. A room for wine tasting 
and an expansion of the production 
base are in the process of construc-
tion. The winery is represented on the 
market by the brands of Tcherganovo 
and Trake.

Винарска изба Черганово
 Tcherganovo Winery

село Черганово 6139, общ. Казанлък 
Местност „Хаджиева могила“

6139 Tcherganovo, Kazanlak Municipality 
Hadjieva Mogila Area

tel.: +359 888 434 256
 +359 898 878 332 
e-mail: daniemltd@abv.bg
 info@tcherganovo-winery.com
www.tcherganovo-winery.com

Winery Tcherganovo Trake
Cabernet Sauvignon & Merlot 2019

Winery Tcherganovo Syrah & Rubin 2020
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        Sakar and Eastern Rhodopes
VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO

RUSE

STARA ZAGORA

HARMANLI

SHUMEN

Сакар е името на една от най-мистичните планини в България, разпо-
ложена в югоизточната част на страната. Най-високата точка в Сакар е 
едва 856 м над морeто. По меките склонове, обърнати на юг към гра-
ницата с Гърция и Турция, се обособи един от най-силните и модерни 
винарски райони. Там се оформи много силна група от производители, 
разположени на сравнително кратко разстояние едни от други. В ра-
йона на планината Сакар (или още по-точно Южен Сакар) се намират 
изби като Кастра Рубра, Тера Тангра, Иво Върбанов, Катаржина, Бра-
танови, Заара Естейт, Шато Коларово, Вила Басареа, Виа Антика, както 
и качествени лозя на много земеделски производители. Малко пò на 
изток, около Ивайловград, са лозята и избата на Ямантиеви, които ма-
кар да са в полите на Източните Родопи, също се възползват от благо-
приятното меко влияние на Бяло море, отстоящо едва на 70-80 км от 
града.“Белият вятър” от морето навлиза и по поречието на Марица и 
заедно с щедрото слънце прави Южен Сакар едно наистина уникално 
място за отглеждане на лозя.
Съвсем естествено червените сортове се чувстват отлично по склоно-
вете на планината, като особено добри резултати тук се постигат със 
сира, но също и с каберне фран, каберне совиньон, мерло, малбек, мар-
селан, рубин и дори пино ноар на по-високи и проветриви терени. В 
лозята на сакарските изби ще срещнете още белите шардоне, вионие, 
совиньон блан и гри, мускат, траминер, пино гри, тамянка и т.н.

Sakar, one of the most mystical mountains in the country, is located in 
the southeastern part of Bulgaria. Its highest peak rises only 856 m above 
sea level. The area formed on its gentle slopes facing southwards to the 
borders with Greece and Turkey has become one of the leading and most 
modern of wine regions. A very strong group of producers, located at a 
relatively short distance from each other has been formed there.. In the 
Sakar Mountain region (or, more precisely, South Sakar), the following 
wineries are found: Castra Rubra, Terra Tangra, Ivo Varbanov, Кatarzyna 
Estate, Bratanov, Zaara Estate, Château Kolarovo, Villa Bassarea, Via Antika 
as well as quality vineyards of many vine growers. In the Ivaylovgrad area, 
further to the east, are the vineyards and the winery of Yamantievs, which, 
although at the foot of the Eastern Rhodopes, also enjoy the favourable, 
mild climate carried from the Aegean Sea (also known as the White Sea) a 
mere 70–80 km away. These onshore ‘white’ winds penetrate the Maritsa 
River valley and, together with the generous sunshine, turn the South 
Sakar region into a unique area for viticulture.
Naturally, the red grape varieties are perfectly suited to the mountain 
slopes, with the region producing an excellent Syrah, as well as Caber-
net Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Malbec, Marselan, Rubin, and even 
Pinot Noir at a cooler, more elevated altitude. The vineyards of the Sakar 
wineries also cultivate white grape varieties such as Chardonnay, Viogni-
er, Sauvignon Blanc and Gris, Muscat, Traminer, Pinot Gris, and Tamianka.

Сакар и Източни Родопи / Sakar and Eastern Rhodopes 

 Виа Антика 106
 Via Antica
 Вила Басареа 107
 Villa Bassarea
 Винарна Братанов 108
 Bratanov Winery
 Еолис Естейт 110
 Eolis Estate
 Заара Естейт 111
 Zaara Estate
 Иво Върбанов 112
 Ivo Varbanov
 Катаржина Естейт 114
 Katarzyna Estate
 Кастра Рубра 116
 Castra Rubra
 Малката звезда 117
 Malkata zvezda
 Тера Тангра 118
 Terra Tangra
 Шато Коларово 119
 Château Kolarovo
 Ямантиеви 120
 Yamantievs
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 Via Antica

Белица 6557 
общ. Любимец, област Хасково

Beliza 6557 
Lybimets Municipality, Haskovo Region

tel.: +359 896 621 112 
+359 882 022 090
e-mail: contact@viaanticawines.com
www.viaanticawines.com

Виа Антика е семейна изба в с. 
Белица на 6 км от Любимец, меж-
ду южните склонове на Сакар и 
най-източния хребет на Родопите. 
Дълги години собствениците се за-
нимават с антики и търговия с ху-
дожествени творби – в съчетание с 
близкия древен път Виа Милитарис 
това дава името на избата, основа-
на през 2017. Лозята са 6 ха на око-
ло 35 години средно, а сортовете са 
мерло и каберне совиньон. Купуват 
се и други сортове от лозари с ма-
сиви също в землището на Белица. 
Гроздето се обработва веднага след 
беритбата; запазва се целостта на 
зърната с цел бавна ферментация 
и по-добра екстракция. Създават се 
качествени вина, изразяващи ха-
рактера на забележителния тероар 
– натурални, с минимална намеса, 
без филтриране или други допъл-
нителни обработки. Произвеждат 
се къси серии между 300 и 4000 бу-
тилки. Част от тях отлежават в 225 
л български дъбови бъчви, а друга 
част се бутилират без отлежаване 
и запазват свеж и по-плодов ха-
рактер.

Via Antica is a family cellar in Belitsa, 
some 6 km from Lyubimets, between 
the southern slopes of Sakar and the 
easternmost ridge of the Rhodopes. 
For many years, its owners have been 
involved in antiques and the art 
trade, a fact which, in combination 
with the nearby ancient Via Militaris, 
gave the name of the cellar, found-
ed in 2017. The vineyards spreading 
over 6 ha are 35 years old, and the 
varieties cultivated are Merlot and 
Cabernet Sauvignon. Other grapes 
are purchased from grape growers 
whose vineyards are also near Belit-
sa. The grapes are processed imme-
diately: the integrity of the grains is 
kept, aiming for a slow fermentation 
and better extraction. Quality wines 
that express the character of the 
terroir are created—natural, with 
minimum intervention, without fil-
tering or other additional processing. 
Limited batches of between 300 and 
4,000 bottles are produced. Some are 
aged in 225 l Bulgarian oak barrels, 
while the rest is bottled with no oak, 
thus retaining a fresh and more fruity 
character. 
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Via Antica Merlot & Cabernet Sauvignon 2020

Via Antica Wild Syrah 2020





Вила Басареа
 Villa Bassarea

Харманли 6450
ул. „Коста Андреев“ 8

6450 Harmanli
8, Kosta Andreev Str.

tel.: +359 888 887 934
e-mail: villa@bassarea.bg
www.bassarea.bg

Вила Басареа e създадена през 
2014 г. в гр. Харманли от трима при-
ятели (братята Тодор и Кирил Бра-
танови и технологът Камен Коев), 
водени от една обща мечта – да 
произвеждат малки партиди вина 
с отличителен характер от мест-
но грозде, съчетавайки модерната 
технология с традициите на нашите 
предци. За направата на всяко едно 
от вината на избата се използва 
грозде от региона (основно край 
с. Изворово и с. Коларово), отглеж-
дано от изтъкнати местни лозари. 
Някои масиви са на възраст повече 
от 40 години, което осигурява отли-
чителен характер на вината, произ-
веждани по класически технологии 
с изключително много ръчен труд. 
Cериите вина са Villa Bassarea, Villa 
Bassarea Reserve и Image. Името 
на избата произлиза от Bassareus, 
което е тракийско прозвище на Ди-
онис, а лимитираната серия от 400 
бутилки Saratok е в чест на първия 
тракийски владетел, поставил порт-
ретното си изображение на монета, 
заедно с лоза и грозд. Избата е от-
ворена за посещения и дегустации.

Villa Bassarea was established in 
2014 in Harmanli by three friends – 
the brothers Todor and Kiril Bratanov 
and oenologist Kamen Koev – guid-
ed by a common dream: to produce 
small batches of wine from local 
grapes, with a distinct character, and 
combining modern technology with 
the traditions of their ancestors. For 
the production of each of its wines, 
the cellar acquires grapes cultivated 
by leading vine growers in the region 
(mainly near the villages of Izvorovo 
and Kolarovo). Some of the vineyards 
are over 40 years old, which ensures 
the distinguishing character of the 
wines, produced by combining tradi-
tional technologies with a predomi-
nance of manual labour. The brands 
are Villa Bassarea, Villa Bassarea Re-
serve and Image. The cellar’s name 
comes from ‘Bassareus’, a Thracian 
version of Dionysus, while the Sara-
tok limited edition of 400 bottles 
pays homage to the first Thracian 
ruler to portray on a coin his own im-
age along with a grape cluster on a 
vine. Villa Bassarea is open for visits 
and tastings.
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Villa Bassarea Tamianka 2020

Villa Bassarea Muscat 2020

Villa Bassarea Rose Pamid 2020
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Bratanov Tamianka 2020

Bratanov Belloslava Chardonnay Private Reserve 2019

Bratanov 3-Blend Chardonnay & Viognier & Tamianka 2019

Bratanov Belloslava Chardonnay Barrel Fermented 2018

Bratanov Symbiose 
Viognier & Chardonnay & Tamianka 2020

Bratanov Chardonnay Sur Lie 2019

Bratanov 3-Blend Rose Mavrud & Rubin & Gamza 2020

Bratanov Pamplemousse Rose 2020

Bratanov Symbiose Rose Merlot & Mavrud 2020

Bratanov Rubin Jaquelin Private Reserve 2017

Bratanov 3-Blend Merlot & Cabernet Franc & Rubin 2017

Bratanov Syrah Elitsa 2016

























Винарна Братанов 
 Bratanov Winery

Харманли 6450
бул. “България” 85

6450 Harmanli
85, Bulgaria Blvd.

tel.: +359 889 008 860
e-mail: sales@bratanov.wine
www.bratanov.wine

Винарна Братанов е типично се-
мейно начинание – сбъдната мечта 
на един баща и двамата му сино-
ве. Към тях през 2015 г. се присъ-
единява и енологът Мария Стое-
ва, завършила в Дижон, Франция. 
Собствените 44 ха лозя с местни 
и международни сортове са заса-
дени в периода 2006-2018 върху 
хълмовете на Южен Сакар край 
Харманли. 
Вече повече от 10 реколти екипът 
създава вината си, като съчетава 
съвременни технологии със зана-
ятчийски подходи, работи умело с 
разнообразни дъбови бъчви и екс-
периментира смело, включително с 
“диви” ферментации. Емблематични 
за избата станаха Тамянка Шиш-
маново Винярдс, Шардоне Сюр Ли, 
Сира Сан Барик, както и преми-
ум вината от серииите 3-BLEND и 
Private Reserve. А сред фаворитите 
на винолюбителите е Младо мерло 
от Шишманово, с благородна кауза 
в подкрепа на царския орел. Стре-
межът на Братанови е да правят 
вина, отразяващи духа на своите 
създатели и произхода си от Южен 
Сакар, с усещане за автентичност, 
топлота и индивидуалност.

Bratanov Winery is a typical family 
enterprise – a dream come true for 
a father and his two sons. In 2015, 
they were joined by oenologist Maria 
Stoeva, who had graduated in Dijon, 
France. The family owns 44 ha of 
vineyards on the hills of South Sakar, 
nearby the town of Harmanli, planted 
in the period 2006-2018 with local 
and international varieties. 
For more than 10 vintages already, 
the Bratanov team creates its wines 
combining the latest technology 
with an artisan approach, working 
expertly with a range of oak barrels 
and bravely experimenting, includ-
ing with “wild” fermentations. Over 
the years, their wines Tamianka 
Shishmanovo Vineyards, Chardon-
nay Sur Lie, Syrah Sans Barrique, as 
well as the premium wines from the 
3-BLEND and the Private Reserve 
line, have become representative 
for the cellar. The Young Merlot from 
Shishmanovo has been a favorite of 
winelovers, having a noble cause 
for preservation of the Imperial Ea-
gle. The Bratanov Winery’s goal is to 
make wines that express the spirit of 
their creators, as well as their South 
Sakar origin, leaving a sense of au-
thenticity, warmth, and individuality.
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 Eolis Estate

Стара Загора 6001
ул. „Антон Марчин“ 2В

6001 Stara Zagora
2В, Anton Marchin Str.

tel.: +359 888 866 484
e-mail: info@eolisestate.com
www.eolisestate.com

Семейният проект Еолис Естейт стар-
тира през 2005. Масивът от 2,2 ха  
собствени лозя се намира край  
с. Малко Градище, община Люби-
мец, в полите на Източните Родо-
пи. Вината Еолис се произвеждат 
в лимитирани серии от сортовете 
мерло, каберне совиньон и фран, 
сира, гевюрцтраминер, вионие и 
совиньон блан. Годишното произ-
водство е общо 10 000 бутилки. 
Визията на винарите от Еолис е да 
пресъздадат богатството на тероара 
в елегантни комплексни вина с пло-
дов характер. От 2012 винификаци-
ята се извършва в изба Братанови 
под напътствията на швейцарския 
енолог-консултант Марк Вундерли, 
който създава стила на Еолис от са-
мото му начало. Вината отлежават 
в 400-литрови бъчви от френски 
дъб до постигане на елегантна хар-
мония между експресивен плодов 
букет, фини дъбови аромати и ве-
лурени танини.

The Eolis Estate family project was 
launched in 2005, and owns 2.2 
ha of vineyards near the village of 
Malko Gradishte, in the Lyubimets 
Municipality, at the foot of the East-
ern Rhodope Mountains. Eolis wines 
are produced in limited editions from 
the Merlot, Cabernet Sauvignon & 
Franc, Syrah, Gewürztraminer, Viog-
nier, and Sauvignon Blanc varieties, 
with an annual production of 10,000 
bottles. The vision of the Eolis wine-
growers is to recreate the wealth 
of the terroir in elegant, complex 
wines of fruity character. Since 2012, 
vinification has taken place at the 
Bratanov winery under the guidance 
of Swiss oenologist and consultant, 
Marc Wunderli, who created the Eo-
lis style of wines from the very be-
ginning. The wines are matured in 
400-litre barrels of French oak in 
order to achieve an elegant harmony 
between an expressive fruity bou-
quet, fine oaky flavours, and a velvety 
tannin texture.
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Eolis Spring Garden 2019

Eolis Inspiration 2017
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Zaara estate Dogma Tamyanka 2020

Zaara Estate Dogma Rose Syrah 2020





Заара Естейт 
 Zaara Estate

с. Главан 6295
общ. Гълъбово, обл. Стара Загора

6295 Glavan
Galabovo Municipality
Stara Zagora District

tel.: +359 888 776 605 
e-mail: office@zaaraestate.bg
www.zaaraestate.bg

Заара Естейт е семейна винарна с 
хотел, ресторант и релакс център, 
открита през 2018 г. Намира се на 
високия хълм над с. Главан в Сакар. 
Собствените масиви на избата от 
15 ха са засадени със сира, мерло, 
каберне совиньон, каберне фран, 
карменер, совиньон блан, шардоне 
и тамянка. Годишният капацитет е  
60 000 бутилки. Полагат се внима-
телни грижи както за лозята, така и 
за направата на самите вина. Зад 
вината стои българо-италиански 
тандем от технолози – Славей Пау-
нов и Джовани Колунати, които тър-
сят в тях фин баланс между древния 
местен тероар и най-съвременни 
енологични практики. Създателите 
на избата и на вината й се гордеят с 
етикета, посланието и вкуса на вся-
ка бутилка от дебютните серии, но-
сещи имената Dogma и Zaara Estate. 
Заара Естейт предлага и чудесни 
условия за винен туризъм; ком- 
плексът разполага със специална 
зала за дегустации.

Zaara Estate, a family-owned winery 
with a hotel, restaurant and relax-
ation centre, opened in 2018. It is 
situated on the high hill above the 
Glavan in the Sakar Mountain. The 
estate owns 15 ha of vineyards plant-
ed with Syrah, Merlot, Cabernet Sau-
vignon, Cabernet Franc, Carménère, 
Sauvignon Blanc, Chardonnay and 
Tamyanka. The annual production 
capacity is 60,000 bottles. Particular 
care is taken both for the vineyards 
and in the winemaking. Behind the 
wines, there is a Bulgarian-Ital-
ian tandem of oenologists—Slavey 
Paunov and Giovanni Colunatti; they 
seek a fine balance between the an-
cient local terroir and the latest oe-
nological practices. The creators of 
the cellar and its wines are proud of 
the label, the message and the taste 
of every bottle of wine of the debut 
brands Dogma and Zaara Estate.
Zaara Estate also provides excellent 
opportunities for wine tourism; the 
complex has a special tasting room.
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 Ivo Varbanov

tel.: +44 7956 377705
        +359 884 194 700
e-mail: ivo@ivovarbanov.com
www.ivovarbanov.com

Иво Върбанов е класически пианист, 
живеещ в Лондон, който решава да 
отглежда лозя в родината си. След 
дълго проучване избира района на 
Южен Сакар до с. Изворово. През 
2005 купува 13 ха земя и през 2006 
започва да ги засажда. Целта му са 
вина, които изразяват тероара на 
района. А този район Иво смята за 
един от най-добрите на Балкани-
те. Винифицирането се извършва в 
изба Братанови. От 2012 за лозята 
се грижи Станчо Бангиев. Заради 
използването на био земеделски 
практики, добивите са естествено 
ниски. През 2018 и 2019 той за-
сажда наново два масива, сериозно 
засегнати от горските пожари през 
2013, както и останалите си земи с 
марселан, шардоне, сира (и някои 
изненади). Общото производство 
на избата е между 25 000 и 30 000 
бутилки, в зависимост от реколтата. 
Вината му се предлагат във Велико-
британия, Белгия, Холандия, Герма-
ния, Полша, Финландия, Черна Гора 
и САЩ, а основни клиенти са ресто-
ранти с „Мишлен“ звезди и места за 
виноценители. Иво Върбанов е сред 
основателите на Българската aсоци-
ация на независимите лозаро-вина-
ри, вицепрезидент на Европейската 
конфедерация на независимите 
лозаро-винари и от 2017 е първият 
българин член на Международната 
винена академия (AIV).

Ivo Varbanov is a classical concert pi-
anist, living in London, who decided 
to cultivate a vineyard in his native 
country. After a long search he chose 
an area in the South Sakar, near the 
village of Izvorovo. In 2005, he pur-
chased 13 ha of land, and from 2006 
he started planting. Ivo Varbanov’s 
goal is to produce wines, which re-
flect the terroir of the area, which he 
con- siders to be one of the best re-
gions on the Balkans. The winemak-
ing is done at Bratanov Winery. Since 
2012 Stancho Bangiev manages the 
vineyards. Using organic agricultur-
al practices, the vineyards naturally 
have small yields. In 2018 and 2019 
he replants a plot heavily damaged 
by a bushfire 2013 and the rest of his 
property with Marselan, Chardonnay, 
Syrah (and few suprises). At pres-
ent Ivo Varbanov produces between 
25000 and 30000 bottles depending 
on the vintage. His wines are distrib-
uted in the UK, Belgium, Nederland, 
Germany, Poland, Finland, Monte Ne-
gro and the USA, being the main cli-
ents either Michelin starred restau-
rants or wine conoisseurs places. He 
is a founding member of the Bul-
garian Association of Independent 
Winegrowers, vice-president of the 
European Confederation of Indepen-
dent Winegrowers, and since 2017 
the first Bulgarian member of the 
Académie International du Vin.
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Ivo Varbanov La Mer Chardonnay 2018

Ivo Varbanov Rose Humoreske 2019

Ivo Varbanov Sonatine Bureaucratique
Syrah & Viognier 2018

Ivo Varbanov Leporello Merlot & Syrah 2018

Ivo Varbanov Syrah 2016
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Katarzyna Question Mark Gold 2019

Katarzyna Ballade 2019

Katarzyna Reserve 2019

Katarzyna Question Mark 2020

Katarzyna Encore Syrah 2020

Katarzyna Encore Malbec 2020

Katarzyna Le Terroir 2020

Katarzyna Mavrud 2020
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Катаржина Естейт
 Katarzyna Estate

Свиленград 6500
ул. „23-ти се птември“ 33

6500 Svilengrad
33, 23rd September Str.

tel.: +359 2 405 1795
e-mail: office@katarzyna.bg
www.katarzyna.bg

Катаржина Естейт се намира в един 
от най-благодатните райони за 
отглеждане на лозя в България и 
Европа, в района с най-продължи-
телно слънчево греене, където през 
вегетационния период температур-
ната сума достига 4000°C. Избата е 
разположена в най-южната част на 
България, на 2 км от с. Мезек и на 
около 7 км от Свиленград, в подно-
жието на Източните Родопи. Мест-
ността е хълмиста, живописна и 
все още прелестно дива. Имението 
вклюва над 750 ха собствени лозя, 
засадени с разнообразни сортове. 
В различните части на имението 
почвите са забележително разноо-
бразни: от лесивирани и излужени 
канелени горски до рендзини. Кли-
матът е умерено-континентален, 
но със силно средиземноморско 
влияние. Повечето от процесите се 
извършват по метода на микрови-
нификация - ръчно бране на гроз-
дето в касетки, ръчно сортиране и 
ронкане. От 2012 г. избата развива 
биологично производство. Енолози 
са братята близнаци Свилен и Иван 
Кисьови.

Katarzyna Estate is situated in one 
of the richest viticultural regions in 
all of Bulgaria and Europe, an area 
with the most prolonged sunshine 
where, during the period of vegetal 
growth, the calculation of total tem-
perature reaches more than 4,000°C. 
The winery is located in the south-
ernmost part of Bulgaria, at the foot 
of the Eastern Rhodope Mountains, 
some 2 km away from the village of 
Mezzek and 7 km from Svilengrad. 
The picturesque area spreads over 
rolling hills that maintain their wild 
charm. The estate owns over 750 ha 
of vineyards planted with a wide 
range of varieties. The soil through-
out the vineyard features a remark-
able diversity: from lessive, leached 
cinnamon forest soils to rendzinas. 
The climate is temperate continen-
tal, although with a strong Mediter-
ranean influence. The majority of the 
processes are conducted following 
the micro-vinification technique, 
hand-picking the grapes in crates, 
hand-sorting and de-stemming 
them. From 2012 the cellar develops 
organic production. The oenologists 
at the winery are the twin brothers, 
Svilen and Ivan Kissyov. 
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 Malkata zvezda

Харманли 6450
ул. „Никола Петков“ №29А

6450 Harmanli
29A, Nikola Petkov Str.

tel.: +359 893 392 573
e-mail: malkatazvezda@abv.bg
www.malkatazvezda.com

Историята на винарска изба Малка-
та звезда започва през 2005, когато 
четирима приятели решават да за-
садят първото си лозе заедно. Това 
са Георги Георгиев, Стефан Ангелов, 
Николай Иванов и Маркус Вайх, 
собственици на малкото предприя-
тие. Избата е разположена на 11 км 
източно от Харманли, в подножието 
на Сакар планина. Името й е за-
имствано от местността, в която се 
намира: „Звездата” всъщност е стар 
римски кръстопът. Щедрото слън-
це и меките хълмисти склонове на 
Сакар определят и характера на 
вината на Малката звезда – топли, 
с меки, много зрели плодове. Сор-
товете са мерло, каберне совиньон, 
мавруд, сира, каберне фран и шар-
доне. Търговски марки на избата са 
Palitra, Enigma, Sveta Gora, Malkata 
Zvezda и Essence. Palitra са подчер-
тано плодови вина, вината от ос-
новната серия на избата – Enigma, 
отлежават от 6 до 12 месеца в  
нови и употребявани барици от 
френски, американски и български 
дъб, a Essence отлежават минимум 
18 месеца.

The story of the Malkata Zvezda 
wine cellar began in 2005 when four 
friends – Georgi Georgiev, Stefan 
Angelov, Nikolay Ivanov and Markus 
Vayh, the owners of the small busi-
ness enterprise – decided to culti-
vate their first vineyard together. The 
winery is located some 11 km east of 
the town of Harmanli, at the foot of 
the Sakar Mountain. Its name is tak-
en from that of the surrounding area: 
Zvezdata [the Star] used to be the 
intersection of ancient Roman roads. 
The generous sunshine and softly 
rolling slopes of Sakar define the 
character of Malkata Zvezda wines 
– warm, with smooth-tasting, very 
ripe fruit. The varieties cultivated are 
Merlot, Cabernet Sauvignon, Mavrud, 
Syrah, Cabernet Franc, and Char-
donnay, while the cellar’s labels are 
Palitra, Enigma, Sveta Gora, Malkata 
Zvezda and Essence. Palitra are pro-
nouncedly fruity wines, while those 
from the main selection – Enigma – 
are aged from 6 to 12 months in new 
or used barriques of French, Ameri-
can or Bulgarian oak, and Essence 
wines are aged for a minimum of 18 
months. 

Кастра Рубра
 Castra Rubra

София 1421
п.к. 54

1421 Sofia
P.O. box 54

tel.: +359 888 688 377
e-mail: info@bwi.bg
 info@castrarubra.bg
www.bwi.bg, www.castrarubra.bg

Кастра Рубра е емблематична изба 
не само за региона на Южен Сакар, 
но и за модерното българско вино 
въобще. Уникална като архитектура, 
концепция, оборудване и изпълне-
ние, винарната е единствената у 
нас, която работи с най-известния 
летящ винар в света – Мишел Ро-
лан. Засаждането на масива от 200 
ха край с. Коларово стартира през 
2004, първата реколта е 2007. 
Пламена Костова и Антон Димитров 
са младите енолози, които заедно с 
Мишел Ролан и Жайр Агопян опре-
делят модерния и едновременно 
класически облик на всяко едно от 
вината. Новите серии вина Motley 
Cock и Castra Rubra Classic са с ясно 
послание за плодов стил и бърза 
консумация, докато Via Diagonalis 
и Zahir са сериозни вина с потен-
циал за отлежаване. Специалните 
вина на Кастра Рубра са в серии-
те Dominant, Nimbus, Castra Rubra, 
както и първото вино на избата 
– Butterfly’s Rock. Най-новите вина 
на избата са Castra Rubra Rosé и се-
рията Wine book. Castra Rubra 2009 
беше избрано за вино номер едно 
в класацията DiVino Топ 50 за 2014.

Castra Rubra is а winery represen-
tative not only of the South Sakar 
Mountain region, but also of modern 
Bulgarian wine as a whole. Unique in 
its architecture, concept, equipment 
and implementation, the enterprise 
is the only one in Bulgaria that 
works with the world-famous ‘Fly-
ing Winemaker’, Michel Rolland. In 
2004, some 200 ha of vineyards were 
planted near the village of Kolarovo, 
while the first vintage was harvested 
in 2007.
Plamena Kostova and Anton Dimi-
trov are the young oenologists who, 
together with Michel Rolland and 
Jair Agopian, define the modern yet, 
at the same time, traditional aspect 
of each of the wines. The new brands, 
Motley Cock and Castra Rubra Clas-
sic, are clearly indicative of a fruity 
style and invite timely consumption, 
while Via Diagonalis and Zahir are 
serious wines with the potential for 
ageing. The special wines of Castra 
Rubra are made in the following 
series: Dominant, Nimbus, Castra 
Rubra, as well as their first wine, But-
terfly’s Rock. The winery’s newcomers 
are Castra Rubra Rosé and the Wine 
Book edition. Castra Rubra 2009 was 
selected as the No. 1 wine in the 
2014 DiVino Тop 50 rating.
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 Terra Tangra

Харманли 6450
ул. „Никола Петков“ 35

6450 Harmanli
35, Nikola Petkov Str.

tel.: +359 879 966 070
e-mail: office@terratangra.com
www.terratangra.com

Тера Тангра е сред утвърдените 
качествени винопроизводители в 
топлия регион около Южен Сакар. 
Избата е създадена през 2000 г., 
когато собствениците инвестират 
и засаждат 350 ха собствени лозя 
в района на Харманли. Днес лозя-
та достигат 400 ха, с над 20 бели и 
червени винени сорта, сред които 
мерло, каберне совиньон, сира, ка-
берне фран, пти вердо, пино ноар, 
мавруд, малбек, рубин, шардоне, 
совиньон блан, вионие и семийон. 
Енолози на Тера Тангра са Борис 
Андонов, Димо Хаджиев и Мария 
Стоянова. В производствения про-
цес участват 225 и 400-литрови 
френски дъбови бъчви, система за 
рото винификация и др. Тера Тангра 
произвежда 2000 тона грозде и бу-
тилира 1 млн. бутилки. В по-ниския 
ценови клас са позиционирани 
вината ТТ и Organic, както и попу-
лярното Rosé. Премиум вината са 
представени от брандовете Single 
Barrel, Roto, Grand Reserve и Yatrus. 
През 2016 г. Тера Тангра представи 
серията Black Label, състояща се от 
висококачествени сортови червени 
вина.

Terra Tangra rates amongst the most 
appreciated wineries in the hot re-
gion of the South Sakar Mountain. 
It was established in 2000, when 
its founders invested and planted 
350 ha of vineyards in the Harmanli 
region. Today, the vineyards spread 
over 400 ha and number over 20 va-
rieties, among them Merlot, Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Cabernet Franc, 
Petit Verdot, Pinot Noir, Mavrud, Mal-
bec, Rubin, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Viognier, and Semillon. Terra 
Tangra’s winemakers are Boris An-
donov, Dimo Hadjiev and Maria Stoy-
anova. Part of the production process 
are the French oak barrels of 225 l 
and 400 l, a roto vinification system, 
etc. The company produces 2,000 
tons of grapes and 1 million bottles 
of wine annually. The TT and Organic 
brands, along with the eminent Rosé, 
are listed in the entry level. Terra 
Tangra’s premium wines are branded 
respectively as Single Barrel, Roto, 
Grand Reserve and Yatrus. In 2016, a 
range of high-quality, single variety, 
red wines were marketed, with the 
name of Black Label.
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Terra Tangra Black Label Malbec 2018

Terra Tangra Merlot & Rubin Organic 2020





Шато Коларово 
 Château Kolarovo

с. Коларово 6460
общ. Харманли, обл. Хасково

6460 Kolarovo
Harmanli Municipality
Haskovo District

tel.: +359 893 610 082;
+359 895 518 688
e-mail: chkolarovo@gmail.com
www.chkolarovo.com

Бутикова винарска изба, основана 
през 2009 г. Разположена е сред 
югозападните склонове на Южен 
Сакар близо до Харманли и носи 
името на селото, в което се намира. 
Притежава 15 ха отлично поддър-
жани лозя с каберне совиньон, ка-
берне фран, сира, пти вердо и мал-
бек, както и 5 ха 40-годишни лозя с 
мерло – част от прочутия Коларов-
ски масив. Собственик е Стоян Стоя-
нов, а енолог – Илияна Коева, една 
от най-добрите професионалисти в 
бранша. Годишно се произвеждат 
около 70 000 бутилки, разпределе-
ни в къси бутикови серии – винаги 
мощни вина, с южен характер, зрял 
плод и опушени нотки. Винарна-
та присъства на пазара с няколко 
бранда:
SKS е купаж от мерло, каберне 
совиньон, сира и мавруд – прави 
се само в години с изключителни 
характеристики на гроздето. От-
лежава от 12 до 18 месеца в нови 
български и френски дъбови бъчви. 
Селекция Megalit е от чисто сортови 
резерви, отлежавали между 12 и 18 
месеца във френски бъчви, първо 
и второ зареждане. Сортовете са 
каберне совиньон, каберне фран, 
мерло, мавруд, сира и пти вердо.
Château Kolarovo са сортови вина: 
Chardonnay Barrique, Viognier, 
Cabernet Sauvignon и Syrah.

Château Kolarovo, a boutique wine 
cellar established in 2009, is located 
amid the southwest slopes of South 
Sakar Mountain near Harmanli, and 
is named after the village where it 
is situated. The winery owns 15 ha 
of excellently maintained vineyards 
with Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Syrah, Petit Verdot and Malbec, 
and 5 ha of 40-year-old vineyards of 
Merlot – part of the renowned Ko-
larovo vineyard. Stoyan Stoyanov is 
the owner and Iliyana Koeva, one 
of the best specialists in the indus-
try, is its oenologist. 70,000 bottles 
are produced annually, distributed in 
limited series. 
Château Kolarovo markets several 
wine brands: 
SKS, a blend of the Merlot, Caber-
net Sauvignon, Syrah and Mavrud, is 
made only in years with exceptional 
grapes. The wine ages from 12 to 18 
months in new Bulgarian and French 
oak barriques. 
The Megalit selection is made of 
monovarietal reserves only, aged for 
between 12 and 18 months in first- 
and second-fill French barriques. 
The varieties used are Cabernet 
Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, 
Mavrud, Syrah and Petit Verdot. 
Château Kolarovo is the brand of 
monovarietal wines: Chardonnay 
Barrique, Viognier, Cabernet Sauvi-
gnon and Syrah.

CHATEAU KOLAROVO



DiVinoGuide 121

Че
рн

ом
ор

ск
и р

ег
ио

н /
 B

la
ck

 Se
a R

eg
io

n

The Best Bulgarian Wines

 Са
ка

р и
 И

зт
оч

ни
 Ро

до
пи

 / S
ak

ar
 an

d E
as

te
rn

 Rh
od

op
esЯмантиеви 

 Yamantievs

Ивайловград 6570
ул. „Кап. Петко Войвода“ 18

6570 Ivaylovgrad
18, Capt. Petko Voevoda Str.

tel.: +359 32 652 028
e-mail: vinivel@yamantievs.com
www.yamantievs.com

От 2000 година семейство Ивана 
и Юлиян Ямантиеви започват да 
консолидират собствеността на 
избата в Ивайловград и днес вече 
тя е 100% тяхна. През 2002 година 
чрез проект по САПАРД винарната 
изцяло се променя – увеличава се 
съдовият капацитет, променят се 
технологичните схеми и качест-
вото на работния процес. Няколко 
години по-късно, през 2006 година, 
стартира засаждането на първия 
лозов масив от 70 хектара собстве-
ни лозя на Ямантиеви със сортовете 
каберне совиньон, сира, пино ноар, 
мерло, аликант буше, траминер, 
вионие, мускат и шардоне. Винар-
ната преработва 1,5 млн. кг гроз-
де за производство на над 1 млн. 
литра вино годишно от собствени 
лозя и от избрани и контролирани 
масиви. До 2017 изградените лозя 
са общо над 200 хектара. Вината им 
се предлагат в бутилки и в bag-in-
box, а основните марки на избата 
са Villa Armira, Yamantievs New line, 
Marble Land, Yamantiev’s New Line. 
Годишното производство е над  
1 400 000 бутилки.

The family of Ivana and Yulian Ya-
mantiev began consolidating own-
ership of the cellar in Ivailovgrad in 
2000, and today it is completely in 
their possession. In 2002, through a 
SAPARD project, the winery was com-
prehensively modernised: its ves-
sel capacity was increased, and the 
technological schemes and workflow 
quality were optimised. Some years 
later, in 2006, Yamantiev’s company 
brought under cultivation 70 ha of 
its own wine estate with Cabernet 
Sauvignon, Syrah, Pinot Noir, Merlot, 
Alicante Bouschet, Traminer, Viog-
nier, Muscat, and Chardonnay grape 
varieties. The winery processes 1.5 
million kg of grapes from its own and 
other selected and controlled vine-
yards, yielding over 1 million litres of 
wine annually. By 2017, its vineyards 
had expanded to some 200 ha. The 
wines, available both in bottles and 
in bag-in-box, include the primary 
brands of the cellar: Villa Armira, Ya-
mantiev’s, Marble Land, and Yaman-
tievs New Line. Annual production is 
over 1.4 million bottles.

Yamantiev`s Marble Land Chardonnay 2018

Yamantiev’s Sauvignon Blanc 2020

Yamantiev’s Rose Pinot Noir La Vie En Rose 2020

Yamantiev`s Grand Reserve Cabernet Sauvignon 2019

Yamantiev`s Ivailovgrad Cabernet Sauvignon & Merlot 2019

Yamantiev`s Marble Land
Cabernet Sauvignon & Merlot & Syrah 2017

Yamantiev`s Ivailovgrad Grand Reserve Syrah 2018
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Източна Тракия 
 Eastern Thrace VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO

RUSE

STARA ZAGORA

HARMANLI

SHUMEN

Източна Тракия обхваща източната част на Родопската яка и част от 
поречието на река Марица. Това са едни от най-плодородните земи на 
страната, наричани още овощно-зеленчуковата градина на България. 
Правенето на вино тук има вековна традиция и до днес в този район 
са концентрирани едни от най-добрите производители. Източна Тракия 
подслонява от миниатюрни, почти гаражни изби до сериозни пазарни 
играчи; от ултрамодерни до традиционни виждания за стил и начин 
на производство. Тук са едни от най-добре проучените и доказали ка-
чеството си тероари за червени вина, а през последните години белите 
вина на региона стават все по-добри. Тук се правят и забележително 
добри естествено пенливи вина. Източна Тракия е щедра към лозарите 
и винарите си и през последните няколко години те показват, че знаят 
как да й се отблагодарят, правейки вина, носещи духа на земята си.

Eastern Thrace comprises the area of the Rhodopean ‘Collar’ and a part 
of the Maritsa River valley. Some of the most fertile lands in the coun-
try, these are also known as the fruit and vegetable garden of Bulgaria. 
Winemaking has a long and time-honoured tradition; to this day, some of 
the best wineries are concentrated in the area. The Eastern Thrace region 
fosters a range from small-scale, almost ‘garage’, wineries, to serious mar-
ket players; from traditional to ultra-modern concepts and methods of 
winemaking. Some of the best-explored terroirs in which red wines thrive 
and impart a unique quality are located in this area, while the regional 
white wines are continuously improving. Remarkable natural sparkling 
wines are also produced here. Eastern Thrace has been generous to its 
vine growers and winemakers, and in the last few years they have shown 
that they know how to return the favour by making wines that express the 
spirit of their local land. 

Източна Тракия / 
Eastern Thrace
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Александра Естейт 
 Alexandra Estate

Стара Загора 6000
ул. „Княз Александър Батенберг“ 28
ет. 3, офис 22

6000 Stara Zagora
28, Knyaz Alexander Battenberg Str.
Floor 3, Office 22

e-mail: sslavova@me.com
www.alexandraestate.com

Александра Естейт е от групата на 
най-новите попълнения в българ-
ското вино. Вината им се появиха 
на пазара през 2014 г. Проектът 
стартира от 2012 г., когато са за-
купени първите 20 ха в с. Орешец, 
Харманлийско. Разположени са в 
подножието на Източните Родопи, 
със северно изложение, което дава 
възможност на гроздето да запази 
добри киселини. През 2013 г. Алек-
сандра Естейт се разширява с още 
10 ха лозя в с. Ракитница, Старо-
загорско, на 300 м.н.в. върху кар-
бонатни почви. Отглеждат се сира, 
малбек, каберне фран, пино ноар, 
мерло, шардоне, марсан, русан, 
семийон и вионие. През 2015 г. са 
прибавени още 10 ха лозя в с. Оре-
шец, с надморска височина 500 м, от 
сортовете совиньон блан, совиньон 
гри, верментино и шардоне. При 
отглеждането на лозята са застъ-
пени принципите на биологичното  
земеделие. Производството за 2015 
възлиза на 60 000 бутилки, с тен-
денция за увеличение през следва-
щите години. Произвеждат се бели 
вина, розета и червени, които се 
винифицират във френски бъчви от  
225 и 300 литра. Вината на Алек-
сандра Естейт са сочни, комплексни 
и модерни.

Alexandra Estate is among the 
youngest enterprises in Bulgarian 
winemaking, with its wines first ap-
pearing on the market in 2014. The 
project was launched in 2012, when 
an initial 20 ha of vineyards were ac-
quired in the village of Oreshets, in 
the Harmanli region. Situated at the 
foot of the Eastern Rhodope Moun-
tains, the vineyards are exposed to 
the north, allowing the grapes to re-
tain good acidity. In 2013, Alexandra 
Estate expanded with another 10 ha, 
on carbonate soils, in Rakitnitsa, a 
village at 300 m above sea level in 
the Stara Zagora region. The varieties 
cultivated are Syrah, Malbec, Caber-
net Franc, Pinot Noir, Merlot, Mar-
sanne, Roussanne, Chardonnay, Sé-
millon and Viognier. In 2015, another 
10 ha at an altitude of 500 m were 
added to the those in Oreshets with 
the planting of Sauvignon Blanc, 
Sauvignon Gris, Vermentino and 
Chardonnay varieties. Cultivation of 
the vineyards is conducted accord-
ing to organic farming principles. 
The 2015 annual production was 
60,000 bottles, with a rising trend in 
the following years. Alexandra Estate 
produces white, red, and rosé wines, 
which are vinified and aged in 225 
- and 300 - litre French oak barrels. 
The Alexandra Estate wines are rich-
ly flavoured, complex, and modern.

Винарска изба Афузов 
 Afuzov Winery

Сливен 8800 
ул. „Янко Сакъзов“ 2

8800 Sliven
2, Yanko Sakazov Str.

tel.: +359 888 759 664
e-mail: vi_afuzov@abv.bg 
www.algolex.net

Компанията, създадена през 2010, 
наследява дейността и опита на 
две други компании, притежава-
ни от същата фамилия. Собственик 
на избата е фамилия Афузови, с 
над 40-годишен опит в селското 
стопанство и винарския бизнес. 
Освен с винопроизводство и ви-
нарски технологии се занимават и 
с проектиране на предприятия и 
съоръжения за хранително вкусо-
вата промишленост, с доставка на 
оборудване, както и с предлагане 
на материали и консумативи за ви-
нопроизводство.
Избата е създадена през 2014, 
намира се в с. Калояново, Сливен-
ска област, на главния път София 
– Бургас. Капацитетът е 300 000 л 
годишно. Избата изкупува грозде 
от местни производители, което 
позволява дейността да е съсредо-
точена върху винопроизводството. 
Технолози са инж. Минчо Афузов 
и инж. Юрка Афузова. Разполагат с 
дегустационни с капацитет 50 чо-
века, магазин и модерна производ-
ствена база, открита за посещения. 
Сред брандовете са Mystery с три 
купажни и три сортови вина, чиито 
стил е плодов, с търсена свежест и 
подчертаване на сортовите особе-
ности, както и серията от три вина 
Cor Caroli: шардоне барик, розе от 
каберне совиньон и червен купаж 
от каберне совиньон, мерло, мавруд 
и шираз.

The Company was established in 
2010, inheriting the activity of two 
other companies owned since 1994 
by the same family, the Afuzovs, who 
have accrued their experience in the 
agricultural and viniferous business 
over more than 40 years. In addition 
to winemaking and wine technology, 
they are also involved in the design 
of enterprises and facilities for the 
food industry, the supply of equip-
ment and the sale of materials and 
consumables for winemaking.
The Winery was established in 2014 
and is situated in the village of Ka-
loyanovo, in the Sliven region, on the 
main Sofia–Burgas road. The cellar, 
with a capacity of 300,000 l annually, 
acquires its grapes from local grow-
ers, allowing its activity to remain 
focused on winemaking. The winery’s 
oenologists are Mincho Afuzov and 
Yurka Afuzova. The establishment has 
tasting rooms that can accommodate 
50 people, a shop and a state-of-the-
art production base open for visits. 
The brands of Afuzov Winery include 
Mystery with three blended and three 
varietal wines possessing a fruity 
style, freshness, and an emphasis on 
the characteristic varietal features, 
as well as the three wines of the Cor 
Caroli edition: Chardonnay Barrique, 
Rosé from the Cabernet Sauvignon 
variety, and coupage red made from 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Mavrud, 
and Syrah.
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Балар 
          Balar

с. Скалица 8645
обл. Ямбол, ул. „Стара планина“ 5

8645 Skalitza
Yambol District, 5, Stara Planina Str.

tel.: +359 886 245 524
e-mail: balar_ad@abv.bg
www.wines-balar.com

Винарска изба Балар се намира в 
района на село Скалица под Мана-
стирските възвишения, на около 30 
км югозападно от Ямбол. Наблизо 
са и лозята, които възлизат на 13,5 
ха. Капацитетът е за преработка на 
50 тона грозде годишно. Районът е 
защитен от северните ветрове, поч-
вата е с добър дренаж, слънчевите 
дни са много, добивът е редуциран 
на 40 кг от хектар – ето предпостав-
ките за получаването на богати и 
плътни червени вина от каберне со-
виньон, мерло, сира, пти вердо, кар-
менер, малбек, както и бели вина от 
мускат отонел и гевюрцтраминер. 
Оборудването е по последните тех-
нологични стандарти; червените 
вината са в ограничени серии и съ-
зряват във френски дъбови бъчви. 
Първата реколта е 2009. Червените 
вина са от серията К и носят име-
ната К1, К3, К5, К7 и К9, а белите 
вина и розето са в серия Balarina. 
Винарната патентова специални 
установки за създаване на лимити-
рани колекции озвучени с музика 
(витализирани) вина – с повишена 
енергийност и променена аура. Тех-
нолог на избата е Диана Стоянова, 
възпитаник на УХТ Пловдив.

The Balar Wine Estate is located 
near the village of Skalitsa, at the 
foot of the Monastery Hills, 30 km 
southwest of Yambol. In the vicinity, 
its vineyards spread over some 13.5 
ha. The annual processing capacity 
amounts to 50 tons of grapes. The 
region’s protection from the northern 
winds, the soil with its good drainage, 
the abundance of sunshine, and the 
reduced yield of 40 kg per hectare, 
are all prerequisites for the creation 
of rich red wines from the Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Petit Ver-
dot, Carménère, and Malbec varieties, 
as well as white wines from Muscat 
Ottonel and Gewürtztraminer. 
The winery’s equipment meets all 
contemporary technological stand-
ards. Red wines are produced in lim-
ited editions and matured in French 
oak. The first vintage  appeared in 
2009. Its red wines are marketed 
under the K series, with the labels 
K1, K3, K5, K7 and K9, while the 
white wines and the rosé are avail-
able under the Balarina brand. Balar 
Wine Estate has patented a unique 
technology for limited collections of 
vitalised wine, using musical sound 
waves to intensify the wine’s quality. 
Balar’s technologist is Diana Stoy-
anova.

BALAR
WINE ESTATE

Домейн Мараш  
 Domaine Marash

София 1164
бул. „П.К.Яворов“ 42

1164 Sofia
42 P.K.Yavorov Blvd.

tel.: +359 889 886 490
e-mail: office@marash.bg
www.marash.bg

Домейн Мараш се появява на па-
зара през 2009 г. и за пет години, 
чрез активна маркетингова полити-
ка, съумява да се превърне в знак 
за вина с добро съотношение ка-
чество-цена. Избата е наречена на 
Марашкия проход в Стара планина 
и на местност в непосредствена 
близост до град Стралджа. Собст-
вените лозя на избата са 50 ха и в 
тях се отглеждат сортовете кабер-
не совиньон, каберне фран, мерло, 
сира, малбек, пти вердо, пино ноар, 
аликант буше, шардоне, траминер, 
мускат отонел, вионие, семийон и 
совиньон блан. Произвеждат се и 
алкохолни напитки, суровината за 
които идва от 200 ха овощни гра-
дини. Капацитетът на избата е 4 
000 хл. Вината се произвеждат в 
количествени размери от 175 до 
1000 мл, затваряни с коркови тапи 
или винтови капачки. Предлагат се 
и Бег-ин-Бокс опaковки от 3, 5, 10 и 
20 л. Използват се френски и аме-
рикански бъчви от 225 и 400 л.

Domaine Marash emerged on the 
market in 2009 and, through its dy-
namic marketing policy, succeeded 
in establishing an image of wines 
offering good value for money. The 
winery is named after the Marash 
Mountain Pass (Marashki Prohod) in 
the Balkan Mountains, near the town 
of Straldzha. Domaine Marash owns 
vineyards spread over some 50 ha, 
planted with Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Merlot, Syrah, Mal-
bec, Petit Verdot, Pinot Noir, Alican-
te Bouschet, Chardonnay, Traminer, 
Muscat Ottonel, Viognier, Sémillon 
and Sauvignon Blanc. The winery 
also produces spirits, based on fruits 
from its own 200-hectare orchards. 
Production capacity is 4,000 hl; the 
wines are bottled in quantities rang-
ing from 175 to 1,000 ml, sealed 
with corks or screw-tops, as well as 
in bag-in-box containers of 3, 5, 10 
and 20 litres. The wines are aged in 
225- or 400-litre barrels of French or 
American oak.
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Бетър Халф 
 Better Half

с. Змейово 6059
област Стара Загора

6059 Zmeyovo
Stara Zagora District

tel.: +359 889 996 060
e-mail:  n.fishman@me.com 

office@betterhalf.bg

Better Half е семеен проект за про-
изводство на гаражни вина на един 
от най-утвърдените и разпозна-
ваеми български винари, Николай 
Далаков. Стартира през 2007 г. със 
засаждането на лозя в с. Змейово, 
Стара Загора. Година по-късно на-
сажденията са увеличени с 12 ха 
в землището на с. Дълбоки. Лозята 
с южно изложение са на 516 м. н. 
в. в район със значителни темпе-
ратурни разлики между ден и нощ. 
Работи се с бели и червени сорто-
ве: шардоне, пино гри, семийон, 
вионие, каберне совиньон, каберне 
фран, сира, гренаш, мурведър и др. 
Целта на Better Half са лимитирани 
партиди. Вината са в серии от 1500-
2500 бутилки от линия Better Half 
Single vineyard: Zmeevo, Pinotto, 
Psychea, Marakech... 
Избата работи по стара технология, 
както преди 2500-3000 г. – в гли-
нени съдове. Разполагат с 300-600 
л амфори от Италия и квеври от 
Грузия – част от тях заровени, други 
на открито. Резултатите са вдъхно-
вяващи – при едно и също вино, 
отгледано в неръждаема стомана 
или в глинен съд, се получават два 
напълно различни продукта. Better 
Half постояннно търсят иновации 
поглеждайки както в миналото, така 
и в бъдещето.

Better Half is a family project for the 
small-scale, ‘garage’ production of 
wines of one of the most recognised 
and identifiable Bulgarian winemak-
ers, Nikolay Dalakov. It was launched 
in 2007 with the planting of vine-
yards near the village of Zmeyovo, 
Stara Zagora. A year later, another 12 
ha were planted on the land of Dal-
boki village. The south-facing vine-
yards are situated at 516 m above 
sea level in an area with significant 
temperature differences between 
day and night. The winery cultivates 
white and red varieties including 
Chardonnay, Pinot Gris, Sémillon, 
Viognier, Cabernet Sauvignon, Cab-
ernet Franc, Syrah, Grenache, Mour-
vèdre, and others. Better Half’s goal 
is to produce limited batches. The 
wines produced are in series of 
1,500 to 2,500 bottles in the Better 
Half Single vineyard edition: Zmeevo, 
Pinotto, Psychea, and Marrakech.
The cellar employs earthenware 
vessels according to an ancient tech-
nology, some 2,500–3,000 years ago. 
It has 300–600 litre amphorae from 
Italy and qvevri from Georgia—some 
of them buried, others above ground. 
The results are inspiring: from the 
same wine matured in stainless 
steel or in earthenware vessels, two 
completely different products are 
obtained. Better Half are constantly 
seeking innovations, looking at both 
the past and the future.
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Better Half Premium Sauvignon Blanc 2021

Better Half Single Vineyard Reserve 2019

Better Half Dalakov Carmenere 2019

Better Half Single Vineyard
Syrah & Malbec & Carmenere  2019

Better Half Dalakov Nebiolo 2019

Better Half Dalakov Cabernet Franc 2019

Better Half Single Vineyard Syrah & Merlot 2019

Better Half Dalakov Mavrud 2019
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Даунтаун Урбън Уайнъри
 Downtown Urban Winery

Сливен 8000
ул. Шаркьой 6А

8000 Sliven
6A, Sharkyoy Str.

tel.: +359 882 081 611
e-mail:
izba@downtownurbanwinery.com
www.downtownurbanwinery.com

Изба Downtown Urban Winery е 
създадена от семейство Колеви – 
София и Стефан, Николай Митев и 
Веселин Рашев през 2020 година 
в централната част на гр. Сливен. 
Винар на избата е Веселин Рашев. 
Следвайки традициите при произ-
водството, в избата се създават за-
наятчийски вина от грозде от собст-
вени масиви, намиращи се близо до 
Сливен – в землището на с. Нико-
лаево. Лозето е засадено през 2016 
със сортовете пино гри, тамянка, 
шардоне, совиньон блан, санджо-
везе, сира, каберне фран, гренаш, 
рубин и мерло. Общата площ на на-
сажденията е 20 ха. Всички опера-
ции при производството на вината 
се изпълняват ръчно, което опреде-
ля и микро капацитетът на избата – 
годишно около 10-12 хил. бутилки. 
Концепцията на екипа е да създава 
крафт вина, които са безкомпро-
мисен представител на съответния 
сорт и отразяват в пълна степен ха-
рактеристиките на района, в който 
се намира лозето.

Downtown Urban Winery was estab-
lished in 2020 by the Kolevi family- 
Sofia and Stefan, Nikolay Mitev and 
Veselin Rashev in the city center of 
Sliven. The winemaker of the cellar 
is Veselin Rashev. Following the tra-
ditions of winemaking, craft wines 
are made from own vineyards, lo-
cated nearby Sliven- in the village 
of Nikolaevo. The vineyards were 
planted in 2016 with Pinot Gris, 
Tamyanka, Chardonnay, Sauvignon 
Blanc, Sangenovese, Syrah, Caberen-
et Franc, Grenache, Rubin and Merlot, 
and spread across an area of 20ha. 
The entire wine production is man-
ual which determines the limited 
capacity of the winery- approx. 10-
12 thousand bottles. The concept of 
the team is to produce handcrafted 
wines which are a flawless represen-
tation of the respective variety and 
express the characteristics of the 
area in which the vineyard is situated 
to the greatest extent.
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Downtown Urban Winery Chardonnay 2020

Downtown Urban Winery Cabernet Franc 2020

Downtown Urban Winery Syrah 2020
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Изба Росиди 
 Rossidi Winery

Росиди е иновативен винарски 
проект, в който съжителстват иде-
ите на Едуард и Росица Куриян и 
Петър Георгиев. Името на бранда 
е комбинация от имената на Роси 
и Еди. Първата реколта е 2008 и от 
самото начало присъствието им на 
пазара се отличава с нестандартен 
подход, а таргет група са винените 
ценители, класните ресторанти и 
специализираните магазини. Ра-
ботят с шардоне, гевюрцтраминер, 
мерло, каберне совиньон, сира, 
пино ноар и рубин и се фокусират 
главно върху тяхното сортово из-
ражение. Няма разделение на топ 
вина, среден и нисък клас – всяко 
е отражение на сорта и концепци-
ята си. Правят се вина с характер 
и индивидуалност като се работи 
с минимална намеса в избата и се 
експериментира с различни стило-
ве. Към момента пазарните усилия 
са насочени извън страната – Вели-
кобритания, Белгия, Нидерландия, 
САЩ, Тайланд. Собствените лозя на 
избата са до село Николаево, Сли-
венско, а производственият обем е 
25 000 бутилки.

Rossidi is an innovative wine project 
incorporating the ideas of Edward and 
Rossitza Kourian and Peter Georgiev, 
with its brand name inspired by the 
names of Rosie and Eddie. The first 
vintage dates from 2008 and, from the 
very beginning, the winery’s presence 
on the market has been distinguished 
by its creative and novel approach in 
targeting wine connoisseurs, fine-din-
ing restaurants, and wine shops. Ros-
sidi works with Chardonnay, Gewürz-
traminer, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Syrah, Pinot Noir and Rubin, with the 
emphasis on varietal expression. No 
differentiation between top, medium 
and entry level wines is made. All  
wines possess individuality, being 
produced with minimal intervention 
and through experiments with differ-
ent styles and techniques. Currently, 
the company’s marketing is directed 
abroad: to Great Britain, Belgium, the 
Netherlands, the USA, and Thailand. 
Rossidi’s vineyards are in Nikolaevo 
village, near Sliven, and the produc-
tion capacity is 25,000 bottles annu-
ally.

Сливен 8800
ул. „Хаджи Димитър“ 16, офис 2

8800 Sliven
16, Hadzhi Dimitar Str., Office 2

tel.: +359 886 511 080
e-mail: info@rossidi.com
www.rossidi.com
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Rossidi Mavrud 2019

Rossidi Rubin 2019
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Домейн Бойар е име с над 30-го-
дишна история и един от най-голе-
мите производители и износители 
на българско вино. Изнася близо 
80% от продукцията си, присъст-
ва активно на българския пазар и 
заедно с това е и голям вносител 
на световни винени марки. До-
мейн Бойар работи с партньори 
лозари, като активно контролира 
качеството на гроздето, а за вина-
та се грижи висококвалифициран 
екип от технолози, ръководен от  
Капка Георгиева, Дойчин Андреев и  
Росен Георгиев. 
Компанията притежава две изби – 
Сините скали в Сливен и бутиковата 
изба Кортен, оборудвани за произ-
водство на големи и малки партиди 
вина. Изцяло обновеното портфо-
лио включва бели, червени и розови 
тихи вина, пенливи и в ограничени 
количества – спиртни напитки и де-
сертни вина. В най-високия сегмент 
е проектът Solitaire, който включва 
главно сортови вина в ограничени 
партиди. Замислени като качестве-
ния връх в портфолиото на компа-
нията, днес те могат да бъдат при-
числени към едни от най-добрите 
български вина. Изба Сините скали 
разполага със собствен винен мага-
зин, където могат да се закупят вина 
от цялото портфолио на компанията 
на преференциални цени.

Domaine Boyar, a brand name with 
a history of over 30 years, is one of 
the largest producers and exporters 
of Bulgarian wine. Although it ex-
ports nearly 80% of its production, 
it is also active on the local market 
and and is a major importer of global 
wine brands. Domaine Boyar works 
in partnership with grape growers, 
actively controlling grape quality, 
while a highly qualified team of oe-
nologists led by Kapka Georgieva, 
Doychin Andreev and Rossen Geor-
giev are responsible for the wines. 
The company owns two wine cel-
lars – Sinite Skali [the Blue Rocks] 
in Sliven and the boutique winery of 
Korten – equipped to produce both 
large and small batches of wine. 
Their portfolio has been completely 
renewed with white, red, and rosé 
still wines, sparkling wines, and lim-
ited quantities of spirits and dessert 
wines. The Solitaire project, which 
mainly consists of single varietal 
wines in limited editions was con-
ceived as the peak of quality in the 
company’s profile and the wines can 
today be included among some of 
the best Bulgarian brands. The Sinite 
Skali cellar has its own wine shop, 
where wines from the entire portfo-
lio of the company can be purchased 
at preferential prices.

Домейн Бойар 
 Domaine Boyar

София 1618
ул. „Маринковица“ 2Б, ет. 1

1618 Sofia
2b, Marinkovitsa Str., Floor 1

tel.: +359 2 969 7980
e-mail: office@domaineboyar.com
www.domaineboyar.com

Domaine Boyar Boutique Sauvignon Blanc & Chardonnay 2020

Domaine Boyar Quantum Traminer 2020

Domaine Boyar Pure Pink Rose 2020

Domaine Boyar Platinum Cabernet Sauvignon 2019

Domaine Boyar Solitaire Merlot 2018

Domaine Boyar Supreme Grande Cuvee 2017
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Винарска изба Едоардо Миролио  
 Edoardo Miroglio Wine Cellar

София 1040, бул. „Драган Цанков“ 36

1040 Sofia, 36, Dragan Tsankov Blvd.

tel.: +359 887 590 528
e-mail: Zlati.Zlatev@emiroglio.com
www.emiroglio-wine.com

Избата на италианския индустриа-
лец Едоардо Миролио в района на 
с. Еленово, Нова Загора, е един ма-
щабен винен проект. Стартира през 
2002 след като почвено-климатич-
ните анализи потвърждават теро-
арния потенциал на микрорайона. 
Засадени са 140 ха лозя с местни 
и международни сортове. Сред тях 
е построена модерно оборудва-
на изба с годишен капацитет над 
1 млн. л вино. Първата реколта е 
2005. Днес размерът на инвестици-
ите достига 22 млн. евро. Портфо-
лиото показва задълбочен подход 
и особен интерес към пино ноар, 
мавруд и пенливи вина по класиче-
ска технология. От 2013 избата има 
сертифицирани биолозя и предлага 
серия от биовина, при които фокус 
са типичните български сортове 
мавруд, рубин и букет. Екипът от 
български и италиански енолози 
се ръководи от Алберто Ла Роса. 
Изграден е и бутиков хотел, Соли 
Инвикто, който предлага отлични 
условия за винен туризъм.

The Italian industrialist Edoardo 
Miroglio’s winery in the area of Ele-
novo, Nova Zagora, is a large wine 
project started in 2002, after the soil 
and climatic analyses confirmed the 
terroir potential of this micro-region. 
140 ha of vineyards were planted 
with both local and international 
varieties. A modern winery was built 
amongst the vineyards with a ca-
pacity of more than 1million liters. 
The first vintage was 2005. Today 
the total amount spent is 22 million 
Euros. The portfolio places a strong 
emphasis on Pinot Noir, Mavrud and 
traditional sparkling wines. Since 
2013 the winery has certified organic 
vineyards and offers a series of or-
ganic wines, made with focus on the 
local varieties Mavrud, Rubin and Bo-
quet. The team of Bulgarian and Ital-
ian winemakers is led by Alberto La 
Rosa. The Soli Invicto hotel was built 
to accommodate tourists interested 
in visits and wine tastings.

30

30

30

30

30

30

30+

20

15

30

30+

30

20

15

30+

20

20

30+

30+

30+

30+

91

91

90

89

92

91

92

86

86

89

91

87

87

86

88

88

88

91

91

89

88

Edoardo Miroglio Brut Zero 2018

Edoardo Miroglio Blanc de Blancs Brut Metodo Classico 2016

Edoardo Miroglio Brut Blanc de Blancs Metodo Classico 2016

Edoardo Miroglio Brut Rose 2016

Edoardo Miroglio Brut Rose Metodo Classico 2015

Edoardo Miroglio Brut Metodo Classico 2014

Edoardo Miroglio Vino Spumante Brut Rose
168 Infinity Wine 2006

Edoardo Miroglio EM Sauvignon Blanc 2020

Edoardo Miroglio Bio Viognier &Traminer 2020

Edoardo Miroglio Elenovo Chardonnay 2018

Edoardo Miroglio Soli Invicto 2016

Edoardo Miroglio Rose de Noir Heritage 2020

Edoardo Miroglio EM Rose 2020

Edoardo Miroglio Bio Rose Bouquet & Mavrud 2020

Edoardo Miroglio Reserve Elenovo Merlot 2018

Edoardo Miroglio EM Merlot 2018

Edoardo Miroglio EM Cabernet Franc 2018

Edoardo Miroglio Elenovo Rubin 2017

Edoardo Miroglio Reserve Elenovo Mavrud 2017

Edoardo Miroglio Elenovo Cabernet Franc 2016

Edoardo Miroglio Aware Liqueur Wine n/a
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Ейнджълс Естейт 
 Angel’s Estate

с. Баня 8914
община Нова Загора, област Сливен

8914 Banya
Nova Zagora Municipality
Sliven District

tel.: +359 884 246 619
e-mail: info@angelsestatebg.com
www.angelsestate.bg

Ейнджълс Естейт е имение с 14 000 
кв. м разгърната площ в село Баня, 
Новозагорско. През 2010 мечтата 
на братя Иван и Лука Ангелови да 
построят изба се сбъдва. Засадени 
са и 150 ха лозя по склоновете на 
Средна гора с разнообразни между-
народни сортове. Капацитетът е 800 
000 бутилки годишно. Сградата е на 
четири нива, а елегантната дегуста-
ционна е отделена с витрини от по-
мещенията за ферментация и отле-
жаване. Първите две вина са Stallion 
и Stallion Classic по името на близ-
кия язовир Жребчево. По-късно са 
разработени Young Stallion, White 
Stallion, Stallion Rose и гордостта на 
избата, Gold Stallion. Новите имена 
в колекцията са Deneb – кръстено 
на една от най-великолепните звез-
ди в галактиката ни, а също Angel и 
Cattleya. През 2019 Ейнджълс пус-
наха нова серия чисто сортови вина 
- Stallion Selection. Първото от тях е 
Stallion Selection Syrah, a през 2020 
беше пуснато и Stallion Selection 
Sauvignon Blanc. През 2019 се по-
яви и белият „отговор“ на най-до-
брото червено вино на избата, Gold 
Stallion Chardonnay. Последната но-
вост е серия LMS, включваща пет
изключително атрактивни тероарни 
вина.

Angel’s Estate is a 14,000 m2 winery 
in Banya village near Nova Zagora. In 
2010, the dreams of the brothers Ivan 
and Luka Angelov to build a winery 
are realized. 150 ha of vineyards are 
planted on the slopes of Sredna Gora 
with various international vari-eties. 
The capacity is 800,000 bottles a 
year. The building is on four levels, 
an elegant tasting room is separated 
by glass walls from the fermentation 
and aging rooms. The first two wines 
of the cellar are Stallion and Stallion 
Classic by the name of the Zhrebche-
vo dam. Later, Young Stallion, White 
Stallion, Stallion Rose and the pride 
of the Gold Stallion winery were de-
veloped. The new brands are Deneb -  
named after one of the most magnif-
icent stars in our galaxy, as well as 
Angel and Cattleya. In 2019, Angels 
Estate launched a new series of sin-
gle-varietal wines, Stallion Selection. 
The first is Stallion Selection Syrah, 
and in 2020 the Stallion Selection 
Sauvignon Blanc appeared. In 2019 
the logical white reply to the best 
red, Gold Stallion Chardonnay, finally 
emerged. The latest news from An-
gels Estate is the LMS series, which 
includes five extremely attractive
terroir wines.
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Angel`s Estate Deheb Sauvignon Blanc 2020

Angel`s Estate LMS Vermentino 2020

Angel`s Estate Stallion Selection Sauvignon Blanc 2020

Angels Estate Angel Sauvignon Blanc 2020

Angel`s Estate Stallion Traminer 2020

Angel`s Estate Gold Stallion Chardonnay 2019

Angel`s Estate Deheb Rose 2020

Angel`s Estate Stallion Rose 2020

Angel`s Estate Angel Rose 2020

Angel`s Estate LMS Rose 2020

Angel`s Estate LMS Merlot & Malbec 2020

Angel`s Estate LMS Syrah 2020

Angel`s Estate Deneb Cabernet Franc 2018

Angel`s Estate Deheb Merlot 2018
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Винарска изба Конопане  
 Konopane Winery

с. Могилово 6239 
област Стара Загора

Mogilovo 6239 
Stara Zagora Region 

tel.: +359 883 459 145, 
+359 898 743 733
e-mail:  konopane@gmail.com

Винарска изба Конопане е сбъ-
дната мечта на три поколения от 
стария местен род Боналя. Днешни 
собственици са Марин Маринов 
и неговият син Тихомир Маринов. 
Намира се в землището на китно-
то село Могилово, недалеч от Стара 
Загора. През годините увеличава 
производството си и така се реали-
зира и проектът за изграждане на 
винарска изба. През 2016 започва 
производството на малки серии 
любителски червени вина. Сорто-
вете, с които се работи са мерло, 
каберне совиньон, сира, шардоне и 
совиньон блан. Избата произвежда 
20-25 000 бутилки.
Млад и амбициозен екип разви-
ва дейността за производство на 
качествени вина. Главен технолог 
е инж.Иван Енергиев. Уверени в 
създаването на отличен вкус, под-
чинен на традиционни методи. Това 
е мотото на Конопане за постигане 
на съвършенство, докосващо всеки. 
Реколта 2019 година се реализира 
на пазара под сериите MonAmi и От 
Лозето.

Konopane Winery is a dream come 
true for three generations of the 
old local Bonalya family. Its present 
owners are Marin Marinov and his 
son Tikhomir Marinov. It is located on 
the land of the picturesque village of 
Mogilovo, not far from Stara Zagora. 
Over the years, it has increased its 
production, and thus, the project of 
building a winery was implement-
ed. In 2016, the production of small 
batches of artisan red wines began. 
The varieties used are Merlot, Cab-
ernet Sauvignon, Syrah, Chardonnay 
and Sauvignon Blanc. The winery pro-
duces between 20,000 and 25,000 
bottles.
A young and ambitious team devel-
ops the business of producing quality 
wines; the chief oenologist is Ivan 
Energiev. Confident in creating an ex-
cellent taste, according to traditional 
methods. This is Konopane’s motto in 
achieving perfection that touches ev-
eryone. The 2019 vintage is market-
ed under the MonAmi and From the 
Vineyard series.
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Konopane Winery Mon Ami Chardonnay 2020

Konopane Winery Mon Ami Sauvignon Blanc 2020

Konopane Winery Bunalya Rose Pinot Noir 2020







Винарска изба Шато Ботево
 Château Botevo Winery

с. Ботево 8638
общ. Тунджа, обл. Ямбол

8638 Botevo
Tundzha Municipality
Yambol District

tel.: +359 878 824 756;
       +359 878 955 590
e-mail: shatobotevo@mail.bg
www.chateaubotevo.com

Шато Ботево отваря врати през 
есента на 2013 г. Винарската изба 
се намира в местността Балталък, в 
землището на село Ботево, община 
Тунджа. Има на разположение 100 
ха лозови масиви, собственост на 
основните ú партньори – фирма 
Ставен АД. Лозята са с богата сор-
това структура – от белите сортове 
се отглеждат пино гри, шардоне, 
вионие, совиньон блан, траминер 
и мускат, а от червените – гренаш, 
пино ноар, мерло, каберне сови-
ньон, каберне фран, пти вердо, сира 
и барбера. Уайнмейкъри на ви-
нарната са Веска Василева и Иван 
Енергиев. Вината на Шато Ботево се 
предлагат на пазара в три бранда: 
Staven, Filigran и Collection. Съдови-
ят капацитет е предвиден за прера-
ботка на 750 тона грозде, което се 
приема само по гравитачен метод. 
Избата разполага с модерна тех-
ника за обработка и стабилизация 
на виното, както и с над 540 бъчви 
от френски и американски дъб с 
различни степени на изпичане. Го-
товото вино се подготвя за пускане 
на пазара на модерна бутилираща 
линия, позволяваща както затваря-
не с коркови тапи, така и с винтова 
капачка.

Château Botevo opened its doors in 
the autumn of 2013. The wine cellar 
is situated in the area of Baltalak, on 
the land of Botevo village, Tundzha 
municipality. The winery has at its 
disposal 100 ha of vineyards under 
the ownership of its main partners, 
the Staven Joint-stock Company. The 
vineyards are of rich varietal struc-
ture: Pinot Gris, Chardonnay, Viognier, 
Sauvignon Blanc, Traminer and Mus-
cat, are the white varieties grown, 
while the reds include Grenache, Pi-
not Noir, Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Petit Verdot, Syrah 
and Barbera. The winery’s oenologists 
are Veska Vasileva and Ivan Energiev. 
Château Botevo wines are marketed 
under three brand names: Staven, 
Filigran and Collection. The vessel 
capacity is designed to process 750 
tons of grapes, the wine flow driven 
by the gravitational method. The cel-
lar functions with modern equipment 
for the processing and stabilisation 
of the wine, as well as with over 540 
casks of French and American oak of 
different levels of toasting. The fin-
ished wine is prepared for the market 
on a modern bottling line that al-
lows usage of both cork stoppers and 
screw caps.15

15

30
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Кортен 
              Korten

София 1618
ул. „Маринковица“ 2Б, ет. 1

1618 Sofia
2B, Marinkovitza Str., Floor 1

tel.: +359 2 969 7980
e-mail: info@kortenwinery.com
www.kortenwinery.com

Изба Кортен е разположена в едно-
именното село, на 5 километра се-
верно от Нова Загора. Като част от 
Домейн Бойар първата реколта на 
Кортен е 2012, а от 2014 година тя 
е представена като самостоятелно 
име на пазара. Избата е специа-
лизирана в микровинификацията 
и гаражните вина, дело на еруди-
раните енолози Капка Георгиева и 
Росен Георгиев. Кортен разполага 
и със собствена бъчварска рабо-
тилница. Винифицира се в малки 
дъбови ферментатори до 500 л  
и малки съдове от благородна сто-
мана от 960 л, използва се кошова 
преса, а решаващите за качеството 
на виното дейности се извършват 
ръчно. Вината отлежават в бутилки-
те от 6 до 24 месеца. Kлиматичните 
и почвени условия в района поз-
воляват получаването на плътни, 
добре структурирани вина. Особе-
но внимание изба Кортен обръща 
на правилната грижа за лозята, коя-
то в последствие да гарантира въз-
можно най-малка човешка намеса 
при винификацията. 
Изба Кортен е представена на па-
зара със сортови и купажни вина от 
каберне совиньон, мерло, каберне 
фран и сира, както и със серия от 
традиционните сортове мелник, 
мавруд и рубин. Отскоро избата 
произвежда и гама от винени дес-
тилати.

Korten Winery is situated in the vil-
lage of the same name, some 5 km 
north of Nova Zagora. As part of 
Domaine Boyar, it first harvested its 
grapes in 2012, while in 2014 it was 
introduced independently as a brand 
name. The cellar specialises in mi-
cro-vinification and the production 
of ‘garage’ wines, the work of erudite 
oenologists, Kapka Georgieva and 
Rossen Georgiev. Korten also has its 
own cooperage, while vinification is 
carried out in small oak fermenters 
of up to 500 l and stainless steel vats 
of 960 l. All the critical phases of 
the process, including basket-press-
ing, are performed manually, while 
the wines are aged in bottles for 
between 6 and 24 months. The cli-
matic and soil conditions of the re-
gion favour the production of dense, 
well-structured wines; particular 
emphasis is placed on correct treat-
ment of the vines, to later ensure the 
minimum human intervention during 
vinification.
Korten is marketing both varietal 
and blended wines produced from 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Caber-
net Franc and Syrah grapes, as well 
as from traditional varieties such as 
Melnik, Mavrud and Rubin. Recently, 
the cellar also began to produce a 
range of wine distillates.
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Korten Wines Chardonnay Barrel Fermented 2020

Korten Natura Rose Melnik 2020

Korten Grand Vintage 2020

Korten Syrah 2020

Korten Cabernet Sauvignon 2020

Korten Wines Cabernet Sauvignon Single Barrel 2019

Korten Wines Syrah 2019

Korten Wines Single Barrel N 144 Merlot 2017
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Мидалидаре Естейт 
 Midalidare Estate

Мидалидаре представя впечатлява-
ща първа 2009 реколта, а десетиле-
тие по-късно винарната вече е при-
зната и за производител на едни от 
най-качествените български пен-
ливи вина по традиционен метод. 
Утвърдени през вековете практики 
се преплитат със съвременно и ино-
вативно винарство в създаването 
тероарни вина със собствен стил и 
неподражаем характер. 
Село Могилово, Чирпан, е дом на 
две винарни и полуподземна база 
за производство на пенливи вина, 
заобиколени от 160 ха лозя. В Ми-
далидаре се отглеждат само сорто-
ве, подходящи за тероара: каберне 
совиньон, каберне фран, сира, мал-
бек, мерло, пино ноар, мурведър, 
пти вердо, пино мьоние, шардоне, 
совиньон блан, пино гри, ризлинг, 
траминер, семийон и вионие. 
Развива се активно винен туризъм 
с разнообразие от турове и дегус-
тации. На разположение на гостите 
са изискан ресторант и спа център 
в Midalidare Hotel & Spa, както и 
Gastro Pub: уютен ресторант и хотел 
в индустриален стил. За любителите 
на риболова Мидалидаре стопа-
нисва язовира в близост до селото, 
заобиколен от кокетни бунгала и 
къща за гости. На територията на 
винарната ежегодно се провеждат 
разнообразни културни меропри-
ятия.

Midalidare presented an impressive 
first 2009 vintage. A decade later 
the winery is apprised as one of the 
best Bulgarian traditional method 
sparkling wine producers. Modern 
expression of time-honored wine-
making is what makes Midalidare 
unique. Wines of tradition and in-
novation, know-how and state of art 
technology, attractive character, and 
exceptional style. 
The estate is situated in Mogilovo 
village, Chirpan region. Two wineries 
and an underground sparkling wine 
production base are surrounded by 
160 ha vineyards. The grape variet-
ies presented are the ones suitable 
for the terroir: Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc, Syrah, Malbec, Mer-
lot, Pinot Noir, Mourvedre, Petit 
Verdot, Pinot Meunier, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Pinot Gris, Riesling, 
Traminer, Semillon, and Viognier. A 
variety of attractive wine tours and 
tastings are offered. 
Midalidare Hotel & Spa with a cozy 
restaurant and spa centre and in-
dustrial-styled Gastro Pub & hotel 
are available for accommodation. 
Sport fishing and outing are exciting: 
neighbouring Mogilovo Dam is sur-
rounded by neat chalets and a guest 
house. А diversity of cultural events 
are held on the territory of Midali-
dare..

с. Могилово 6239
Община Чирпан

6239 Mogilovo
Chirpan Municipality

tel.: +359 889 217 413
e-mail: office@midalidare.bg
midalidare.bg
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Midalidare Estate Gold Brut n/v

Midalidare Estate Rose Extra Brut n/v

Midalidare Estate Brut n/v

Midalidare Estate Brut Blanc de Blancs n/v

Midalidare Grand Vintage Cabernet Franc 2018

Midalidare Grand Cuvee Merlot & Malbec &
Cabernet Sauvignon Mogilovo Single Vineyard 2017

Midalidare Reserve 2016
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Винарска изба Оряховица
 Oryahovitsa Winery

ул. “Кольо Ганчев” 33, ет. 7
Стара Загора 6006

6006 Stara Zagora
33, Kolyo Ganchev Str., Floor 7

tel.: +359 42 604 026
e-mail: office@oriachovitza.bg
www.oriachovitza.bg

Винарска изба Оряховица е съз-
дадена в едноименното село още 
през 1936 г. Намира се на 15 км из-
точно от Стара Загора и тероарът се 
обуславя от Средна гора, долината 
на Оряховската река и горещите 
дни в Тракийската низина. Лозята 
са с южно изложение, сгушени ни 
в подножието на планината и са 
предпазени от северните студени 
течения, като дефилето осигурява и 
добра проветривост през горещите 
месеци. Вината от село Оряховица 
са със Защитено наименование за 
произход (ЗНП), което доказва тра-
дициите на винопроизводството в 
региона и определя високото ка-
чество на вината. 
Стъпаловидното разположение на 
избата позволява работата чрез 
гравитация и минимална механич-
на намеса. Издълбан в скала под 
избата се намира тунелът за отле-
жаване. Естествено поддържаната 
температура и влажност доприна-
сят за отличителния характер на ви-
ната, а френските барици спомагат 
за постигане на желаните дълбочи-
на и дълголетие. Технолог на вината 
е Ваня Нанчева, а брандът под кой-
то се предлагат вината е Gaetan.

The Oryahovitsa Winery was estab-
lished as early as 1936, in the vil-
lage of the same name. It is situated 
some 15 km east of Stara Zagora, 
where the terroir is delineated by the 
Sredna Gora Mountain, the valley of 
Oryahovska River and the hot days 
in the Thracian Valley. The vineyards, 
exposed to the south and nestling at 
the foot of the mountain, are protect-
ed from the cold northern currents, 
with the gorge also providing good 
ventilation during the hot months. 
The wines from the village of Oryaho-
vitsa are registered as a Protected 
Designation of Origin (PDO), proof 
of the winemaking tradition in the 
region and confirmation of the high 
quality of the wines.
The terraced location of the cellar 
permits working by gravity and with 
minimal mechanical intervention. 
Hollowed out in a rock beneath the 
cellar is a tunnel where ageing takes 
place. The naturally maintained tem-
perature and humidity contribute 
to the distinctive character of the 
wines, while the French barriques 
help to achieve the desired depth and 
longevity. The oenologist is Vanya 
Nancheva; the wines are marketed 
under the brand of Gaetan.

Марвин  
            Marvin

Сливен 8800
пл. „Ал. Стамболийски” 1, офис 102

8800 Sliven
1, A. Stamboliyski Sq., Office 102

tel.: +359 44 666 511, +359 889 707 770
e-mail: marinov@marvin.bg
www.marvin.bg

Винарска изба Марвин е основана 
през 2005 г. от Красимир Маринов 
и Иван Стефанов. Собствените й 
лозя възлизат на 45 ха и се намират 
в землището на с. Хаджи Димитро-
во, Ямболска област. 
Идеята при създаване на избата е 
производството на малки, прецизно 
направени партиди вина (не повече 
от 4-5 хил. бутилки от вид). Работи 
се със сортовете каберне совиньон, 
мерло, пино ноар, сира, мускат, 
совиньон блан и вионие. Всички 
червени вина отлежават в 225 л 
бъчви от френски дъб. Основните 
търговски марки на фирмата са Le 
Ballon, DeFacto, Marvin’s и Roseline. 
Le Ballon и DeFacto са най-новите 
серии на избата, които се отличават 
с модерен дизайн и свеж и плодов 
стил.
На този етап избата не предлага 
винен туризъм, но се предвижда 
създаването на комплекс с магазин, 
ресторант и дегустационна.

The Marvin Winery, established 
in 2005 by Krasimir Marinov and 
Ivan Stefanov, owns some 45 ha of 
vineyards, situated on the land of  
Hadzhi Dimitrovo village, in the Yam-
bol region.
The concept of the cellar is to pro-
duce limited batches of wines (up 
to 5,000 bottles per brand) made 
with care and precision. The wines 
are produced from the Caber-
net Sauvignon, Merlot, Pinot Noir, 
Syrah, Muscat, Sauvignon Blanc and 
Viognier varieties. All red wines 
are aged in 225 l barrels of French 
oak. Marvin brands currently avail-
able are Le Ballon, DeFacto, Mar-
vin’s and Roseline. Le Ballon and 
DeFacto are the newest labels, fea-
turing a modern design and a fresh  
and fruity style. The winery does not 
as yet offer opportunities for wine 
tourism; however, the next stage of 
development is to create a complex 
including a shop, restaurant and a 
wine tasting room.
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Винарска изба Менада
 Menada Winery

Стара Загора 6000
ул. Хаджи Димитър Асенов 1

6000 Stara Zagora
1, Hadji Dimitar Asenov Str.

tel.: +359 42 604 191
e-mail: domain.menada@mbws.com
www.menada-winery.com

Домейн Менада е една от най-ста-
рите винарски изби в България. Съз-
дадена е през 1901 като кооператив 
Лоза и днес е част от френската ком-
пания Marie Brizard Wine and Spirits. 
Собствените масиви са 426 ха и се 
намират в Средна гора сред три кит-
ни села Елхово, Горно Ботево и Мо-
гилово. Избата отглежда разнообраз-
ни сортове: мавруд, каберне фран, 
мерло, малбек, вионие, траминер, 
шардоне и др., които са в основата 
на емблематични вина. Мощностите 
за преработка са над 10 000 т., а ка-
пацитетът е 20 млн. бутилки годишно. 
Инвестициите в съвременно оборуд-
ване и разнообразието от френски 
барици се съчетават с професионал-
ната експертиза на екипа, за да се 
създадат най-разпознаваемите бран-
дове – Tcherga, Tcherga 10, Barrique 
Point и Мenada. През 2018 е пусната 
специална серия едносортови вина 
Tcherga Fragment. Компанията е 
единствена на Балканите, която има 
лиценз за внос и дестилат на скоч 
уиски и резултатът e Glen Stone. През 
2019 се появява и мускатова ракия 
Tcherga, а през 2021 избата усъвър-
шенства създадената от потребите-
лите серия вина Inovino.

Domain Menada is one of the old-
est wineries in Bulgaria. Founded in 
1901 as the Loza Cooperative, today 
it is part of the French company Ma-
rie Brizard Wine and Spirits. The own 
vineyards are 426 ha, located in Sred-
na Gora mountain near the villages of 
Elhovo, Gorno Botevo and Mogilovo. 
The winery grows Mavrud, Cabernet 
Franc, Merlot, Malbec, Viognier, Tra-
miner, Chardonnay, etc., which are the 
basis of iconic wines. The processing 
capacity is over 10,000 tons and the 
production capacity – 20 million bot-
tles per year. Investments in modern 
equipment and a variety of different 
French oak barrels are combined with 
the professional expertise of the team 
to create most recognizable brands – 
Tcherga, Tcherga 10, Barrique Point 
and Menada. In 2018, a special series 
of single-variety wines Tcherga Frag-
ment was launched. The company be-
came the only one in the Balkans with 
a license to import and distill Scotch 
whisky being Glen Stone the result. 
In 2019 the company launched Tch-
erga Muscat Brandy and in 2021 the 
winery refines its consumer–created 
InoVino brand.
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Domain Menada InoVino Chardonnay & Viognier 2020

Domain Menada Tcherga Chardonnay &
Sauvignon Blanc & Semillon 2020

Domain Menada InoVino Pinot Grigio 2020

Domain Menada Tcherga Fragment Sauvignon Blanc 2020

Domain Menada Tcherga 10 White 2019

Domain Menada Tcherga Fragment Rose Malbec 2021

Domain Menada Tcherga Rose Cabernet Sauvignon &
Cabernet Franc & Malbec 2021

Domain Menada InoVino Rose Cabernet Sauvignon 2020

Domain Menada Tcherga Cabernet Sauvignon &
Merlot & Syrah 2020

Domain Menada Barrique Point Rubin 2020

Domain Menada InoVino Merlot &
Cabernet Sauvignon & Mavrud 2020

Domain Menada Tcherga Rose Cabernet Sauvignon &
Cabernet Franc & Malbec 2020

Domain Menada Barrique Point Syrah 2020

Domain Menada Tcherga Fragment Syrah 2019

Domain Menada InoVino Syrah 2019
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Домейн Трифонов 
 Domain Trifonoff

Винарска изба Domain Trifonoff 
е изградена през 2008 г. в село 
Песнопой, общ. Калояново. Постро-
ена е в подножието на връх Чуку-
рли баир до красива борова гора, 
част от която се намира и в двора 
на избата.
Избата е ориентирана към произ-
водството на малки партиди висо-
кокачествени вина. Сертифицирана 
е за биологично  производство. 
Разполага с 3 ха собствени био 
лозя. Насажденията се  намират в 
село Старо село, обл. Сливен. От-
глеждани сортове са каберне со-
виньон, мерло и рубин. Белите вина 
са от сортовете гевюрцтраминер и 
червен карловски мискет. Избата 
е пионер в производството на био 
вино от арония и други плодови 
вина. Всички вина, произведени във 
винарната, носят марката Domain 
Trifonoff. Капацитетът е 100 тона 
вино годишно.
Domain Trifonoff разполага с дегус-
тационна с 30 места. Дегустациите 
се провеждат от управителя на из-
бата Слави Трифонов, който запоз-
нава гостите с пътя на виното.

Domaine Trifonoff, established in 
2008 in the village of Pesnopoy, in 
the Kaloyanovo region, was con-
structed at the foot of the Chukurli 
Bair Peak next to a beautiful pine 
forest, part of which also extends 
into the cellar grounds.
The winery focuses on the produc-
tion of small batches of high-quali-
ty wines and is certified for organic 
production. It owns some 3 ha of 
vineyards in the village of Staro Selo, 
near Sliven, cultivating the Cabernet 
Sauvignon, Merlot, and Rubin grape 
varieties. Domaine Trifonoff’s white 
wines are produced from Gewürtz-
traminer and Red Karlovo Misket. The 
cellar is a pioneer in the production 
of organic wine from chokeberry and 
other fruits. All wines are marketed 
under the Domaine Trifonoff brand, 
with an annual capacity of 100 tons.
Domaine Trifonoff has a room that 
can accommodate 30 people for tast-
ings conducted by the cellar manag-
er, Slavi Trifonoff, who introduce the 
guests to the pathway of wine. 

с. Песнопой 4208
общ. Калояново, обл. Пловдив

4208 Pesnopoy
Kalyanovo Municipality, Plovdiv 
District

tel.: +359 887 514 905
e-mail: trifonoff_wine.eu@abv.bg
www.trifonoff-wine.eu

Рокс Уайнъри  
 Roxs Winery

Стара Загора 6010 
кв.Три чучура юг, блок 59, вх. В, ап.91

Stara Zagora 6010 
Tri Chuchura Yug, Block 59, entr. B, ap.91

tel.: +359 889 524 859
e-mail: roxs.winery@gmail.com

Рокс Уайнъри е от най-новите изби 
в България. Намира се в китното 
село Винарово, между Стара Загора 
и Чирпан, в подножието на Средна 
гора. Създадена е през 2014 г., а от 
2019 е собственост на две фамилии 
– сем. Снежана и Атанас Мутафчий-
ски и сем. Деляна и Дако Николови. 
Енолози са едните собственици, 
Снежана и Атанас Мутафчийски – 
известни имена в българското вино. 
Преработват се 50-60 тона грозде с 
възможност за увеличаване до 100 
тона. Избата разполага с модерно 
технологично оборудване и камен-
ни помещения с дъбови бъчви за 
стареене на вината. Рокс Уайнъри 
няма собствени лозови масиви, но 
работи с няколко от най-добрите 
производители на грозде в района 
и в цяла Южна България. Има въз-
можност за провеждане на дегуста-
ции. Разработени са 3 бранда: Peró, 
Dandelion и SM. SM e топ виното на 
избата – този купаж между сира и 
марселан носи инициалите на своя 
автор Снежана Мутафчийска – ено-
лог с международен опит.

Roxs Winery is one of the newest 
cellars in Bulgaria. It is located in the 
picturesque village of Vinarovo, be-
tween Stara Zagora and Chirpan, at 
the foot of Sredna Gora. It was estab-
lished in 2014, and in 2019 it became 
the property of two families—Sne-
zhana and Atanas Mutafchiyski and 
Delyana and Dako Nikolov.
Snezhana and Atanas Mutafchiyski, 
famous names in Bulgarian wine-
making, are the company oenologists. 
The winery processes 50–60 tons of 
grapes with the possibility of increas-
ing production up to 100 tonnes. 
The cellar has modern technological 
equipment and stone rooms with 
oak barrels for maturing wine. Roxs 
Winery does not own vineyards, but 
works with several of the best grape 
producers in the region and through-
out southern Bulgaria. The cellar of-
fers opportunities for tastings. Three 
brands have been developed: Peró, 
Dandelion and SM. SM is the top wine 
of the cellar—this blend of Syrah and 
Marselan bears the initials of its mak-
er, Snezhana Mutafchiyska, an oenol-
ogist with international experience.
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Фоур Френдс  
 Four Friends

с. Горно Ботево 6053
Стара Загора
Винарска изба Зитара

6053 Gorno Botevo
Stara Zagora
Zitara Wine Cellar 

tel.: +359 899 998 047
e-mail: sales@fourfriends.bg

Four Friends е един от проектите, 
направили своя силен дебют през 
2014 г. и затвърдили Източна Тра-
кия като интензивно развиващ се 
винарски регион. Избата разполага 
с 40 ха собствени лозя в с. Горно 
Ботево, на изток от Стара Загора. 
Първите насаждения са от мерло, 
каберне совиньон, каберне фран и 
пти вердо и са засадени през 2006 
г., а първата реколта се появява на 
пазара през 2012 г. Капацитетът 
на избата е 300 хиляди бутилки 
годишно, а оборудването е изця-
ло ново и съобразено с целта на 
собствениците: производството на 
малки партиди занаятчийски вина. 
Работи се както с френски бъчви – 
300 броя от 225 л, така и с българ-
ски – 100 броя. 
Вината са разпределени в три 
серии – Four Friends, Zitara и 
Morgentau, които включват бели, 
розета и червени. Акцентът е по-
ставен върху червените сортове, от 
които се предлагат сортови – мер-
ло, каберне совиньон, сира, мурве-
дър – и купажни вина. Създаването 
на вината е поверено на енолога 
Петър Илиев.

Four Friends is one of the winery 
projects that made its strong debut 
in 2014, emphasising Eastern Thrace 
as an intensively developing wine re-
gion. The winery owns 40 ha of vine-
yards in the village of Gorno Botevo, 
to the east of Stara Zagora. 
The initial varieties planted in 2006 
were Merlot, Cabernet Sauvignon, 
Cabernet Franc and Petit Verdot, 
while the first vintage was marketed 
in 2012. The winery’s total process-
ing capacity is 300,000 bottles per 
annum. The equipment is brand new, 
and in alignment with the owners’ ob-
jective of producing small editions of 
artisan wines. Four Friends uses 300 
French barriques of 225 l, as well as 
100 Bulgarian oak barrels for storage.
There are three brands of white, rosé, 
and red wines: Four Friends, Zitara 
and Morgentau. The winery is mainly 
focused on reds, and offers both vari-
etal, such as Merlot, Cabernet Sauvi-
gnon, Syrah, Mourvedre, and blended 
wines. Peter Iliev is the winemaker of 
Four Friends.
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Four Friends Zitara Sauvignon Blanc 2020

Four Friends Zitara Chardonnay 2019

Four Friends Zitara Viognier 2019

Four Friends Zitara Rose from Grenache & Mourvedre 2020

Four Friends Rose 2020

Four Friends Invisible Rose 2020

Four Friends Cabernet Sauvignon &
Cabernet Franc Reserve 2019

Four Friends Reserve Merlot & Syrah 2019

Four Friends Black Shadow Single Vineyard 2018

Four Friends Zitara Cabernet Franc 2018

Four Friends Zitara Mourvedre 2018

Four Friends Zitara Syrah 2017

Four Friends Zitara Premium Gorno Botevo
Single Vineyard 2016
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Шато Авли
 Château Avli

с. Глушник 8879, област Сливен

Glushnik 8879, Sliven Region 

tel.: +359 887 282 555
e-mail:  avli@avli.bg
www.avli.bg

Шато Авли се намира в с. Глушник, 
Сливенска област. Името идва от 
средновековния град Авли, извес-
тен със земеделието и винопроиз-
водството си. Лозята са засадени 
през 2006 г. с френски посадъчен 
материал, върху 33 ха в подножи-
ето на Гребенец планина, на благо-
датни терени с глинесто-каменисти 
почви, южно изложение и отличен 
въздушен дренаж. Земята е богата 
и на няколко вида камъни, също 
допринасящи за специфичния 
разпознаваем характер на вината. 
През 2018 г. е направена конверсия 
на лозята и е изградено капково 
напояване. Отглеждат се каберне 
фран, каберне совиньон, мерло, 
пино ноар, каладок, сира, мускат, 
пино гриджо, гевюрцтраминер и 
вионие. 
Шато Авли продължава пътя на ли-
нията Glushnik, произвеждана от 
собствени лозя, като е представена 
от леки, плодови и свежи бели вина 
и розета, както и ароматни, плътни 
и отлежали червени. Вината са ба-
лансирани и интересни, със свежи 
плодови аромати и отлично струк-
турирани – плод на иновативната, 
професионална и страстна работа 
на енолозите от Вино Студио и Пла-
мена Абаджиева.

Château Avli is located in the village 
of Glushnik, Sliven region. The name 
originates from the medieval town 
of Avli, famous for its agriculture 
and winemaking. The vineyards were 
planted in 2006 with French planting 
material, on 33 ha on fertile terrains 
with clay-stony soils, southern ex-
posure and excellent air drainage. 
The land is rich in several types of 
stones, which contribute to the spe-
cific taste and recognizable character 
of the wines. In 2018, the vineyards 
were converted and drip irrigation 
was built. The varieties grown are 
Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Pinot Noir, Caladoc, Syrah, 
Muscat, Pinot Grigio, Gewürztraminer 
and Viognier.
Château Avli continues to develop 
the Glushnik brand line, produced 
from its own vineyards, represented 
by light, fruity and fresh white wines 
and rose, as well as aromatic, fullbod-
ied and aged red. The wines are bal-
anced and interesting, with fresh fruit 
aromas and perfectly structured – the 
fruit of the innovative, professional 
and passionate work of the oenolo-
gists from Vino Studio and Plamena 
Abadjieva.
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Château Avli Gewurztraminer & Pinot Grigio 2020

Château Avli Pinot Grigio 2020

Château Avli Gewurztraminer 2020

Château Avli Viognier & Muscat 2020

Château Avli Rose Caladoc 2020
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Вила Ямбол  
 Villa Yambol

Ямбол 8600
Индустриална зона

8600 Yambol
Industrial Zone

tel.: +359 46 661 612
e-mail: office@villayambol.com
www.villayambol.com

Вила Ямбол пази традициите на 
винопроизводството от далечна-
та 1924 година и днес се счита за 
една от най-старите изби в Южна 
България. Производителят работи с 
близо 1000 ха лозови масиви. Вила 
Ямбол е сред най-успешните изно-
сители на качествено българското 
вино, като експортните и` позиции 
включват над 20 държави от целия 
свят, в това число Япония, САЩ, Ки-
тай, Сингапур, Канада и други. 
Портфолиото  е организирано ос-
новно в сериите Villa Yambol, Kabile 
и Vineyards Selection. Kabile е сери-
ята, създадена в знак на уважение 
към традициите във винопроизвод-
ството в региона на Ямбол. Винени-
ят бранд носи името на античния 
град Кабиле, чиито разкопки се 
намират именно там. На етикета на 
бутилките е изобразена богинята 
Кибела, която според легендите 
има важна роля за винарството 
в региона от времето на траките. 
Vineyards Selection е най-новата 
премиум серия вина от микрора-
йони, която разкрива потенциала 
на тероара. Вината се произвеждат 
от три специално подбрани терена 
в микрорайоните Болярово, Тенево 
и Тополица.  
Вила Ямбол се смята и за първата 
изба у нас произвела мускатова ра-
кия, която пазарът и днес познава 
под марката Стралджанска.

Villa Yambol still preserves the wine-
making traditions of a distant 1924, 
and is today considered one of the 
oldest cellar in Southern Bulgaria. 
The winery works with 1000 ha of 
vineyards. Villa Yambol is among the 
most successful exporters of quality 
Bulgarian wines, with destinations 
including over 20 countries from 
all over the world, among them Ja-
pan, the USA, China, Singapore, and 
Canada.
Villa Yambol’s portfolio principally 
features the Villa Yambol, Kabile and 
Vineyards Selection brands. Kabile is 
the brand created in homage to the 
winemaking traditions of the Yambol 
Region, and named after the ancient 
city of Kabile, whose remains are 
to be found at that spot. The wine’s 
labels feature the image of the god-
dess Kybele, who, according to leg-
end, played an important role in the 
region’s winemaking from the time 
of the Thracians.
Vineyards Selection is a premium 
series of wines from microregions, 
which reveals the potential of the 
terroir. The wines are produced by 
three very special small plots in Bol-
yarovo, Tenevo and Topolitsa. 
Villa Yambol is regarded as the 
foremost cellar in Bulgaria for the 
production of Muscat rakia, which 
is familiar today under the brand 
Straldjanska.
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Villa Yambol Vineyards Selection Tenevo 2016

Villa Yambol Vineyards Selection Topolitsa Syrah 2016

Villa Yambol Vineyards Cabernet Sauvignon
Selection Bolyarovo 2015
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Западна Тракия 
 Western Thrace

VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO

RUSE

STARA ZAGORA

HARMANLI

SHUMEN

Тракийската низина е сред най-големите териториално, а със сигурност 
и като капацитет за производство, български винени райони. Поради 
обширните площи, които обхваща, и разнообразието на почви, микро-
климатични зони, сортове и стилово разнообразие на вина, районът 
може условно да бъде разделен на Западна и Източна Тракийска низи-
на. Западната част обхваща лозята на запад от Асеновград, Поповица, 
Пловдив, през Пазарджик, Панагюрище до Карабунар и Септември. 
Най-разпространените сортове тук са каберне совиньон, мерло, мав-
руд, рубин и памид от червените и червен мискет и алиготе от бели-
те. Регионът се смята и за родина на мавруда. Героичният български 
местен сорт е известен още в Омирова древност със сладкото, гъсто и 
силно вино от стафидирало грозде, наречено Станимашка малага, ве-
кове наред приготвяно от монасите в Бачковския манастир. В стилово 
отношение вината от Западнотракийската низина имат няколко общи 
характеристики, които определят и ясен регионален стил. В най-добри-
те червени вина това са наситените им цветове, запазеният свеж плод 
във вкуса и елегантните, плътни, без да са твърде стегнати тела, както 
и един специфичен акцент в аромата, напомнящ пръст, землисти то-
нове и дори мастило. Като цяло сред емблематичните вина на района 
по-рядко се срещат чисто сортови екземпляри, а пък блендовете тук са 
много сериозни, със или без вездесъщия мавруд.

The Thracian Plain is one of the largest Bulgarian wine regions both in 
terms of territory, and certainly in its production capacity. Owing to the 
vast areas that it encompasses and its wealth of soils, microclimates, 
grape varieties and stylistic diversity of wines, this particular region can 
be separated into the Western and Eastern Thracian lowlands. The former 
includes the vineyards to the west of the towns of Asenovgrad, Popo-
vitsa, Plovdiv, passing through Pazardzhik, Panagyurishte to Karabunar 
and Septemvri. The most popular red grape varieties in this region are 
Cabernet Sauvignon, Merlot, Mavrud, Rubin and Pamid, while Red Misket 
and Aligote are the primary white varieties. This is also considered to be 
the native land of Mavrud. The local Bulgarian grape variety, Stanimashka 
Malaga, was renowned even in Homeric antiquity for the sweet, thick, and 
intense wine produced from dehydrated grapes, and which for centuries 
was made by the monks at the Bachkovo Monastery. When it comes to 
character, the wines of the Western Thracian Plain share several com-
mon features that also define a distinctive regional style. In the best red 
wines, these are their generous colours, the preserved tastes of fresh fruit 
and the elegant, thick, but not too dense, body, as well as a specific ac-
cent of fragrance, reminiscent of soil, earthlike nuances, even ink. Among 
the emblematic wines of the region, single grape varietal wines are not 
nowadays so widespread. In compensation, whether with or without the 
omnipresent Mavrud, blended wines are far more enhanced in quality.

Западна Тракия / 
Western Thrace

Винарна Бендида 158
Bendida Winery 
Винарска изба Брестовица 159
Brestovitsa Winery
Винарна Вила Велис 160
Villa Velis Winery
Виа Винера Карабунар Естейт 162
Via Vinera Karabunar Estate
Винарска изба 24/42 Естейт 164
24/42 Estate Winery
Ред Чърч Естейт 165
Red Church Estate
Вино ателие Георгиев/Милков 166
Georgiev/Milkov Wines
Винарска изба Двор#1 168
Dvor#1 Winery
Винарна Дивинекс 170
Divinex Winery
Винарска изба Джинвира 171
Dzhinvira Winery
Домейн Беса Валей 172
Domaine Bessa Valley

Винарско имение Драгомир  174
Dragomir Winery Estate
Нерагора 176
Neragora
Ню Блум Уайнъри 177
NewBloom Winery
Винарна Загрей 178
Zagreus Winery
Манастира 180
Manastira
Винарска изба Румелия 182
Rumelia Wine Cellar
Вила Юстина 184
Villa Yustina
Винен проект Камея 186
Kameya Wine Project
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Bendida Rubin & Mavrud 2018

Bendida Rubin & Mavrud 2018





Винарна Бендида
 Bendida Winery

Бендида е разположена в плодо-
родната Тракийска низина в село 
Брестовица – столица на виното 
в България – и е само на 18 км от 
Пловдив. Историята на избата за-
почва през 1936 с построяването 
на каменната винарна от Методи 
Портев, запазена и до сега. Днес 
трето и четвърто поколение от фа-
милията сътворяват вина от българ-
ски сортове в лимитирани и колек-
ционни серии. Философията им е 
вдъхновена от почитта към приро-
дата, като целта е да запазят виното 
максимално натурално. Винарите 
от Бендида вярват, че виното има 
нужда от тяхната енергия във все-
ки етап от развитието си. Технолог 
е Елизабет Портева. Винарната е 
една от най-малките в страната ни с 
капацитет 25 тона (33 000 бутилки). 
Емблематично за тях е розето от  
100 % рубин. Интересно е предста-
вянето на чист рубин, на купажа ру-
бин с мавруд и на белия врачански 
мискет. В семейната изба Бендида 
ще ви посрещнат лично в автен-
тична обстановка, ще ви разкажат 
историята  си и ще ви накарат да се 
почувствате част от нея.

Bendida Winery is situated in the 
village of Brestovitsa – the capital 
of wine in Bulgaria – in the fertile 
Thracian Plain, 18 km from Plovdiv. 
The history of the cellar dates back 
to 1936, with the construction of the 
stone winery built by Metodi Portev 
and preserved to this day. Now, the 
family’s third and fourth generations 
create wines in limited or collectors’ 
editions from Bulgarian grape vari-
eties. Their philosophy is inspired by 
a respect for nature, their goal being 
to make the wines with maximum 
natural approach. The oenologist, 
Elizabet Porteva, and the winemak-
ers of the Bendida brand believe 
that it needs their energy at every 
stage of its production. The winery 
is one of the smallest in Bulgaria, 
with an annual capacity of 25 tons 
(33,000 bottles). The Rosé produced 
from 100 per cent Rubin grapes is 
emblematic of the cellar; also inter-
esting is the pure Rubin, the blend 
of Rubin and Mavrud, and the white 
Vrachanski Misket. Bendida family 
cellar’ team will personally welcome 
you in an authentic atmosphere, tell 
you of their story, and make you feel 
part of it.

с. Брестовица 4224
ул. „Велчова завера“ 12, 
общ. Родопи, обл. Пловдив

4224 Brestovitsa
12, Velchova Zavera Str. 
Rodopi Municipality, Plovdiv District

tel.: +359 887 911 188
e-mail: wine@bendida.eu
www.bendida.eu

1089Brestovitsa Erigone Rubin 2017

 



Винарска изба Брестовица
 Brestovitsa Winery

Лозарският кооператив на село 
Брестовица се създава още през 
1908 г., като в края на 30-те години 
изгражда на 15 км югозападно от 
Пловдив надземна изба по класи-
чески френски образец. Понастоя-
щем производственият капацитет 
на Винарска Изба Брестовица е  
3 000 000 литъра вино, което я пре-
връща в надежден доставчик на 
местния и международните пазари. 
Философията на избата е да запаз-
ва характеристиките на тероара 
във винопроизводството. Дава се 
приоритет на едносортови вина от 
местни български сортове мавруд, 
рубин, памид и мискет, които уме-
ло се съчетават с признати светов-
ни представители за постигане на 
ярка индивидуалност при купажи-
те. Вината под марките Brestovitsa, 
Erigone и Maximinus Thrax са но-
сители на множество престижни 
награди от конкурси. Дегустацион-
ната зала на избата се посещава от 
винолюбители-туристи от цял свят, 
които искат да опитат автентичния 
вкус на българските вина.

The Brestovitsa vine-growing coop-
erative was established back in 1908 
and, in the late 1930s, a winery was 
constructed, following the tradition-
ally French cellar model, set above 
ground, some 15 km south-west of 
Plovdiv. Today, Brestovitsa Winery’s 
annual production capacity amounts 
to 3,000,000 l of wine, making it a re-
liable supplier for the domestic and 
international wine markets.
It is the policy of Brestovitsa Winery 
to preserve the terroir and the inher-
ited winemaking traditions, giving 
priority to the single-varietal wines 
with indigenous Bulgarian grape va-
rieties such as Mavrud, Rubin, Pamid, 
аnd Misket. These grapes offer a new 
experience in their own right, pos-
sessing the potential to blend with 
international varieties. Wines under 
the labels of Brestovitsa, Erigone and 
Maximinus Thrax have won numer-
ous awards at prestigious contests. 
Wine lovers, tourists from all over 
the world, flock to enjoy authentic 
Bulgarian wines in the winery’s tast-
ing room.

село Брестовица 4224
Пловдивска област

4224 Brestovitsa
Plovdiv District

tel.: +359 887 911 191, +359 3142 2223
a-mail: office@brestovitsawinery.eu
www.brestovitsawinery.eu
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Винарна Вила Велис
 Villa Velis Winery

Винарна Вила Велис (бивша Вила 
Терес) е комплекс за винен туризъм, 
който става част от българо-герман-
ското семейство на Велис Винярдс 
през 2019 г. Разположена в село 
Карабунар, на пътя между София и 
Велинград, избата съчетава в себе 
си немската прецизност за качест-
во с българските традиции и любов 
към виното. Регионът е с дълголетна 
лозаро-винарска история, с дока-
зал се във времето благоприятен 
климат и благородни почви. Годиш-
ният капацитет на избата е 100 тона 
грозде. Произвеждат се високока-
чествени вина със ЗГУ от сортовете: 
каберне совиньон, мерло, сира, ка-
берне фран, пино ноар, пти вердо, 
совиньон блан и шардоне. Виното е 
създадено от собствени лозя в не-
посредствена близост до избата, с 
обща площ 36 ха. Към момента във 
се произвеждат вина от реколти 
2019 и 2020, а след основен ремонт 
винарната отваря отново през 2021 
г. за посетители и дегустации. 

Villa Velis Winery (former Villa Teres) 
is a wine tourism complex that be-
came part of the Bulgarian-German 
family of Velis Vineyards in 2019. The 
winery is located in the village of 
Karabunar on the road from Sofia to 
Velingrad and combines German pre-
cision for quality with Bulgarian tra-
ditions and love for wine. The region 
has a long tradition in viticulture 
with a proven favorable climate and 
noble soils. The winery has an annu-
al production capacity of 100 tons of 
grapes. High-quality wines with PGI 
are made from Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Pinot 
Noir, Petit Verdot, Sauvignon Blanc 
and Chardonnay. All grapes used are 
from the Estate’s own vineyards lo-
cated in the neighborhood on a total 
area of 36 ha. The winery is currently 
producing wines from vintages 2019 
and 2020 and will be reopened for 
visitors and tastings in 2021 after 
major renovations. 

Карабунар 4484, обл. Пазарджик
ул. „16-та“ No. 3

4484 Karabunar, Pazardzik District
3, 16th Str.

tel.: +359 895 999 829
e-mail: office@velis-vineyards.com
www. velis-vineyards.com
www.facebook.com/velisvineyards/
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Villa Velis Chardonnay 2020

Villa Velis Rose Pinot Noir & Merlot 2020

Villa Velis Rose Merlot & Syrah 2019

Velis Vineyards Cabernet Sauvignon & Syrah Reserve 2019

Velis Vineyards Cabernet Sauvignon Reserve 2019

Villa Velis Cepage Pinot Noir & Merlot 2020

Villa Velis Cabernet Sauvignon & Syrah 2018
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Виа Винера Карабунар Естейт
 Via Vinera Karabunar Estate

2018 сложи началото на Виа Ви-
нера – търговското име на Изба 
Карабунар. Проектът стартира през 
2007 в местността Шаровица край 
с. Карабунар – където лозята и ви-
ното са част от живота на хората 
от незапомнени времена. Избата 
разчита на собствените лозя край 
Карабунар и Килифарево, засаде-
ни както с местни сортове, така и с 
пино ноар, пино гри, совиньон блан 
и шардоне.
В основата са традиционните за 
Тракийската низина червен мис-
кет и димят, които Стоян Желев и 
Ивайло Жеглов, предприемачи и 
виноценители, се заемат да съхра-
нят и развият. Така се ражда сери-
ята Bulgarian Heritage от местни 
сортове – тя се развива с червени 
вина от мавруд и рубин. От реколта 
2016 енолозите на избата изразя-
ват почитта си към местните сор-
тове с оранжевите вина Bulgarian 
Heritage Misket Orange и Orange 
Dimyat. Вината на Виа Винера ще 
срещнете още в сериите Contour 
и Castellum. От 2017 Виа Винера 
представя още премиумна серия 
вина във френски дъб с едноимен-
ната марка Via Vinera. Сортовете 
димят и червен мискет се използват 
и за ракии – тяхна е разпознавае-
мата марка ракия Културна, позна-
та в три разновидности: Оригинал-
на, Люта и Резерва.

Via Vinera, introduced in 2018, is the 
new trade brand of the Karabunar 
Winery. The project was launched in 
2007 in Sharovitsa, near Karabunar 
– a village where wine have been at 
hearth of lives from time immemo-
rial. The cellar owns vineyards near 
Karabunar and Kilifarevo, planted 
both with local varieties and Pinot 
Noir, Pinot Gris, Sauvignon Blanc and 
Chardonnay.
At the core of the winery are Red Mis-
ket and Dimyat – traditional varieties 
to the Thracian Plain – which Stoyan 
Zhelev and Ivaylo Zheglov, entrepre-
neurs and connossieurs, undertook 
to preserve and develop. This is how 
Bulgarian Heritage, the brand of local 
varieties, was launched; it was de-
veloped with red wines from Mavrud 
and Rubin. With the 2016 vintage, 
the oenological team of the cellar 
paid homage to traditional technol-
ogies with the Orange wines, Bulgar-
ian Heritage Misket Orange and Or-
ange Dimyat. Via Vinera’s wines are 
also available under the Contour and 
Castellum brand. In 2017, the winery 
launched its premium line, French 
oak aged, under the label of Via Vin-
era. Dimyat and Red Misket varieties 
are also used to produce rakia. This 
is the popular Kulturna rakia brand 
marketed under the labels: Original, 
Lyuta and Reserva.

Централен офис: София 1839,
бул. Ботевградско шосе 459
Изба: с. Карабунар 4484, м. Шаровица

Head Office: 1839 Sofia,
459, Botevgradsko Shosse Blvd.
Winery: 4484 Karabunar, Sharovitsa

tel.: +359 879 123 255
e-mail: office@viavinera.bg
www.viavinera.bg
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Via Vinera Chardonnay & Sauvignon Blanc 2020

Via Vinera Castellum Syrah 2016

Via Vinera Winemaker`s Choice
Cabernet Sauvignon Reserve 2016

Via Vinera Castellum Cabernet Franc 2016

Via Vinera Cabernet Sauvignon & Syrah 2018

Via Vinera Bulgarian Heritage Mavrud Reserve 2016

Via Vinera Winemaker`s Choice Pinot Noir Reserve 2016
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Винарска изба 24/42 Естейт
 24/42 Estate Winery

Създадена през 2016 г. от Иво Ген-
чев, основател и собственик, избата 
е собственост на 24/42 Естейт ООД. 
Намира се в пазарджишкото село 
Церово, в сърцето на Тракийската 
низина. Разполага с 0,2 ха лозе със 
мерло и сира, а се засажда и нов 
масив от 0,7 ха с мерло и каберне 
совиньон.
От есента на 2019 избата е основно 
реконструирана, разширена и из-
градена нова дегустационна част, а 
през есента на 2021 е завършено и 
цялостното разширение на избата с 
капацитет до 50 000 бутилки.
Концепцията е свързана със създа-
ване на висококачествени бутикови 
вина в лимитирани серии, а стилът 
е екстрактивно елегантен с балан-
сирано отлежаване в дъб или без 
досег с дървесина. 
Основният бранд на пазара е 24/42 
Estate, а вината от най-висока ка-
тегория са под марката Terroir – 
Amber barrique. 
Винарната предлага прекрасни ус-
ловия за винен туризъм, с уютна де-
густационна част за дълги разгово-
ри или тихо вглъбяване във виното.

Established in 2016 by its owner, Ivo 
Genchev, the winery is the property 
of 24/42 Estate Ltd. It is located in 
the Pazardzhik village of Tserovo, in 
the heart of the Thracian Plain. It has 
0.2 ha of vineyards, with Merlot and 
Syrah, and a new vineyard of 0.7 ha is 
being planted with Merlot and Cab-
ernet Sauvignon.
Since the autumn of 2019, the win-
ery has been basically reconstructed, 
expanded and a new tasting part has 
been built. In the autumn of 2021, 
the complete expansion of the cellar 
with a capacity of up to 50,000 bot-
tles was completed.
The concept is to produce high quali-
ty, boutique wines in limited editions, 
while the style is extractive and el-
egant, either with balanced matura-
tion in oak, or without any contact 
with wood.
The main brand on the market is 
24/42 Estate and the superior cate-
gory wines are marketed under the 
brand of Terroir–Amber barrique.
The winery offers excellent opportu-
nities for wine tourism, with a cosy 
tasting room for long conversations 
or a quiet indulgence in wine.

с. Церово 4465 
обл. Пазарджик, местност Янкулица

Tserovo 4465 
Pazardzhik Region, Yankulitza Locality

tel.: +359 893 582 787
e-mail: ivo@24-42wine.com
www.24-42wine.com

Ред Чърч Естейт
 Red Church Estate

Винарската изба е създадена е през 
2018 г. от трима ентусиазирани при-
ятели, обединени около идеята да 
създават качествени тероарни вина с 
добре изразен характер. Намира се в 
землището на Перущица в Родопската 
яка и разполага с 20 ха собствени лозя, 
засадени със сертифициран френски 
посадъчен материал. Сортовият състав 
включва мерло, каберне совиньон, ка-
берне фран, мавруд и мускат пети грен, 
като добивът е лимитиран до 5 тона/ха. 
Избата е в самия лозов масив и е с 
капацитет за преработка на 120 тона 
грозде. Ферментаторите са с малък 
обем и всеки от тях е снабден с термо-
регулация. Годишното производство не 
надхвърля 65 000 бутилки.
Брандът Grand Sovereign включва 5 
етикета: Rose, Muscat Petit Grain, Classic, 
Premium и Selection Individuelle. Всич-
ки червени купажи съзряват в благо-
родни френски барици от най-висок 
клас. Стилът определено се доближава 
до Бордо вината. Най-високият клас е 
Selection Individuelle, лимитирана се-
рия от 2770 бутилки, купаж от каберне 
совиньон, мерло и каберне фран – 
вино, съзрявало 18 месеца във френски 
барици. Уайнмейкър е Алекс Канев, а 
главен инженер-технолог е Радослав 
Манчев. На място се приемат гости за 
дегустация.

The Red Church Estate was estab-
lished in 2018 by three enthusiastic 
friends united in the idea of creating 
quality terroir wines with their own 
pronounced character. It is located on 
the land of Perushtitsa in the Rhodo-
pean ‘Collar’ and owns 20 ha of vine-
yards planted with certified French 
rootstocks. The varieties include Mer-
lot, Cabernet Sauvignon, Cabernet 
Franc, Mavrud and Muscat Petit Grain, 
the yield being limited to five tons per 
hectare. 
The cellar is in the vineyard itself and 
has a processing capacity of 120 tons 
of grapes. The fermenters are of small 
capacity, each equipped with ther-
mo-regulation. Annual production does 
not exceed 65,000 bottles. 
The Grand Sovereign brand includes 
five labels: Rosé, Muscat Petit Grain, 
Classic, Premium and Selection Indi-
viduelle. All red blends age in French 
noble oak barriques of the highest 
class. The style is definitely close to 
that of Bordeaux wines. The premium 
brand is Selection Individuelle, limited 
to 2,770 bottles, and a coupage of Cab-
ernet Sauvignon, Merlot and Cabernet 
Franc—a wine matured for 18 months 
in French barriques. The winemaker is 
Alex Kanev, while is Radoslav Manchev 
is the chief oenologist. Guests are wel-
come on site for tasting. 

Перущица 4225
Родопска яка 1  
Община Родопи, област Пловдив

4225, Perushtitza,
1, Rodopska Yaka
Rhodopi Muncipality, Plovdiv Region

tel.: +359 888 330 367
e-mail: ioffice@natwineryestate.com
www.redchurch.wine

30+91Red Church Grand Sovereign Premium 2019
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Georgiev/Milkov Pet Nat Funky Mavrud 2020

Georgiev/Milkov Pink Side Of Rubin 2020

Georgiev/MIlkov Mavrud 2020

Georgiev/Milkov Rubin 2020









Вино ателие Георгиев/Милков 
 Georgiev/Milkov Wines

Зад проекта стоят Петър Георгиев 
и Радостин Милков, приятели и ви-
нари. Натрупали опит на различни 
места по света – Австрия, Малта, 
САЩ, Нова Зеландия, Китай и Бъл-
гария, през 2014 те стартират с про-
изводството на 600 бутилки мавруд 
и рубин. Нямат собствени лозя, а са 
се съсредоточили в работата със 
стари лозя от автентични български 
сортове.
Водени от желанието да покажат 
съвременно лице на местните сор-
тове и след много обиколки по 
масивите, те се спират на лозята, с 
които работят, а именно 45-годи-
шен мавруд от с. Нови Извор, 40-го-
дишен рубин от с. Брестовица, и от 
2019 – 50-годишен червен мискет 
от с. Пролом. При винификацията 
се стремят максимално да изразят 
плода и тероара на лозята. Затова 
в една част от вината залагат на 
частична или пълна спонтанна фер-
ментация, щадящи екстракционни 
обработки при червените и спон-
танна ЯМКФ. Имат 6 вина само от 
местни сортове: Mavrud Novi Izvor 
Vineyard, Pet Nat Funky Mavrud, 
Rubin Brestovitsa Vineyard, Pink Side 
of Rubin, Why Not? Red Misket, Skin 
Contact Nonvintage Red Misket Pet 
Nat.

The people behind this project are 
the two friends and winemakers 
Peter Georgiev and Radostin Milkov. 
Having gained experience from 
working in different parts of the 
world such as Austria, Malta, the US, 
New Zealand, China and Bulgaria, 
they began the production of 600 
bottles Mavrud and Rubin in 2014. 
They do not have own vineyards but 
focus on the work with old ones of 
authentic Bulgarian varieties. 
Driven by the desire to show the con-
temporary face of the local varieties 
and after surveys of many vineyards, 
they have chosen to work with a 
45-year-old Mavrud one from the vil-
lage of Novi Iskar, a 40-year-old Ru-
bin one from the village of Brestovi-
ca and since 2019- a 50-year-old 
Red Misket one from the village of 
Prolom. In the process of vinification, 
both enologists aim to bring forward 
the fruit character and the terroir of 
the vineyards. That is why in some of 
the wines they go for a partial and 
spontaneous alcoholic fermentation, 
non-invasive extraction practices for 
the reds and a spontaneous malo-
lactic fermentation. Their portfolio 
includes 6 wines from local grape 
varieties only: Novi Izvor Vineyard, 
Pet Nat Funky Mavrud, Rubin Bresto-
vitsa Vineyard, Pink Side of Rubin, 
Why Not? Red Misket, Skin Contact 
Nonvintage Red Misket Pet Nat.

Пловдив 4000
ул. Булаир 1

4225 Plovdiv 
1, Bulair Str. 

tel.: +359 886 192 407 
 +359 876 555 458
e-mail: rado.milkov@gmail.com
            pe.georgiev@gmail.com
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Двор #1 Sauvignon Blanc & Colombar 2020

Двор #1 Rose Rubin & Syrah 2020

Двор #1 Cabernet Sauvignon & Cabernet Franc 2020

Двор #1 Dilettante 2020

Двор #1 X Barrel Merlot 2020







 



Винарска изба Двор#1
 Dvor#1 Winery

Винарска изба Двор#1 се намира в 
град Перущица и е започната през 
2014 г. от група приятели като хоби 
и като амбиция. През 2019 г. Кирил 
Николов купува оформилото се 
предприятие и провежда първата 
пазарно ориентирана кампания. 
Той е завършил художествената 
гимназия в Пловдив, а после право 
и 17 години работи като наказате-
лен съдия. Сега е адвокат, рисува, 
пише, готви и е планински спасител. 
Винарната има капацитет за около 
30 тона вино – бяло, червено и розе, 
като разполага с модерни винифи-
катори и съдове за съхранение, 
както и с малко бъчвено отделение. 
Вината се предлагат в бутилки и 
боксове под бранда Двор#1. Акцент 
са късите серии бутилки от „вкусни“ 
млади и плодови червени вина като 
стремежът е този характер да се за-
пази и в по-високия клас на отле-
жалите червени. Девизът на винар-
ната е „Вино за нас“ и той синтезира 
разбирането за индивидуалност на 
нейния стил.

The Dvor#1 wine cellar, located in the 
town of Perushtitsa, was launched in 
2014 by a group of friends as a hobby 
and ambition. In 2019, Kiril Nikolov 
bought the established undertaking 
and conducted an initial market-ori-
ented campaign. He graduated from 
the Secondary School of Arts in Plo-
vdiv, then completed his studies in 
Law before working for 17 years as 
a criminal judge. He is now a law-
yer; he paints, writes, cooks, and is a 
mountain rescuer. The winery’s pro-
duction capacity amounts to about 
30 tons of wine—white, red and 
rosé—and has modern fermentation 
vats and storage containers, as well 
as a small barrel cellar. The wines 
are offered in bottles and boxes, un-
der the brand name of Dvor#1. The 
emphasis is on limited editions of 
bottles of ‘delicious’ young and fruity 
red wines, the goal being to preserve 
this character in the higher class of 
aged reds. The motto of the winery 
is ‘Wine for Us’, synthesising the un-
derstanding of the individuality of its 
style.

Перущица 4225
Стопански двор №1

4225 Perushtitza 
1, Stopanski dvor

tel.: +359 887 522 000
 +359 897 440 543
e-mail: dvor1@mail.bg
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Винарна Дивинекс
 Divinex Winery

Винарска изба Дивинекс е създа-
дена от Иван и Чавдар Димови. Ос-
новните лозя са в местността Асара 
край пазарджишкото село Лесичо-
во. Сортовете са пловдивска мала-
га, тракийска слава, мавруд, рубин, 
мерло, пти вердо, мускат отонел и 
вионие. Към момента разполага 
с 9,9 ха, разположени по склоно-
вете на Средна гора. Винарската 
изба е изградена в село Лесичово, 
а първата реколта е 2020. Търгов-
ската марка на вината е Thracian 
Glory. Заложен е капацитет от 50 
000 бутилки. Целта е да се създават 
малки партиди съблазняващи вина 
и да се популяризират непознати 
български сортове. При създаване-
то на вината акцент се слага върху 
плодовите аромати. Дивинекс въз-
приемат направата на вино като 
изкуство и обръщат внимание на 
най- малките детайли от отглеж-
дането до бутилирането. Главен 
инженер-технолог е Минка Кръсте-
ва, а основен помощник – Чавдар 
Димов. Емблематично им вино за 
2020 e от сорта пловдивска малага.

Divex Winery is founded by Ivan and 
Chavdar Dimovi. The main vineyards 
are situated in the Asara area near 
the village of Lesichovo, Pazardzhik. 
The varieties include Plovdivska Mal-
aga, Trakiiska Slava, Mavrud, Rubin, 
Merlot, Petit Verdot, Muscat Ottonel 
and Viognier and are spread over 9.9 
ha of land on the slopes of Sredna 
Gora. The winery is built in Lesicho-
vo and the first vintage is 2020. The 
trademark of the winery is Thracian 
Glory (translation of Trakiiska Slava 
variety) with a potential capacity of 
50 000 bottles. The production of 
small batches of seductive wines 
with an emphasis on the fruit aromas 
and the popularisation of unknown 
Bulgarian grape varieties are among 
the aims of the winery. Winemaking 
is an art for Divinex who pay atten-
tion to every detail starting from the 
vine growth all the way through to 
the bottling of the finished wine. 
Head technologist is Minka Krasteva 
with a main assistant in the face of 
Chavdar Dimov. An emblematic wine 
of Divex for 2020 is from Plovdivska 
Malaga variety.

с. Лесичово
ул. Димитър Ципорков, кв. VIII

Lesichovo village 
Dimitar Tsiporkov Street, square VIII

tel.: +359 886 551 661
e-mail: divinexwinery@gmail.com
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Divinex Winery Thracian Glory Thracian Glory 2020

Divinex Winery Plovdiv Malaga 2020





Винарска изба Джинвира
 Dzhinvira Winery 

Винарска изба Джинвира е мал-
ка семейна винарна с капацитет 
от 100 000 литра, създадена през 
2018 от семейство Джингарови 
(Рени и Павел Джингарови и де-
цата им Георги, но 29 г. и Таня, на 
14 г.) като естествено продължение 
на традициите в рода им. Избата се 
намира в центъра на с. Брестовица, 
което през 2015 защити наимено-
ванието „Брестовица - столица на 
виното“.
Винарната разполага с малко над 
100 дка собствени лозя, които се 
отглеждат по технология от вре-
мето на древните траки и силно 
се отличават по визия и стил от 
традиционните. Преобладаващи са 
александрийски мискет, совиньон 
блан, мускат отонел и още няколко 
сорта. Създаваните вина са строго 
тероарни и може да се открият под 
марката Thracian Rider. Виното, с 
което стартират от реколта 2018, е 
александрийски мискет. Направено 
с много страст и внимание. Джинви-
ра разполага с условия за туризъм 
и дегустации, както в избата, така и 
на лозето. Всъщност лозето е и тех-
ният домашен адрес.

The Dzhinvira Winery is a small, fam-
ily-owned winery with a capacity of 
100,000 litres, established in 2018 
by the Dzhingarovs (Reni and Pavel 
and their children, Georgi and Tanya, 
respectively 29 and 14 years old) as 
a natural continuation of their family 
traditions. The winery is located in 
the centre of the village of Bresto-
vitsa, which in 2015 won the title of 
‘Brestovitsa—the Capital of Wine’.
The winery owns just over 10 ha of 
vineyards, grown after the technolo-
gy dating from the time of the an-
cient Thracians, and markedly differ-
ent in appearance and style from the 
traditional. The cultivated grapes are 
predominantly Alexandrian Misket, 
Sauvignon Blanc, Muscat Ottonel, 
along with several other varieties. 
The wines are strictly terroir and can 
be found under the brand of Thracian 
Rider. The wine with which the com-
pany began from the 2018 harvest 
was Alexandrian Misket—made with 
much passion and attention. Dzhin-
vira offers opportunities for tourism 
and tastings, both in the cellar and in 
the vineyard. In fact, the vineyard is 
also the family’s home address.

с. Брестовица 4224 
общ. Родопи, обл. Пловдив 
ул. Александър Стамболийски №37

Brestovitsa 4224 
Rhodope Municipality, Plovdiv Region 
37 Alexander Stamboliiski Str.

tel.: +359 886 553 149
e-mail: georgi.djingarov@abv.bg
www.dzhinvira-winery.bg
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Domaine Bessa Valley Enira White 2020

Domaine Bessa Valley Roussanne 2020

Domaine Bessa Valley Grande Cuvee 2017

Domaine Bessa Valley Petit Verdot 2018

Domaine Bessa Valley Syrah 2017

Domaine Bessa Valley Enira Reserve 2016

Domaine Bessa Valley Enira 2017

Domaine Bessa Valley Enira Selection Neipperg 2019

Domaine Bessa Valley Duo Enira 2019

Domaine Bessa Valley Enira Merlot 2018

Domaine Bessa Valley Cabernet Enira 2020

 

















 



Домейн Беса Валей   
 Domaine Bessa Valley

Беса Валей е основана от някол-
ко партньори, сред които са граф 
Стефан фон Найперг (собственик 
на Château Canon La Gaffelière 
Saint-Émilion Grand Cru Classe, La 
Mondotte Saint-Émilion и др.) и д-р 
Карл Хауптман, бивш изпълнителен 
директор на инвестиционна банка 
Мерил Линч в Лондон. През 2001 
те закупуват 266 ха земя около с. 
Огняново, Пазарджишка област, и 
засаждат 135 ха с френските сор-
тове мeрло, каберне совиньон, пти 
вердо и сира. Наричат винарната си 
Беса Валей, или Долината на беси-
те, на името на тракийското племе 
беси. Вината ферментират в бе-
тонни резервоари и отлежават във 
френски дъбови барици. Годишната 
продукция достига 800 000 бутил-
ки, а вината на Беса Валей се пред-
лагат с търговските марки Enira, 
Enira Reserva, BV by Enira, Syrah 
by Enira, Merlot by Enira, Cabernet 
by Enira, Duo by Enira, Enira Rosé. 
„Всичко, което правим, е с уваже-
ние към природата, към хората, към 
лозата и нейния плод. Не бързаме. 
Не губим хармонията“, обобщава 
философията на избата граф Фон 
Найперг.

The Bessa Valley Winery was estab-
lished by several partners, its two 
principal shareholders being Count 
Stephan von Neipperg, owner of six 
wine cellars (among them Château 
Canon La Gaffelière Saint-Émilion 
Grand Cru Classé and La Mondotte 
Saint-Émilion), and Dr Karl-Heinz 
Hauptmann, a former Managing Di-
rector of Merrill Lynch Investment 
Banking in London. In 2001, they pur-
chased 266 ha of land near the vil-
lage of Ognyanovo, in the Pazardzhik 
region, and planted 135 ha with the 
French grape varieties Merlot, Cab-
ernet Sauvignon, Petit Verdot and 
Syrah. They named their winery Bes-
sa Valley after the ancient Thracian 
tribe of the Bessi. The wines are fer-
mented in concrete tanks and then 
aged in new French oak barriques. 
Annual production amounts to some 
800,000 bottles, while the wines of 
Bessa Valley are marketed under the 
trade brands of Enira, Enira Reserva, 
BV by Enira, Syrah by Enira, Merlot by 
Enira, Cabernet by Enira, Duo by Eni-
ra and Enira Rosé. ‘Everything is done 
with the greatest respect for nature, 
the people, the vine and its fruit. We 
are not in a hurry. We are not losing 
harmony,’ Count von Neipperg sums 
up the philosophy of the Bessa Valley 
Winery.

с. Огняново 4417
Пазарджишко

4417 Ognyanovo
Pazardzhik Municipality

tel.: +359 889 499 992
e-mail: office@bessavalley.com
www.bessavalley.com
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Dragomir Sarva Dimyat 2020

Dragomir Sarva 
Chardonnay & Sauvignon Blanc & Dimyat 2020

Dragomir Pitos Reserve Chardonnay 2018

Dragomir Sarva Rose 2020

Dragomir Reserve Rubin 2017

Dragomir Grand Reserve Rubin 2013

Dragomir Reserve
Cabernet Franc & Merlot & Cabernet Sauvignon 2016

Dragomir Pitos Reserve 2015

Dragomir Private Barrel Rubin 2018

Dragomir Sarva Rubin 2018

Dragomir Pitos Rubin 2018

Dragomir Grand Reserve Cabernet Franc 2015

 

 

 

 

 

 













Винарско имение Драгомир    
 Dragomir Winery Estate

Създадено през 2006 в Пловдив от 
семейството енолози Наталия Га-
джева и Константин Стоев, заедно с 
големия ценител на виното Валери 
Мектупчиян. Винарско имение Дра-
гомир бързо се нареди сред атрак-
тивните бутикови производители с 
вкус към експеримента. Вината на 
Драгомир са произведени от гроз-
дето на прецизно селектирани ма-
сиви, контролирани целогодишно 
от агрономите и енолозите им. Об-
щото производство е около 60 000 
бутилки предимно купажни вина в 
малки лимитирани партиди, пред-
назначени предимно за ресторанти 
и ценители. Преди да се предложат 
на пазара, елитните вина задължи-
телно преминават през отлежаване 
във френски барици и последва-
що бутилково стареене минимум 
12 месеца. Най-добрите вина са 
тези от серията Dragomir Reserva, 
сред които може да откриете как-
то традиционния бордо бленд, 
така и вина от местните сортове 
мавруд и рубин. Други вина на из-
бата са с търговските марки Pitos, 
Karizma и Sarva. 
От 2020 година Драгомир вече се 
помещават в своя нов и модерен 
винен дом в село Брестник и, заед-
но с 13 ха лозя под наем, засаде-
ни с рубин и мавруд, имат и 24 ха 
собствени масиви с рубин, мерло,  
каберне совиньон, сира, пти вердо 
и каберне фран.

The Dragomir Winery Estate, estab-
lished in 2006 in Plovdiv by a fam-
ily of winemakers, Natalia Gadzheva 
and Konstantin Stoev, along with 
Valeri Mektupchian, a renowned 
wine connoisseur, soon became one 
of the notable boutique wineries 
with an expressed taste for the un-
conventional and unique. The es-
tate’s wines are produced from the 
grapes of carefully selected vine-
yards, under the year-round control 
of experts in viticulture and oenol-
ogy. Total production is some 60,000 
bottles annually, mostly of blended 
wines in limited batches primarily 
intended for restaurants and con-
noisseurs. Before they are offered on 
the market, these elite wines are ma-
tured in French barriques and then 
aged in bottles for a minimal period 
of 12 months. The top wines, market-
ed as Dragomir Reserva, include the 
traditional Bordeaux blend as well 
as varietal wines from Mavrud and 
Rubin. The other wines are incorpo-
rated into the trade brands of Pitos, 
Karizma and Sarva.
Since 2020, Dragomir Estate has 
been accommodated in its new and 
modern wine home in the village of 
Brestnik, near Plovdiv. Along with 
some 13 ha of rented vineyards 
planted with Rubin and Mavrud, it 
also owns 24 ha of Rubin, Merlot, 
Cabernet Sauvignon, Syrah, Petit Ver-
dot and Cabernet Franc vineyards.

Село Брестник 4107
ул. Независимост 81 
общ. Родопи, обл. Пловдив

81, Nezavissimost Str.
4107 Brestnik 
Rodopi Municipality, Plovdiv Region

tel.: +359 888 325 830
e-mail: office@dragomir.bg
www.dragomir.bg



DiVinoGuide 177The Best Bulgarian Wines

За
па

дн
а Т

ра
ки

я /
 W

es
te

rn
 Th

ra
ce

Нерагора     
 Neragora

Нерагора е българско-италиански про-
ект на семейство Ацолини, стартирал 
преди повече от 10 години със засаж-
дането на лозя в землището на пазар-
джишкото село Черногорово (оттам и 
името – съчетание от италиански и бъл-
гарски за „черна гора“). Лозята са заса-
дени през 2002-2003, покриват площ 
от 80 ха с традиционни бели и червени 
сортове и от самото начало се отглеж-
дат по биологичния метод. Екипът е 
българо-италиански: енолозите Андреа 
Боарети и обучаваната от него от само-
то начало на проекта Нурджин Ахмедо-
ва; агроном е Филипо Джаноне. Капа-
цитетът е 200 000 бутилки. Вината са с 
брандовете Gea (купаж от шардоне & 
мускат отонел), Ares (мерло & мавруд), 
Cherno (каберне совиньон & мавруд), 
Mavrud (100% чист мавруд) и магнум от 
чист пино ноар. Избата е силно ориен-
тирана към експорт: 80% от продукция-
та се изнася, основно за Китай, Япония, 
Швейцария и Холандия. Виненият тури-
зъм е част от инвестиционния проект на 
семейството; в момента са възможни 
посещения по предварителна заявка.

Neragora is an Italo-Bulgarian project 
of the Azzolini family, which was estab-
lished over a decade ago on the land of 
the Pazardjik village of Chernogorovo. 
Planted in 2002–2003, the vineyards 
spread over an area of 80 ha, with tradi-
tional white and red varieties cultivat-
ed with organic production methods. 
The winery’s team consists of Bulgarian 
and Italian experts: oenologists Andrea 
Boaretti and Nurdzhin Ahmedova, and 
agronomist Filippo Giannone. Annual 
capacity is now 200,000 bottles. Ner-
agora wines are under the brands of 
Gea (Muscat Ottonel & Chardonnay 
blend), Ares (Merlot & Mavrud), Cherno 
(Cabernet Sauvignon & Mavrud), a 100 
percent Mavrud and pure Pinot Noir in 
magnum bottles. The winery is highly 
export-oriented: 80% of its production 
is exported, mainly in China, Japan, 
Switzerland, and the Netherlands. The 
development of wine tourism is also 
an integral part of the family’s project; 
Neragora now offers cellar tours and 
tastings following prior request.

с. Черногорово 4456  
ул. „Могилата“ 1, общ. Пазарджик

4456 Chernogorovo
1 Mogilata Str., Pazardjik district

tel.: +359 899 916262, +359 889 588 557
e-mail: info@neragora.com;
sales@neragora.com
www.neragora.com

20

20

90

88

New Bloom Winery F2F
Cabernet Sauvignon & Syrah & Regent 2017

New Bloom Winery F2F Dornfelder 2017





Ню Блум Уайнъри
 NewBloom Winery

Винарна Ню Блум се намира в гр. 
Съединение, на 22 км. северозапад-
но от гр. Пловдив. Винарната има 
900 ха собствени лозови масиви 
в землищата на селата Найден Ге-
рово, Правище и Драгомир. Избата 
е изцяло реновирана през 2014. В 
технологично отношение базата й 
днес е на световно ниво. Отглежда-
ните сортове са както популярните 
каберне совиньон, мерло, каберне 
фран, сира, шардоне, совиньон блан 
и мускат, така и новите за страната 
ни немски сортове дорнфелдер, ре-
гент, както и глера (сортът за просе-
ко в Италия).
Избата засява дорнфелдер през 
2007, а през 2012 бутилира първата 
реколта в серията F2F (face-to-face). 
Според експертите от избата до-
брите резултати с немските сортове 
се дължат на тероара на Западнот-
ракийската низина, който дава въз-
можност дорнфелдер и регент да 
разгърнат потенциала си в мощни 
червени вина с обуздани и балан-
сирани танини. Главен енолог на 
избата е Владимир Влъчков. Избата 
е известна с марките си Verano Azur, 
Pixels и F2F.

New Bloom Winery is situated in the 
town of Saedinenie, located 22 km 
north-west from the city of Plovdiv. 
It owns 900 ha of vineyards near the 
villages of Naiden Gerovo, Pravishte 
and Dragomir. Completely renovated 
in 2014, the cellar is today equipped 
with the latest world-class technol-
ogy. The varieties cultivated are the 
popular Cabernet Sauvignon, Merlot, 
Cabernet Franc, Syrah, Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, and Muscat, as well 
as varieties of German origin, new to 
Bulgaria – Dornfelder and Regent – 
and Glera grapes (in Italy, referred to 
as Prosecco).
The winery planted the Dornfelder 
variety in 2007 and, in 2012, bottled 
its first vintage under the F2F (face 
2 face) label. According to the New 
Bloom Winery’s oenologists, these 
German varieties produce such good 
results because of the Western Thra-
cian Plain terroir, which allows the 
Dornfelder and Regent grapes to un-
leash their potential in powerful red 
wines with restrained yet balanced 
tannins. New Bloom Winery’s chief 
oenologist is Vladimir Vlachkov. New 
Bloom Winery is well known with its 
brands Verano Azur, Pixels and F2F..

Съединение 4190
обл. Пловдив, ул. „Пирин планина“ 1

4190 Saedinenie
Plovdiv Region, 1, Pirin Planina Str.

tel.: +359 88 248 4202
e-mail: marketing@power-brands.eu
www.newbloomwinery.com

1589Neragora Ares Merlot & Mavrud Organic 2017
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Винарна Загрей 
 Zagreus Winery

Винарна Загрей се намира край 
Първомай и е създадена през 1998 
от Йордан Костадинов. Загрей от 
старогръцки означава „великият 
ловец“ и се счита за първообраза 
на бога на виното и веселието Ди-
онис. Зад историята на тази винар-
на стои една съвременна българска 
фамилия – семейството на Димитър 
Костадинов. За качеството на вина-
та се грижи и екип от технолози: Та-
тяна Стефанова и Димитър Иванов.
Близо 120 ха са лозята на избата, 
засадени само с червени сорто-
ве – мавруд, сира, каберне сови-
ньон и мерло. От 2010 лозята са 
сертифицирани като биологични. 
Винарната представлява модерен 
комплекс с капацитет 1200 тона 
грозде годишно, а за отлежаване 
на виното се използват 500 бъчви 
тип барик от странджански дъб. 
Отличителната черта на Загрей е 
маврудът. От него правят три чис-
то сортови вина, едно розе, белия 
мавруд blanc de noir и шедьовъра 
на избата – виното Vinica, произве-
дено по технология, наподобяваща 
италианското Амароне. Други из-
вестни марки вина са Св. Димитър, 
Tiara и Noble. Загрей единствени в 
България произвеждат и масло от 
гроздови семки.

The Zagreus Winery, situated near 
the town of Parvomai, was estab-
lished in 1998 by Yordan Kostadin-
ov. ‘Zagreus’ translates from ancient 
Greek as ‘the great hunter’ and is con-
sidered to be the first-born Dionysus, 
the God of wine and festivity. Behind 
the history of this winery, stands a 
contemporary Bulgarian family, that 
of Dimitar Kostadinov, while a team 
of oenologists, Tanya Stefanova and 
Dimitar Ivanov, provides for the qual-
ity of the wines.
The winery owns some 120 ha of 
vineyards planted exclusively with 
red grape varieties – Mavrud, Syrah, 
Cabernet Sauvignon, and Merlot. In 
2010, the vineyards were certified 
as organic. A modern complex with 
a grape processing capacity of 1,200 
tons annually, its wine is matured in 
500 Strandzha oak barrels of the bar-
rique type. The most distinguished 
and characteristic wine featured 
by Zagreus Winery is Mavrud, from 
which three varietal wines are made: 
Rosé, White Mavrud Blanc de Noir, 
and the winery’s masterpiece, Vinica, 
produced using a technology similar 
to that of the Italian Amarone. Oth-
er renowned wine brands include 
St Dimitar, Tiara and Noble. Zagreus 
Winery is the only manufacturer of 
grape seed oil in Bulgaria.

Първомай 4270
ул. „Иглика“ 30

4270 Parvomai
30, Iglika Str.

tel.: +359 888 008 944
e-mail: office@zagreus.org
www.zagreus.org
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Zagreus Handmade Rose Mavrud 2020

Zagreus Handmade Mavrud 2019

Zagreus Mavrud Reserve 2018

Zagreus Three Generations
Mavrud & Syrah & Cabernet Sauvignon 2019

Zagreus Handmade Mavrud 2020
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Манастира     
 Manastira

Винарска изба Манастира, собстве-
ност на Николай Стаменов и Агро-
фарм, е нова винарна, която отваря 
врати през 2012 г. Разположена е в 
Южна България, на 25 км северо-
западно от Пазарджик, в дълбока 
долина, обградена от склоновете 
на Средна гора, покрай брега на 
река Тополница, до село Лесичово. 
Разполага с 30 ха собствени лозя от 
сортовете каберне совиньон, мав-
руд, сира, мерло, анчелота, совиньон 
блан, шардоне и мускат отонел. 
Построена е върху територия с бо-
гато културно и историческо наслед-
ство. Доказателство за това са ос-
танките от църковно средище, дали 
името на местността – Манастира. 
Избата продължава местните тради-
ции; за качеството и характера на 
вината се грижи екип начело с тех-
нолога Георги Кузмов. Брандовете 
са Илая (изцяло съсредоточен върху 
сорта мавруд), Riverside (серия от 
сортовете совиньон блан, шардоне, 
мускат отонел, каберне совиньон 
и мавруд, мерло & каберне сови-
ньон; каберне совиньон) и Middle 
Forest (розе, шардоне ферментира-
ло и отлежавало в дъб, както и сира). 
Винарната изнася продукцията си в 
страни като САЩ, Тайван и Дания.

The Manastira wine cellar, owned 
by Nikolay Stamenov and Agrofarm 
Ltd., is a young winery that opened in 
2012. It is situated in Southern Bul-
garia, some 25 km to the northwest 
of Pazardzhik, near the village of Lesi-
chovo, in a deep valley following the 
Topolnitsa river, and surrounded by 
the slopes of Sredna Gora. The win-
ery owns 30 ha of vineyards planted 
with the Cabernet Sauvignon, Mavrud, 
Syrah, Merlot, Ancellotta, Sauvignon 
Blanc, Chardonnay, and Muscat Otto-
nel grape varieties.
Manastira was erected in an area of 
rich cultural and historical heritage, 
as evidenced by the remains of an an-
cient ecclesiastical centre, which has 
given the name to the locality.
The winery continues the local tradi-
tions; a team led by oenologist Georgi 
Kuzmov provides for the quality and 
character of its wines. Manastira’s 
brands include Ilaya (produced from 
Mavrud), Riverside (a series from the 
Sauvignon Blanc, Chardonnay, Mus-
cat Ottonel, Cabernet Sauvignon and 
Mavrud, Merlot & Cabernet Sauvi-
gnon varieties) and Middle Forest 
(a rosé made from Chardonnay fer-
mented and aged in oak barrels, and 
Syrah). The Manastira Winery exports 
its products to countries such as the 
USA, Taiwan, and Denmark.

София 1700
ул. „Проф. Боян Боянов“ 2, офис 1
Пазарджик 4400, ул. „Царица Йоанна“ 6Е

1700 Sofia
2, Prof. Boyan Boyanov Str., Office 1
4400 Pazardzhik, 6E, Tsaritsa Yoanna Str.

tel.: +359 887 065 635
email: office@manastirawinery.com
www.manastirawinery.com
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Manastira Middle Forest Chardonnay Barrel Fermented 2019

Manastira Riverside Muscat Ottonel 2020

Manastira Ilaya Mavrud Reserve 2018

Manastira Riverside Merlot & Cabernet Sauvignon 2017
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През 2006 Румен Костов, дъл-
гогодишен директор на няколко 
текстилни фабрики в Панагюрище, 
основава своята компания Kovex-2, 
която става собственик на Винар-
ска изба Румелия. На 55 ха в окол-
ностите на с. Смилец, Пазарджишко, 
постепенно изникват и лозята със 
сортове мавруд, сира, мерло и ка-
берне совиньон. Преработващият 
капацитет е 500-600 тона грозде 
годишно. Вината отлежават в бъчви 
от френски и американски дъб, за 
да добият типичния за винарната 
характер: зрели, мощни вина, за-
пазили своята елегантна свежест, и 
солидни, но омекотени танини. За 
всичко това се грижи главният ено-
лог на избата Димитър Докузанов. 
Винарска изба Румелия предлага 
своята продукция под пет търгов-
ски наименования – Merul, Merul 
Reserve, Erelia, Rumelia и Rumelia 
Reserve. Първите две са 100% сор-
тови вина, като резервите отле-
жават в дъбови бъчви тип барици 
минимум 12 месеца. Erelia е по-ви-
сок клас – виното съчетава предим-
ствата на четири сорта грозде: сира, 
каберне совиньон, мерло и мавруд. 
Най-високият клас вина на избата 
са Rumelia и Rumelia Reserve.

The Rumelia Wine Cellar is owned 
by Kovex-2, a company established 
in 2006 by Rumen Kostov, a man-
ager with many years of experience 
in the textile industry in the town 
of Panagyurishte. Spread over some 
55 ha in the environs of the village 
of Smilets, in the Pazardzhik region, 
the cellar’s vineyards were gradually 
planted with Mavrud, Syrah, Merlot, 
and Cabernet Sauvignon. Processing 
capacity is 500–600 tons of grapes 
annually. The wines are aged in bar-
rels of French or American oak in 
order to attain a character unique to 
the winery: ripe and powerful, pre-
serving their elegant freshness and 
intense, yet soft, tannins. All this is 
ensured by the cellar’s chief oenol-
ogist, Dimitar Dokuzanov.
Rumelia winery is currently market-
ing its products under five brands: 
Merul, Merul Reserve, Erelia, Rumelia 
and Rumelia Reserve. The first two 
are varietal wines, with the Reserves 
being aged for at least 12 months in 
oak barrels of the barrique type. Er-
elia, a higher wine class, combines 
the best properties of four varieties: 
Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, 
and Mavrud. The cellar’s top wines 
are labelled under the Rumelia and 
Rumelia Reserve brands.
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Rumelia Erelia 2017

Rumelia Merlot Reserve 2018

Rumelia Merul Estate Selection 2017

Rumelia Merul Reserve Cabernet Sauvignon 2016

Rumelia Merul Mavrud 2018

Rumelia Mavrud Reserve 2018

Rumelia Merul Syrah 2018















Винарска изба Румелия      
 Rumelia Wine Cellar

Панагюрище 4500
ул. „Братя Дейкови“ 4

4500 Panagyurishte
4, Bratya Deykovi Str.

tel.: +359 357 63 366
e-mail: vino@rumelia.net
www.rumelia.net
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Villa Yustina Extra Brut 2019

Villa Yustina Brut Rose 2018

Villa Yustina 4 Wine Seasons Summer
Sauvignon Blanc & Semillon 2020

Villa Yustina Monogram
Chardonnay Barrel Fermented 2019

VillaYustina Gewurztraminer 2019

Villa Yustina 4 Wine Seasons Spring 2020

Villa Yustina Monogram Mavrud & Rubin 2015

Villa Yustina 4 seasons Winter Cabernet Franc 2019

Villa Yustina 4 seasons Autumn Pinot Noir 2019
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Вила Юстина
 Villa Yustina

Винарска изба Вила Юстина е раз-
положена в полите на Родопската 
яка, в китното село Устина, район 
с богата винена култура и красива 
природа. Създадена през 2006 г., 
днес Вила Юстина е представител 
на съвременното винопроизвод-
ство – избата предлага високока-
чествени вина, а в нея е изложбе-
ната зала на един от най-големите 
производители на иноксови съдове 
и технологични решения – Томика 
Метал. 
На терен от 200 ха в местност-
та Горката са разположени 40 ха 
собствени масиви, козеферма за 
специална порода южноафрикан-
ски кози Боер и парк, където се 
провеждат редица винени събития 
за туристи. Чисто сортови или ку-
пажирани, вината получени от от-
глежданите бели сортове шардоне, 
совиньон блан, семийон, алиготе 
и гевюрцтраминер, и червени-
те представители мерло, каберне 
фран, пино ноар, мавруд и рубин, са 
разделени в 3 серии: Villa Yustina, 
Four Seasons и Monogram. Винар-
ската изба е отворена за винени 
туристи всеки ден.

Villa Yustina Winery is situated at 
the foot of the Rhodope Mountains, 
in the picturesque village of Usti-
na—a region of ancient wine history 
and beautiful natural surroundings. 
Established in 2006, Villa Yustina 
is today a proud representative of 
modern Bulgarian winemaking, be-
ing a producer of high quality wines. 
In the Winery, there is a showroom 
featuring Tomika Metal, one of the 
largest manufacturers of inox tanks 
and technological solutions.
Spread over a terrain of 200 ha in the 
Gorkata area, the winery has some 
40 ha of its own vineyards, a farm for 
raising an indigenous breed of South 
African Boer goat, and a park, where 
various wine events for tourists are 
organised. Whether pure varietal or 
blended, the wines produced from 
the white grape varieties of Char-
donnay, Sauvignon Blanc, Sémillon, 
Aligoté, Gewürztraminer, and the red 
Pinot Noir, Merlot, Cabernet Franc, 
Mavrud, and Rubin, are allocated to 
three lines: Villa Yustina, Four Sea-
sons and Monogram. Villa Yustina 
welcomes wine tourists on a daily 
basis.

с. Устина 4228
община Родопи, обл. Пловдив

4225 Yustina
Rhodopi Municipality, Plovdiv District

tel.: +359 882 626 668
e-mail: events@villayustina.com
www.villayustina.com
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Kamea Mavrud 2018

Kamea Rubin 2018





Винен проект Камея
 Kameya Wine Project

Камея e малък семеен проект с 3 до 
5 хил. бутилки годишно производ-
ство. Стартира първата си кампания 
през 2016 г. с мерло и каберне и 
постепенно разширява асортимен-
та си с рубин, сира и мавруд. Гроз-
дето се подбира от стари лозови 
масиви край пловдивските села 
Червен, Брестник и Брестовица. Ви-
нифицирането се извършва във ВК 
Бонини в село Брестовица.
Вдъхновител на проекта е Кирил 
Мързев, инженер и агроном, чиято 
страст е създаването и споделянето 
на хубаво вино. Правенето на зана-
ятчийско вино за него е начин да 
отдаде почит към предците си като 
продължи техните традиции във 
виноделието. Затова и концепцията 
е насочена към производството на 
лимитирани серии с минимална на-
меса в естествените процеси: фер-
ментация в малки съдове с потапя-
не на шапката; без филтриране и 
стабилизиране; минимум 1 година 
в дъб и около 2 години в бутилка. 
Стремежът е да се разкрие пълно-
ценно характерът на местните сор-
тове и световните класики, както 
и да се експериментира с тяхното 
съчетаване. До 2020 г. Камея про-
извежда само червени вина, като 
планира добавяне на ограничен 
асортимент от розе и бяло вино.

Kameya is a small family wine proj-
ect with annual production of 3,- to 
5,000 bottles. Its first campaign 
started in 2016 with Merlot and Cab-
ernet Sauvignon, expanding its por-
folio with Rubin, Syrah and Mavrud. 
The grapes are selected from old 
vineyards near the villages of Cher-
ven, Brestnik and Brestovitsa in Plo-
vdiv region. Vinification takes place 
at Bonini Wine House in Brestovitsa.
The inspirer of the project is Kiril 
Marzev, an engineer and agronomist, 
whose great passion is to make and 
share good wine. Making craft wine 
is a way for him to pay tribute to his 
ancestors by continuing their tradi-
tions. That is why the concept is fo-
cused on producing limited batches 
with minimal interference in the nat-
ural processes: fermentation in small 
vessels applying the submerged cap 
method; no filtration and no sta-
bilization; minimum 1 year in oak 
barrels and about 2 years of bottle 
aging. The aim is to reveal fully the 
character of the local varieties and 
world classics, as well as to exper-
iment with blending them. By 2020 
Kamea has produced exclusively red 
wines, while planning to expand its 
portfolio with a limited range of rose 
and white wines.

tel.: +359 895 410 373
e-mail: office@kameawinery.com
www.kameawinery.com
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Долината на Струма / 
Struma River Valley

Айя Естейт Винярдс 190
Aya Estate Vineyards
Вила Мелник 192
Villa Melnik
Дамяница 194
Damianitza
Дамянов Семейна изба и лозя 196
Damyanov Family Winery & Vineyards
Винен проект Абдийка 198
Abdyika Winery Wine project
Винен проект Аугео 
Фемили Естейт 199
Augeo Family Estate Wine project
Златен рожен 200
Zlaten Rozhen
Капатово 202
Kapatovo
Логодаж 204
Logodaj Winery
Меди Валей 206
Medi Valley
Винарна Орбелия 208
Orbelia Winery
Орбелус 210
Orbelus
Синтика 211
Sintica Winery

Рупел 212
Rupel
Ува Нестум 214
Uva Nestum
Винен проект Мелвино 216
Melvino Wine project
Винен проект Виа Верде 217
Via Verde Wine project
Винен проект Либера естейт 218
Libera Estate Wine project

Национални винени проекти / 
Wine Projects

Стефан Пирев Уайнс 220
Stephan Pirev Wines
EмЕйч Уайнс 222
MH Wines
Уайн Бриджис 223
Wine Bridges
Уайн Хипис 224
Wine Hippies

Билкови и плодови вина / 
Herbal and Fruit Wines

Билкови вина 22 от Бурди 226
22 by Burdi Herbal Wines
Плодови вина Кубера 227
Kubera Fruit Wines

По размери югозападният винарски регион на страната не е голям, но 
притежава специфични климатични особености с изключително висо-
ки температури и почвено разнообразие, обуславящи отглеждането 
на висококачествени, предимно червени, лозя. Обхваща поречието на 
реките Места и Струма с основни центрове Мелник, Сандански, Петрич 
и Благоевград. Долината на Струма като своеобразна фуния пропуска 
топлите течения, идващи от Бяло море, и благодарение на тях на ки-
лометри по прилежащите й земи климатът е близък до средиземно-
морския с дълго и горещо лято и къса мека зима. Тази специфичност 
и канелените и кафяви горски, алувиално-делувиални и планински 
ливадни почви са причина да се отглежда типичният само за региона 
къснозреещ сорт широка мелнишка лоза. Разпространен е около Сан-
дански, Мелник, Петрич и селата Хърсово, Марикостиново, Капатово, 
Виногради, Хотово, Кромидово. Ако всички природни условия са на-
лице, гроздът узрява през първата половина на октомври. Несъмнено 
сортът е капризен, труден и е голямо предизвикателство за винарите. 
В търсене на по-ранозреещ сорт през 60-те години се появяват нови-
те сортове мелник 82, мелник 55 и мелнишки руен. Заедно със сорта 
майка те носят общото име мелник. В Долината на Струма се отглеждат 
още каберне совиньон, мерло, сира, каберне фран, марселан, пти вер-
до, мурведър, небиоло, санджовезе, примитиво, мавруд и хибридният 
български сорт рубин, както и шардоне, совиньон блан, траминер, вио-
ние, пино гри, мускат отонел, сандански мискет и керацуда.

The southwestern wine region is not very large in terms of size, but it does 
possess specific climatic characteristics of extremely high temperatures 
and diverse soil conditions, factors that contribute to the cultivation of 
high quality vineyards with a predominance of red grape varieties. Along 
the Mesta and Struma valleys, the towns of Melnik, Sandanski, Petrich and 
Blagoevgrad constitute the main grape growing areas. The Struma river, 
which flows to the Aegean Sea, gives the valley its unique microclimate: 
the warm Greek winds sweep upriver, producing a Mediterranean-like cli-
mate with long, hot summers and short, mild winters. These specificities, 
as well as the cinnamon and brown forest, alluvial-diluvial and mountain 
meadow soil types, are the reasons for the cultivation of the Broadleaf 
Melnik vine, a late-ripening grape variety unique to the region. It is widely 
distributed around the towns of Sandanski, Melnik, Petrich and the villag-
es of Harsovo, Marikostinovo, Kapatovo, Vinogradi, Hotovo, and Kromido-
vo. If all the necessary environmental conditions are present, the grapes 
ripen during the first half of October. Undoubtedly, this grape variety is 
capricious and demanding, a challenging vine for local grape growers to 
cultivate. While developing early-ripening grape varieties in the 1960s, 
they discovered Melnik 82, Melnik 55 and Melnik Ruen, which now share 
the common name of the parent vine, Broadleaf Melnik. The Struma 
River Valley also produces Cabernet Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet 
Franc, Marselan, Petit Verdot, Mourvedre, Nebbiolo, Sangiovese, Primitivo, 
Mavrud, and Rubin (the hybrid, Bulgarian variety), as well as Chardonnay, 
Sauvignon Blanc, Traminer, Viognier, Pinot Gris, Muscat Ottonel, Sandanski 
Misket and Keratsuda.

Долината на Струма 
 The Struma River Valley

VIDIN

VRATSA

SOFIA

PLOVDIV

KARLOVO

BLAGOEVGRAD

SANDANSKI

SHUMEN

BURGAS

VARNA

VELIKO TARNOVO

RUSE

STARA ZAGORA

HARMANLI

SHUMEN
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Aya Estate Colorito Sauvignon Blanc 2020

Aya Estate Sauvignon Blanc 2019

Aya Estate Colorito MRV 2020

Aya Estate Colorito Rose 2020









Айя Естейт Винярдс
 Aya Estate Vineyards

София 1618
бул.България 106, вх. Д, ет. 4

1618 Sofia
106 Bulgaria Blvd., entr. D, floor 4

tel.: +359 882 719 723
e-mail:
ptsenkova@ayaestatevineyards.com
www.ayaestatevineyards.com
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Мисията на Aya Estate Vineyards e 
да бъде посланик на собствения си 
район. 
Винарната съхранява автохтонни 
сортове, възстановява хилядолет-
ните традиции от региона и спомага 
за връщане на България в световна-
та винена листа като производител 
с отличия и високо качество. 
Екипът е млад и ентусиазиран: Ве-
селина Касабова – главен агроном 
в двата естейта, Жулиан Рено – гла-
вен уайнмейкър и биодинамичен 
консултант и Мариана Гълъбова – 
уайнмейкър. Философията да след-
ват изцяло органични и биодина-
мични принципи се прилага както 
в лозята, така и при винификацията 
– чрез използване на гравитация 
и минимална намеса по време на 
отделните етапи от процеса на ви-
нопроизводството.
Лозята на Айя Естейт са в два забе-
лежителни тероара: хълмистият те-
рен в Хърсово, Мелнишко e с южно 
ориентирани склонове, климатът е 
топъл с постоянен бриз от Егейско 
море, а почвите – песъчливи, с ви-
сок процент варовик. Другото лозе 
е само на 10 км от брега на Черно 
море, което спомага за поддържане 
на перфектния баланс между захар 
и киселинност. Вината се предлагат 
под три бранда: Colorito, Ayano и 
Disegno.

Aya Estate Vineyards’ mission is to 
be the ambassador of their own area. 
The winery preserves autochthonous 
varieties, restores millennial tradi-
tions from the region, aiming to re-
turn Bulgaria to the world wine list 
as a producer with distinction and 
quality.
The team is young and enthusiastic: 
Veselina Kasabova – Chief Vineyard 
Manager for both estates, Julian Re-
neaud – Chief Winemaker and Bio-
dynamic Consultant, and Mariana 
Galabova – Winemaker. The philos-
ophy to follow entirely organic and 
biodynamic principles is applied 
both in the vineyards and during the 
vinification – using gravity and ap-
plying minimal intervention during 
the winemaking process.
Their vineyards are in two great ter-
roirs: Harsovo, Melnik region, where 
the slopes are facing mostly south, 
the climate is warm with constant 
breezes from the Aegean Sea and 
sandy soils with high percentage 
of limestone. The other vineyard is 
just 10 km from the Black Sea coast, 
which helps keeping sugar levels 
and acidity in balance.
Wines are marketed under three 
brands: Colorito, Ayano and Disegno.
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Villa Melnik Aplauz Viognier Sur Lie 2020

Villa Melnik AplauZ Chardonnay Sur Lie 2020

Villa Melnik Aplauz Sandanski Misket 2020

Villa Melnik Bergule Sauvignon Blanc Semi Dry 2020

Villa Melnik Керацуда 2020

Villa Melnik Orange Wine Sauvignon Blanc & Keratsuda 2019

Villa Melnik Bergule Viognier & Chardonnay 2020

Villa Melnik Bergule Rose 2020

Villa Melnik Aplauz Rose 2020

Villa Melnik Rare Varietes Shiroka Melnik 2018

Villa Melnik Rare Varieties Melnik Jubilee 1300 2018

Villa Melnik Aplauz Shiroka Melnik Reserve 2017

Villa Melnik Aplauz Merlot Reserve 2017

Villa Melnik Rare Varietes Ruen 2018

Villa Melnik Aplauz Mavrud Reserve 2017

Villa Melnik Bergule Cuvee 2017

Villa Melnik Aplauz Syrah Reserve 2017

Villa Melnik Aplauz Mavrud Premium Reserve 2015

Villa Melnik GSM Barrel Aged 2020

Villa Melnik Pinot Noir & Sangiovese Single Vineyard 2018









































Вила Мелник
 Villa Melnik

Вила Мелник е класирана на 39-о 
място в Топ 50 „Световни винени 
дестинации“ (Top 50 World‘s Best 
Vineyards) през 2020 г. Семейната 
винарна се намира до с. Хърсово, на 
6 км от Мелник. Притежава 300 дка 
собствени лозя, които се отглеждат 
с много внимание. Водещи са мест-
ните сортове – широка мелнишка 
лоза, мелник 55, руен, мелник 1300 
юбилеен, мавруд, керацуда, сан-
дански мискет. От международните 
сортове са засадени каберне сови-
ньон, мерло, сира, пино ноар, сан-
джовезе, шардоне, вионие, сови-
ньон блан. Винарната е оборудвана 
с високотехнологични съоръжения. 
Изградена е на три нива и проце-
сът на винификация е организиран 
така, че виненият поток се движи по 
гравитация, за да стигне до изкопа-
ни в хълма пясъчни тунели, където 
виното отлежава при естествена 
постоянна температура.
Мисията на винарната е да покаже 
силата на мелнишкия тероар. Вина-
та им може да откриете с търгов-
ските марки AplauZ, Bergulé, Orangе 
Wine, Sweet Wine, Young&Crazy, 
Family Тradition. Вила Мелник раз-
полага с отлични условия за винен
туризъм и посреща винолюбители 
от целия свят всеки ден, без изклю-
чение.

Villa Melnik is ranked at #39 among 
the Top 50 World’s Best Vineyards 
2020. The family-owned estate is 
situated near the village of Harsovo, 
some 6 km south of Melnik. The win-
ery owns 30 ha of vineyards which it 
tends to with great care. Its flagship 
varieties are the local Broadleaved 
Melnik, Melnik 55, Ruen, Melnik 
1300 Jubilee, Mavrud, Keratsuda and 
Sandanski Misket, while the interna-
tional varieties planted are Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Pinot Noir, 
Sangiovese, Chardonnay, Viognier, 
and Sauvignon Blanc. The winery, 
equipped with state-of-the-art tech-
nology, is built on three levels, while 
the flow of wine is driven by gravity 
in order to reach vaults dug into the 
sandy hill, where the wine is aged 
under constant natural humidity and 
temperature.
The winery’s mission is to reveal 
the strength of the Melnik terroir. 
Villa Melnik’s wines trade under the 
brands of AplauZ, Bergulé, Orange 
Wine, Sweet Wine, Young&Crazy 
and Family Tradition. The winery 
provides excellent opportunities for 
wine tourism and is open to visitors 
every day.

с. Хърсово, район Вила Мелник
община Сандански

Harsovo, Villa Melnik Region
Sandanski Мunicipality

tel.: +359 898 578 153; +359 884 840 320
e-mail: market@villamelnik.com
www.villamelnik.com
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Damianitza Ormano White 2020

Damianitza Dzindzifkite Cabernet Franc 2019

Damianitza Redark 2019

Damianitza Uniqato Melnik & Ruen 2019

Damianitza Чифлик Ливади Мерло 2019











Дамяница     
 Damianitza

Дамяница е наследник на създа-
дената през 1940 винарна в с. Да-
мяница, което се намира в община 
Сандански. През 1947 е национа-
лизирана, а през 1997 приватизи-
рана и става притежание на Филип 
Харманджиев. Дамяница е от пър-
вите птички, които предизвестиха 
пролетта за българското винопро-
изводство с ново лице, залагайки 
на местните сортове мелник, рубин 
и руен, станали част от проекта 
Uniqato. Към момента собствените 
лозя възлизат общо на 35 ха, като 
23 от тях са разположени в окол-
ностите на винарната, а останалите 
12 ха се намират край с. Изворово, 
Харманли. Отглеждат се сортовете 
ранна мелнишка лоза, рубин, руен, 
каберне совиньон, мерло, сира, 
каберне фран, шардоне, совиньон 
блан и вионие. Всички насажде-
ния са сертифицирани биологични 
лозя.
Винарната се стреми да усъвършен-
ства модела си на работа в хармо-
ния с природата, включвайки се в 
нейния естествен кръговрат.

Damianitza is the successor of the 
old winery established in 1940 in the 
Damianitza village of the Municipal-
ity of Sandanski. In 1947, it was na-
tionalised and, in 1997, re-privatised 
and acquired by Philip Harmandjiev. 
The winery was one of the first spring 
birds in the new history of Bulgari-
an winemaking, taking a chance on 
local grape varieties such as Rubin, 
Melnik and Ruen, which eventually 
became part of the Uniqato project. 
Currently, Damianitza owns 35 ha of 
vineyards, 23 of which are set around 
the winery itself, with the remaining 
12 ha near the village of Izvorovo, in 
the Harmanli region. The grape va-
rieties are Melnik 55 (Early Melnik), 
Rubin, Ruen, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Syrah, Cabernet Franc, Char-
donnay, Sauvignon Blanc and Viogni-
er. All the vineyards are certified as 
organic. 
The winery aims at refining its work 
model in harmony with nature, incor-
porating itself within its recurrent 
cycles.

с. Дамяница 2813
общ. Сандански

2813 Damyanitza
Sandanski Municipality

tel.: +359 746 30 090
e-mail: info@damianitza.bg
www.damianitza.bg
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Damyanov Keratsuda 2020

Damyanov Roselina 2020

Damyanov VNYRD Reserve 2016

Damyanov VNYRD 2017

Damyanov Old Vine Broad Leaved Melnik 2017
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Дамянов Семейна изба и лозя       
             Damyanov Family Winery & Vineyards

Началото е дадено от Прокоп Ма-
ринков, създал веднага след Вто-
рата световна война стопанство, 
включително лозови насаждения и 
наложил се като уважаван земеде-
лец. При колективизацията стопан-
ството му е отнето. Във възстановя-
ването му през 1991 основна роля 
играе Януш Дамянов, зет на Прокоп 
и виден общественик в района.
В развитието на лозовото стопан-
ство днес участва цялата фамилия, 
начело с Владимир Дамянов, син на 
Януш. Избата е в сърцето на доли-
ната на Струма, в село Струмяни, на 
12 км от Сандански. Произвеждат 
се занаятчийски вина в малки се-
рии с марката Damyanov. За собст-
вените им лозя (3 ха, на възраст 
35-55 години) използват натурално 
земеделие, като пазят духа на дъл-
боко уважение към земята и при-
родата. Отглеждат мерло, каберне 
совиньон, широка мелнишка лоза и 
керацуда. Прилагат минимална на-
меса в процеса на превръщане на 
гроздето във вино. Идеята е вината 
да имат собствена индивидуалност 
и да отразяват семейните ценности 
и спецификата на тероара.

The winery was launched by Prokop 
Marinkov, who started a holding, in-
cluding vineyards, immediately after 
the Second World War, establishing 
himself as a respected arable farm-
er. Under collectivisation, his farm 
was confiscated. For its restitution 
in 1991, it was Yanush Damyanov, 
Prokop’s son-in-law and a promi-
nent public figure in the region, who 
played a major role.
Today the entire family, led by 
Yanush’s son, Vladimir Damyanov, is 
involved in the development of the 
vineyard. The cellar is located at the 
heart of the Struma River valley, in 
the village of Strumyani, some 12 
km from Sandanski. Artisan wines in 
limited editions are produced under 
the Damyanov brand. In their own 
vineyards (3 ha, 35–55 years old), 
they use natural agriculturural prin-
ciples, preserving the spirit of deep 
respect for the land and nature. The 
varieties cultivated are Merlot, Cab-
ernet Sauvignon, Broadleaf Melnik 
and Keratsuda. They use minimum 
human intervention in turning the 
grapes into wine. The idea is for the 
wines to have their own individuality 
and reflect the family values and the 
specificity of the terroir.

с. Струмяни 2825 
област Благоевград, ул. Долна Белица

Strumyani 2825 
Blagoevgrad Region, Dolna Belitza St.

tel.:  +359 885 803 120, +359 888 254 020
e-mail: mail@damyanovwinery.com
www.damyanovwinery.com
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Винарска изба Абдийка
              Abdyika Winery

Лозята Абдийка (Abdyika) са създа-
дени през 2005 г. Намират се в край-
ния югозапад на България, в Доли-
ната на река Струма. На площ от  
15 ха се отглеждат ранна мелнишка 
лоза, широка мелнишка лоза, руен, 
каберне совиньон, мерло, шенин 
блан, асиртико. 
Abdyika е основана от фамилия 
Ганеви, днес има още над 30 съ-
собственици, всеки един от които 
е с жив интерес към винопроиз-
водството. Виненият клуб Abdyika 
в Швеция е с над 200 членове. 
Реколтата е около 60 тона грозде, 
за около 50 000 бутилки годишно. 
Постоянно заети с отглеждането на 
гроздето и виното са приблизител-
но 10 човека – не се пести ръчен 
труд, за да се постигне най-високо 
качество. Технологичният екип се 
ръководи от известния български 
енолог Иво Тодоров.

Abdyika vineyard, established in 
2005, is situated in the southwest 
corner of Bulgaria, in the Struma Riv-
er valley. It spreads over some 15 ha 
planted with Early Melnik, Broadleaf 
Melnik, Ruen, Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Chenin Blanc, and Assyrtiko 
grape varieties.
Abdyika, initially founded by the 
Ganev family, is now run as a com-
mercial enterprise of 30 co-owners, 
all taking a great interest in wine 
production. The Abdyika wine club 
in Sweden has over 200 members. 
Total annual production is 60 tons 
of grapes, yielding approximately 
50,000 bottles of wine. The winery 
employs some 10 people whose in-
tensive manual labour makes it pos-
sible to produce high quality wines. 
Abdyika’s technological team is led 
by the renowned Bulgarian oenolo-
gist, Ivo Todorov.

с. Долно Спанчево, 2869 Сандански

2869 Dolno Spanchevo, Sandanski

tel.: +359886654 020
e-mail: it@abdyika.bg
www.abdyika.se

Винен проект Аугео Фемили Естейт
 Augeo Family Estate Wine project

Аугео Фемили Естейт е винен про-
ект, основан през 2016 от Стоян 
Манолов и Гергана Манолова, дуо 
баща-дъщеря, продължаващи тра-
дицията на техните предци. От ла-
тински аугео означава да растеш, 
да се развиваш и да уважаваш и е 
препратка към историята на семей-
ството на основателите, в което се 
произвежда вино от над 120 годи-
ни, но от скоро вината са достъпни 
за по-широка аудитория. Собстве-
ните лозя се намират в село Враня, 
на 12 км от Мелник, в Долината на 
Струма и са 2,1 ха, засадени с 40 
годишни лозя от сортовете широка 
мелнишка, мелник 55, руен и кабер-
не совиньон. В момента са в процес 
на възстановяване на още 4,8 ха 
лозя, които ще влязат в плодода-
ване в следващите години. Вината 
под бранда Augeo Family Estate се 
произвеждат в лимитирани серии 
с фокус върху местните сортове с 
помощта на изби, доказали свои-
те качества, под ръководството на 
уайнмейкъри, с които основателите 
споделят вижданията си и създават 
изискани вина, наградени на реди-
ца конкурси на три континента. 

Augeo Family Estate is a wine proj-
ect, founded in 2016 by Stoyan 
Manolov and Gergana Manolova, a 
father-daughter duo, continuing the 
tradition of their ancestors. From 
Latin augeo means to grow, to devel-
op and to honor, and relates to the 
history of the family of the founders 
that has been producing wine for 
over 120 years, yet the wines are 
available to a larger audience un-
til recently. The own vineyards are 
in Vranya village, 12 km away from 
Melnik, in Struma Valley, and are 2,1 
ha, planted with 40 year old vines 
from the varieties Shiroka Melnish-
ka, Melnik 55, Ruen and Cabernet 
Sauvignon. They are in the process 
of restoring additional 4,8 ha. The 
wines under the brand Augeo Fam-
ily Estate are produced in limited 
batches, with a focus on the local 
varieties, with the help of wineries, 
who proved their qualities, under 
the supervision of winemakers, with 
whom the founders share their views 
and create exquisite Bulgarian wines, 
awarded in many competitions on 
three continents.

село Враня 2830
общ. Сандански
област Благоевград

2830 Vranya
Sandanski Municipality
Blagoevgrad District

tel.: +359 883 987 111
email: office@exquisitewines.bg
www.augeofamilyestate.bg

2087Augeo Family Estate Shiroka Melnishka Loza & Merlot 2019
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Златен рожен      
 Zlaten Rozhen

Историята на избата започва през 
2010 г. със закупуването на няколко 
малки лозови масива и изгражда-
нето на бутиков хотел в с. Рожен. 
През 2014 е построена и винарна-
та в с. Капатово, а през 2018 отва-
ря врати новата част на избата – с 
фирмен магазин и модерна зала за 
дегустации с винен бар. Собствени-
те лозя са 80 ха в с. Капатово и с. 
Левуново. Отглеждат се сандански 
мискет, мелник 55, мелнишки ру-
бин, широка мелнишка лоза, сира, 
каберне фран, санджовезе, мерло, 
небиоло, пти вердо и мурведър. Де-
густационната зала е отворена все-
ки ден (без понеделник) от 10:00 до 
18:30 ч. За философията на лимити-
раните серии Exclusive lot може да 
научите лично от технолога Кирил 
Иванов по време на ВИП дегуста-
циите от бъчви. През топлия сезон 
се провеждат дегустации и събития 
на беседката край винарната. Триз-
вездният семеен хотел в с. Рожен 
се намира на 800 м от Роженския 
манастир, откъдето тръгват много 
екопътеки. Сградата на хотела е па-
метник на културата и съчетава уют, 
комфорт и традиционен стил. Пред-
лагат се вкусни местни специалите-
ти и се провеждат тематични вине-
ни частни и корпоративни събития.

The history of the cellar begins in 
2010 with the purchase of several 
small vineyards and the construction 
of a boutique hotel in the village of 
Rozhen. The winery is built in 2014 
in Kapatovo followed by the opening 
of an extension to the cellar facili-
tating a shop and a modern tasting 
room with a wine bar in 2018.  The 
villages of Kapatovo and Levunovo 
are home to 80 ha of own vineyards 
planted with Sandanski Misket, Mel-
nik 55, Melnishki Rubin, Shiroka Mel-
nishka Loza, Syrah, Cabernet Franc, 
Sangiovese, Merlot, Nebbiolo, Petit 
Verdot and Mourvèdre. The tasting 
room is open every day apart from 
Monday from 10am. to 6:30pm. Vis-
itors can learn about the philosophy 
behind the Exclusive lot limited se-
ries directly from the technologist 
Kiril Ivanov. The three-star family ho-
tel is located 800m from the Rozhen 
Monastery, a starting point of many 
forest ecotrails. The building of the 
hotel is a cultural heritage monu-
ment combining cozyness, comfort 
and traditional style, a place where 
private and business wine events are 
hosted and delicious local dishes are 
offered.

Винарна: с. Капатово
Хотел: с. Рожен
общ. Сандански

Winery: Kapatovo
Hotel: Rozhen
Sandanski Region

tel.: +359 899 409 464
e-mail: m.stoikova@zlatenrozhen.bg
www.zlatenrozhen.bg
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Zlaten Rozhen Sandanski Misket 2020

Zlaten Rozhen Family Reserve
Rosaspina Rose Sangiovese 2020

Zlaten Rozhen Melnishki Cepage 2018

Zlaten Rozhen Cabernet Franc 2019
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Капатово      
 Kapatovo

Първата реколта на вината с тър-
говска марка Капатово излиза на 
пазара през 2009 г. Капатово при-
тежава 28 хa собствени лозя, които 
са част от семейно имение. Намират 
се на 5 километра от Мелник в зем-
лищата на селата Зорница и Капа-
тово. Отглеждат се сортовете шар-
доне, вионие, совиньон блан, сира, 
марселан, пти вердо и примитиво, 
както и новозасадените гренаш, 
мурведър и каринян. Посадъчният 
материал е закупен от френската 
фирма Гийом. Към момента Капа-
тово няма собствена изба. Вини-
фицират и бутилират вината си във 
винарна Дамяница, като ползват 
консултантските услуги на енолога 
Иво Тодоров. Имат собствени френ-
ски дъбови бъчви. Произвеждат 
малки серии бели и червени тихи 
вина в бутилки и тетрапак опаков-
ки, купажирани от сортовете грозде, 
които отглеждат. От реколта 2017 
Капатово вече произвежда и розе.

The first vintage wines under the 
Kapatovo label were launched on 
the Bulgarian market in 2009. Kap-
atovo, part of a family estate, owns 
28 ha of vineyards situated some 5 
km away from Melnik, near the vil-
lages of Zornitsa and Kapatovo. Cul-
tivated varieties include Chardonnay, 
Viognier, Sauvignon Blanc, Syrah, 
Marsèlan, Petit Verdot and Primitivo, 
as well as the recently planted Gren-
ache, Mourvedre and Carignan. Vine 
propagating material was acquired 
from the Guillaume Grapevine Nurs-
ery. Kapatovo does not have its own 
production facilities; the vinification 
and bottling of the wines is carried 
out in the Damianitsa Winery, under 
the consultancy of oenologist Ivo 
Todorov. Kapatovo owns French bar-
riques and produces limited series of 
white and red still wines in bottles 
and Tetra Pack packaging – all blend-
ed from the varieties grown. Since 
the 2017 vintage Kapatovo also pro-
duces rosé wine.

гр. София, бул. Патриарх Евтимий 22

22 Patriarh Evtimii blvd., Sofia

tel.: +359 888 521 444
e-mail: office@kapatovo.bg
www.kapatovo.bg
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Kapatovo Chardonnay 2020

Kapatovo Sauvignon Blanc & Viogner 2020

Kapatovo Rose Grenache Mourvedre 2020

Kapatovo Grenache & Mourvedre & Shiraz 2020

Kapatovo Shiraz Reserve 2019

Kapatovo Shiraz & Petit Verdot & Primitivo 2020
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Логодаж      
              Logodaj Winery

Логодаж се ражда през 1994 от 
приятелството на Малин Широкан-
ски, Недялко Левунлиев и Петър 
Дросански. Постепенно те се запал-
ват от идеята да правят собствени 
вина, закупуват бивш стопански 
двор в близост до с. Логодаж и го 
превръщат в изба с модерно ита-
лианско оборудване с капацитет за 
производство на 3 млн. литра вино. 
Логодаж се превръща във фактор 
на винения пазар за висококачест-
вени вина, след като започва да 
работи с енолога Стойчо Стоев през 
2002 г. Към момента енолог на ви-
нарната е Светлана Тренева. Избата 
се консултира от италианския ено-
лог Мурад Уада, който продължава 
концепцията за развитието и попу-
ляризирането на местните сортове 
широка мелнишка лоза и ранна 
мелнишка лоза и за хармонични 
вина с концентрирана плодова изя-
ва. Останалите сортове, които вини-
фицират тук, са каберне совиньон, 
мерло, сира, каберне фран, рубин, 
руен, шардоне, совиньон блан, вио-
ние, керацуда, тамянка. Освен тихи 
вина от 2014 г. Логодаж пуска на 
пазара и пенливи вина отново с 
участието на традиционните сор-
тове за региона от семейството на 
мелник. Винарната предлага дегус-
тации по предварителна заявка.

The Logodaj Winery was founded 
in 1994, thanks to the friendship 
between Malin Shirokanski, Nedy-
alko Levunliev and Petar Drosanski. 
Inspired by the idea of producing 
their own wines, they bought an old 
farmyard near the village of Logodaj 
and transformed it into a winery with 
state-of-the-art Italian equipment 
and with a production capacity of 3 
million litres per annum. Logodaj at-
tained an important presence on the 
market for high-quality wines after it 
began working in 2002 with oenolo-
gist Stoycho Stoev. He was succeed-
ed by Svetlana Treneva, who cur-
rently occupies the position of head 
winemaker. The winery also collabo-
rates with Italian oenologist Mourad 
Ouada, who continued the concept 
of spurring development and promo-
tion of local grape varieties such as 
Broadleaf Melnik and Early Melnik, as 
well as the production of harmoni-
ous wines with a concentrated fruity 
expression. The other varieties that 
are vinified at Logodaj are Cabernet 
Sauvignon, Merlot, Syrah, Cabernet 
Franc, Rubin, Ruen, Chardonnay, Sau-
vignon Blanc, Viognier, Keratzuda 
and Tamyanka. Since 2014, in addi-
tion to its still wines, Logodaj also 
markets sparkling wines produced 
from the traditional cultivars of the 
Melnik family. The winery offers the 
opportunity for wine tastings follow-
ing prior request.

с. Логодаж 2637, обл. Благоевград

2737 Logodaj, Blagoevgrad District

tel.: +359 73 882 906
e-mail: logodajwinery@logodajwinery.com
www.logodajwinery.com
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Logodaj Satin Grande Cuvee Brut Blanc de Noir 2016

Logodaj Satin Ancestrale Brut Reserve 2019

Logodaj Satin Brut Rose 2016

Logodaj Nobile Rose Broad Leaved Melnik Vine 2020

Logodaj Melnik Prime Grand Reserve 2017

Logodaj Hypnose Merlot Reserve 2016

Logodaj Cabernet Sauvignon Single Barrel 2017
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Medi Valley Best Of The Vintage White 2019

Medi Valley Incanto Chardonnay Barrel Fermented 2020

Medi Valley Excentric Viper 2020

Medi Valley A Good Year Chardonnay Unoaked 2020

Medi Valley Excentric Viognier 2020

Medi Valley Excentric Struma Valley Rose 2020

Medi Valley Black by Incanto 2018

Medi Valley Great Bulgaria 2020

Medi Valley Excentric Mavrud 2019

Medi Valley Excentric Special Edition by Ivan Lechev 2020

Medi Valley Excentric Melnik 55 2020
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Меди Валей       
 Medi Valley

Винарски комплекс Меди Валей се 
появява на българската винена кар-
та през 2007 г. Намира се в с. Смо-
чево, в самото сърце на долината 
на река Струма. Собственост е на 
Доверие Обединен холдинг. Състои 
се от модерна винарска изба с ка-
пацитет за производство на 1,2 млн. 
бутилки тихи бели и червени вина. 
Притежава 42 ха собствени лозови 
масиви, намиращи се на 550 м над-
морска височина. Отглеждат се сор-
товете шардоне, траминер, мерло, 
каберне совиньон и др. Винарната 
се състои от изба на две нива, из-
градени с участието на български и 
италиански проектанти и разполага 
с 250 френски дъбови бъчви. Ено-
лози на винарната са Ивона Георги-
ева, възпитаник на УХТ – Пловдив, 
и Стойчо Стоев – винар, чието име 
се свързва с дългогодишен опит 
в работата му в различни изби от 
югозападния регион. Комплексът 
предлага условия за винен туризъм.

Medi Valley Winery, owned by the 
Doverie United Holding, appeared on 
the Bulgarian wine map in 2007. It is 
situated in the village of Smochevo, 
at the very heart of the Struma Riv-
er valley. The modern winery, with 
production capacity of 1.2 million 
bottles of still white and red wines, 
owns 42 ha of vineyards located 
550 m above sea level. The grape 
varieties grown include Chardonnay, 
Traminer, Merlot and Cabernet Sauvi-
gnon. Medi Valley consists of a cellar 
on two levels constructed by Bulgar-
ian and Italian designers. The wines 
are aged in 250 barrels of French 
oak. Ivona Georgieva, a graduate of 
the University of Food Technology in 
Plovdiv, and Stoycho Stoev, a wine-
grower whose name is associated 
with a long-standing experience in 
various wineries in the Southwestern 
Region, are the cellar’s oenologists. 
The Medi Valley complex offers op-
portunities for wine tourism.

с. Смочево 2641
общ. Рила

2641 Smochevo
Rila Municipality

tel.: +359 885 199 113
e-mail: office@medivalleywinery.com
www.medivalleywinery.com
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Винарна Орбелия е разпожена в 
село Коларово в подножието на 
планината Беласица, на 12 км за-
падно от град Петрич. Създадена 
е от Костадин Чорбаджийски през 
2013 година. Орбелия притежава  
12 ха лозя собствени масиви, раз-
положени в района на Петрич, заса-
дени със сортовете сандански мис-
кет, широка мелнишка лоза, ранна 
мелнишка лоза, рубин, каберне со-
виньон, каберне фран и мерло. От 
тях се произвеждат основно сухи 
тихи вина с акцент върху характер-
ните за югозапада сортове сандан-
ски мискет и мелник. Марките, под 
които излизат на пазара, са Orbelia 
и Via Aristotelis.
Винарната предлага възможност за 
винен туризъм, като организира ви-
нени турове и дегустации.

Orbelia Winery, situated in the village 
of Kolarovo, at the foot of the Bela-
sitsa Mountain some 12 km west of 
Petrich, was set up in 2013 by Kost-
adin Chorbadzhiyski. Orbelia owns 
12 ha of vineyards in the Petrich 
region, planted with the Sandanski 
Misket, Broadleaf Melnik, Early Mel-
nik, Rubin, Cabernet Sauvignon, Cab-
ernet Franc and Merlot varieties. The 
winery predominantly produces still, 
dry wines, with a focus on the typical 
southwestern varieties of Sandanski 
Misket and Melnik. The brands mar-
keted are Orbelia and Via Aristotelis.
Orbelia offers opportunities for wine 
tourism, organised wine tours, and 
tastings.
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Винарна Орбелия   
 Orbelia Winery

с. Коларово 2880
общ. Петрич

2880 Kolarovo
Petrich Municipality

tel.: +359 889 717 241
e-mail: wine@orbeliawinery.bg 
www.orbeliawinery.bg
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Orbelia Pet Nat Sandanski Misket 2020

Orbelia Via Aristotelis White Blend 2020

Orbelia Sandanski Misket 2020

Orbelia Via Aristotelis Chardonnay 2018

Orbelia Via Aristotelis Rose 2020

Orbelia Via Aristotelis Cuvee 2019

Orbelia Via Aristotelis Cabernet Sauvignon 2019

Orbelia Melnik 55 2020

Orbelia Via Aristotelis Merlot 2018

Orbelia Via Aristotelis Barrel Selection Cabernet Franc 2017
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Орбелус 
 Orbelus

Проектът води началото си от 2000 г., 
а до 2010 г. дружеството придобива 
над 20 ха. Идеята е да се покаже 
идентичността на долината на Стру-
ма и уникалния й сорт - мелнишката 
лоза. През 2006 са засадени първи-
те лозя, през 2009 се появява първа-
та реколта вина, а през 2014 отваря 
врати и винарната на Орбелус. 
Естественият път от самото начало 
на проекта е биолозарство и винар-
ство - работи се в хармония с при-
родата и с мисъл за земята, която се 
оставя на идните поколения.
Лозята на Орбелус са в землища-
та на селата Капатово, Кромидово, 
Хърсово, Марикостиново – район, 
повлиян от Средиземно море и огра-
ден от седем планини. Специфични-
ят климат и глинестите и песъкливи 
почви са сред водещите фактори 
с принос за богатия южен вкус на 
вината. Местните сортове, които 
се отглеждат, са червените ранна 
мелнишка лоза, широка мелниш-
ка лоза, мелнишки рубин и белият 
сандански мискет, а класическите 
са каберне совиньон, мерло, сира и 
белите шардоне, вионие и пино гри 
– тук те имат специфичен характер. 
Местните условия дават възможност 
и за експерименти с по-редките за 
България, но подходящи за Долина-
та на Струма гренаш ноар, мурведър, 
марселан, пти вердо, примитиво и 
белия асиртико.

The Orbelus project began in 2000 
and gradually until 2010 the compa-
ny acquired more than 20 ha. The idea 
was to reveal the distinctive identity of 
the Struma Valley and its unique Mel-
nik grapes. The first vines were planted 
in 2006, the first vintage was released 
in 2009 and, in 2014, the Orbelus Win-
ery opened its doors.
The natural route followed from the 
project’s very inception has been that 
of organic viticulture and viniculture – 
working in harmony with nature, and 
caring for the land that is to be inher-
ited by following generations.
Orbelus’ vineyards are situated on the 
lands of Kapatovo, Kromidovo, Harsovo 
and Marikostinovo villages, in a region 
influenced by the Mediterranean Sea 
and surrounded by seven mountains. 
This specific climate and the clay and 
sandy soils are among the prime fac-
tors contributing to the rich southern 
taste of the wines. The local variet-
ies cultivated are the reds Melnik 55, 
Broadleaf Melnik, Melnishki Rubin, 
and the white Sandanski Misket; the 
classic red varieties are Cabernet Sau-
vignon, Merlot, Syrah and the whites 
Chardonnay, Viognier, and Pinot Gris, 
all with a specific character. The partic-
ular local conditions also allow exper-
imenting with several grape varieties, 
rare for Bulgaria, but very suitable for 
the Struma Valley, such as Grenache 
Noir, Mourvèdre, Marselan, Petit Ver-
dot, Primitivo, and the white Assyrtiko.

София 1839
бул. Ботевградско шосе 459

1839 Sofia
459, Botevgradsko Chaussee Blvd.

tel.: +359 2 951 54 41
 +359 879 123 255
e-mail: office@orbelus-bg.com
www.orbelus.bg

 organic wine

Синтика 
 Sintica Winery

Винарска изба Синтика е наслед-
ник на изградената в средата на 
миналия век Комплексна опитна 
станция в Сандански. Предшестве-
никът й оставя ярка следа в родното 
вино като създава местните сортове 
ранна мелнишка лоза (мелник 55), 
мелнишки рубин, сандански мис-
кет и др. Синтика e създадена през 
2008 като модерен винарски ком-
плекс със запазена подземна изба с 
целогодишна температура от 14о и 
естествена вентилация. Винарната 
се води от философията да създава 
качествени и комплексни тероарни 
вина от български и световни сор-
тове грозде, засадени тук. Ключови 
за следването на тази концепция са 
собствените лозя от 17 ха в земли-
щето на с. Ген. Тодоров край брега 
на Струма, угасналото вулканично 
възвишение Кожух и древният тра-
кийски град Хераклея Синтика, дал 
името на избата. Eнолог е Валерия 
Стоева.
Закътана сред парк със стройни 
кипариси и редки растителни видо-
ве винарната предлага условия за 
целогодишен винен туризъм. През 
септември 2018 отвори врати и хо-
тел Вила Синтика, който разполага 
и с уелнес зона, изискан ресторант 
и открит басейн.

Sintica wine cellar is the successor 
to the Complex Experimental Agri-
cultural Centre built in Sandanski 
during the middle of the last century. 
Its predecessor has left the mark of 
its influence on the native wines by 
creating the local varieties of Early 
Melnik Vine (Melnik 55), Melnik Ru-
bin, Sandanski Misket, and others. 
Sintica was established in 2008 as 
a modern wine complex, with an 
underground cellar preserving a 
year-round temperature of 14°C, and 
with natural ventilation. The winery 
follows the philosophy of creating 
quality and complex terroir wines 
from Bulgarian and international 
grape varieties planted there. The 
keys to following this concept are 
the 17 ha of the cellar’s own vine-
yards on the land of General Todorov 
village near the banks of the Stru-
ma River, the extinct volcanic hill 
of Kozhuh and the ancient Thracian 
polis of Heraclea Sintica, which gave 
its name to the cellar. Valeria Stoeva 
is the oenologist.
Nestling in a park with slender cy-
press trees and rare plant varieties, 
the winery offers the conditions for 
year-round wine tourism. In Sep-
tember 2018, Villa Sintica Hotel also 
opened its doors, offering a wellness 
area, an exquisite restaurant and an 
outdoor pool.

ул. „Борис Сарафов“ 27
Сандански 2800

2800 Sandanski
27, Boris Sarafov Str.

tel.: +359 888 956 522
e-mail: sinticawinery@yahoo.com
www.sinticawinery.com
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Рупел   
             Rupel

Началото на винарската изба е по-
ставено през 2005 г., когато са заса-
дени първите лозя. Рупел притежава 
собствени лозови масиви от 30 ха  
в землището на село Долно Спан-
чево и село Хърсово. Засадени са 
червените сортове мелник 55, сан-
джовезе, каберне совиньон, мерло, 
небиоло, марселан, пино ноар и 
рубин, а от белите - сандански мис-
кет, тамянка, верментино, и вионие. 
През 2015 г. отваря врати собстве-
ната модерна технологична база на 
Рупел, изградена в близост до лозя-
та. Оборудването на избата включ-
ва метални винификатори и съдове 
за отлежаване на виното, както и 
френски дъбови бъчви.
Енолог на винарната е Спиро Стоя-
нов от гр. Петрич. Избата е спе-
циализирана в производство на 
бели, розови и червени сухи вина, 
като особено се акцентира върху 
чисто сортови вина от типичния за 
региона мелник 55 и някои чужди 
сортове. Във винарната се предла-
гат възможности за дегустации и 
туристически посещения.

The Rupel Winery was established 
in 2005 with the planting of the 
first vines. By now, the winery owns 
30 ha of vineyards near the villages 
of Dolno Spanchevo and Harsovo. 
Red grape varieties include Melnik 
55, Sangiovese, Cabernet Sauvi-
gnon, Merlot, Nebbiolo, Marselan, 
Pinot Noir and Rubin, while the 
white varieties are Sandanski Mis-
ket, Tamyanka, Vermentino and Voi-
gnier. In 2015, Rupel opened the 
doors of a modern technological 
base in close proximity to its vine-
yards. The equipment includes metal  
fermentation vats and containers for 
ageing the wines, as well as French 
oak barrels.
The winemaker is Spiro Stoyanov, 
from the town of Petrich. The win-
ery is specialised in the production 
of white, rosé, and red dry wines, 
with a particular focus on varietal 
wines, from the local Melnik 55, 
unique to the region, to several in-
ternational varieties. Rupel offers the  
opportunity for tastings, and for vis-
its and for tourists.

с. Долно Спанчево 2869
общ. Петрич

2869 Dolno Spanchevo 
Petrich Municipality 

tel.: +359 887 612 578, +359 888 248 200
е-mail: rupelwinery@gmail.com
www.rupel-wine.com
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Rupel Rusalii Vermentino 2020

Rupel Rusalii Tamianka 2020

Rupel Rusalii Sandanski Misket 2020

Rupel Rusalii Anita Rose 2020

Rupel Gramatik Cabernet Sauvignon 2017

 



 

 





Ува Нестум       
 Uva Nestum

Бутиковата винарска изба Ува 
Нестум се намира на около 1,5 
км от град Гоце Делчев, по пътя за 
селата Гърмен и Лещен. Името е 
на латински и означава „грозде от 
Места”. Собственик е Иван Биларев, 
а със създаването на избата през 
2009 г. се осъществява една отко-
лешна семейна мечта, зародила 
се още през 1962 г. Избата произ-
вежда ограничени количества, в 
рамките до 20 000 бутилки, и стои 
в основата на цялостен комплекс 
с хотел, СПА център, спортни пло-
щадки, стопанство, рибарник и гра-
дини. Винарната разполага с 2,5 ха 
собствени лозя, където се отглеж-
дат сортовете рубин, сира, кабер-
не фран, мерло, каберне совиньон 
и тамянка, а първата реколта е от 
2009 г. Енолози на избата са Магда-
лена Биларева, Росица Георгиева и 
Димка Медарева, които са се заели 
със създаването на характерни за 
региона вина със собствен почерк. 
На пазара Ува Нестум се представя 
с брандовете Uva Nestum, Uva Libre, 
Shirtó, Rose и Tamianka.

Uva Nestum is a boutique winery 
situated some 1.5 km away from the 
town of Gotse Delchev, on the road to 
the villages of Garmen and Leshten. 
Its Latin name translates as ‘grapes 
from the Mesta River’. The owner, 
Ivan Bilarev, fulfilled an old fami-
ly dream dating back to 1962 with 
the establishment of Uva Nestum 
in 2009. The winery, with a limited 
annual production of some 20,000 
bottles, is at the heart of an inte-
gral complex including a hotel, spa, 
sports grounds, a farm, fish hatchery, 
and gardens. The winery owns 2,5 
ha of vineyards, planted with Rubin, 
Syrah, Cabernet Franc, Merlot, Cab-
ernet Sauvignon and Tamianka; and 
the first yield was in 2009. The oe-
nologists, Magdalena Bilareva, Ros-
sitsa Georgieva and Dimka Medareva, 
have devoted themselves to creating 
wines with a distinguished charac-
ter representative of the region. Uva 
Nestum markets its wines under the 
brands of Uva Nestum, Uva Libre, 
Shirtó, Rose and Tamianka. 

Гоце Делчев 2900
бул. „Гоце Делчев – прод.“ 125 

2900 Gotse Delchev
125 Gotse Delchev – prod. Bld.

tel.: +359 889 816 611, +359 888 047 333
e-mail: office@uvanestum.com
www.uvanestum.com
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Uva Nestum Tamianka 2020

Uva Nestum Aligote 2020

Uva Nestum White 2020

Uva Nestum Tamianka & Muscat Ottonel 2020

Uva Nestum Rose 2020

Uva Nestum Cabernet Sauvignon & Merlot 2019

Uva Nestum Mavrud 2019

Uva Nestum Rubin & Merlot 2019
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Винен проект Мелвино 
 Melvino Wine project

Винен проект Мелвино обединява 
стремежа на две семейства за по-
пуляризиране на уникалните мест-
ни сортове. Идеята се заражда през 
2009, когато до с. Кромидово,
Благоевградско, се засаждат 2 ха с 
българските сортове широка мел-
нишка лоза, ранна мелнишка лоза, 
сандански мискет, мелник 1300, 
както и мускат отонел и мерло.
Вече няколко години след появата 
на първото вино, продуктите с мар-
ката Мелвино могат да се намерят 
в специализираните магазини или, 
наред с други бутикови 
независими производители, във 
винените листи на отбрани ресто-
ранти. 
Мелвино избира да работи с 
най-добрите винени технолози, 
които внасят своя почерк в проду-
ктите. Създадените от тях вина са в 
лимитирани серии, които изразяват 
спецификата и качествата на бъл-
гарските сортове, отглеждани в до-
лината на Струма. Мелвино залага 
на качествени вина с впечатляваща 
визия и разпознаваем бранд.
.

The Melvino Wine Project unites 
the aspirations of two families to 
promote unique Bulgarian varieties. 
The idea was conceived in 2009, 
when some 2 ha of local varieties – 
Broadleaf Melnik, Early Melnik, San-
danski Misket, Melnik 1300, as well 
as Muscat Ottonel and Merlot – were 
planted near the village of Kromido-
vo (Blagoevgrad). Several years after 
the appearance of the first wine, Mel-
vino brand products are available in 
specialty wine stores or among other 
boutique independent producers in 
the wine lists of selected restaurants. 
Melvino chose to work with the best 
Bulgarian oenologists, who impart 
their individual style to the products. 
The wines created by them in limited 
editions express the characteristic 
features and uniqueness of the Bul-
garian grapes grown in the Struma 
valley. Melvino bases its approach 
on quality wines with an impressive 
vision, and recognisable
brand.

Пловдив 4023
ул. „Инж. Асен Йорданов“ 7

4023 Plovdiv
7, Eng. Asen Yordanov Str.

tel.: +359 889 420 250
e-mail: office@melvino.bg
FB: @Melvinobg; www.melvino.bg

3088Melvino Melnik 55 Reserve 2019 2088Via Verde Expressions Sandanski Misket & Assyrtiko 2020

Винен проект Виа Верде
 Via Verde Wine project

Via Verde е български винен бранд, 
представящ бутикови вина от Доли-
ната на река Струма. Започва като 
семеен проект в края на 2013 г., 
вдъхновен от философията за пъл-
ноценен начин на живот и стремеж 
към себереализиране, постигайки 
баланс с природата.
Днес, няколко години по-късно, Via 
Verde представя висококачествени 
вина от местни и класически сорто-
ве грозде, отглеждани в собствени 
лозя в землищата на с. Левуново и 
с. Илинденци, близо до Сандански. 
Мисията на Via Verde е да произ-
вежда елегантни и хармонични 
вина, които имат свой собствен 
характер и разкриват потенциала 
на уникалния тероар по един мо-
дерен и интригуващ начин. Всяко 
вино в портфолиото на Via Verde е 
в малка партида до 5000 бутилки. 
Гроздето, което се влага, е внима-
телно подбрано от собствените 
лозови масиви с редуциран добив 
от 500-700 кг/дка, за да се осигури 
висококачествена суровина за едно 
завладяващо сетивата изживяване 
в бутилка.

Via Verde is a Bulgarian brand pre-
senting boutique wines from the 
valley of the Struma River. It was 
launched in late 2013 as a family 
project, inspired by the philosophy 
of a life fulfilled and the pursuit of 
self-realisation, achieving a balance 
with nature.
Today, several years later, Via Verde 
presents high-quality wines from lo-
cal and classic grape varieties grown 
in its own vineyards on the lands 
of Levunovo and Ilindentsi villages, 
near Sandanski.
Via Verde’s mission is to produce 
elegant and harmonious wines that 
convey their own character and re-
veal the potential of the unique ter-
roir in a modern and intriguing way.
Each wine in the portfolio of Via 
Verde is produced in a small batch of 
up to 5,000 bottles. The grapes used 
in the production are carefully se-
lected from their own vineyards with 
a reduced yield of 500–700 kg/ha 
in order to provide high-quality raw 
material for an experience in a bottle 
that fascinates our senses.

София 1606 
ул. Григор Пърличев 5, ап.1

11606 Sofia 
5 Grigor Parlichev Str., Ap.1

tel.: +359 887 331 654
e-mail: viaverdem.ltd@gmail.com
www.viaverde.bg
www.facebook.com/viaverdewines
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Винен проект Либера естейт
 Libera Estate Wine project

Либера Естейт е нов проект на ви-
нената карта на България. За пръв 
път вина с марката Либера се вини-
фицират през 2013 г. като се залага 
предимно на местни сортове, но и 
някои международни. През 2017 
се появява Хотово, премиум бран-
дът на избата, който включва три 
вина: Chardonnay Barrel, Red Cuvee 
и Melnik Blend.
Целта на Либера Естейт е да пока-
же истинския облик на българското 
вино като съчетае местните веков-
ни традиции и съвременния поглед 
на екип на винарната. Лозята зае-
мат повече от 35 ха в землищата на 
селата Хотово, Лозеница и Зорница 
- на 6 км.от Мелник, в район пропит 
с история и с вино – изключителeн 
тероар, характерен с мека зима и 
горещо лято. Обграждащите пла-
нини са важен фактор и обуславят 
характера на вината, а възрастта на 
лозята от 25 години също помага в 
правенето на качествено вино. 
Водещ „мотив“ във вината са мест-
ните сортове мелник 55, широка 
мелнишка лоза, мелник 82 и сан-
дански мискет. На този етап вината 
на Либера естейт се винифицират в 
Дамяница с главен технолог Надка 
Карагогушева, а идеолог и консул-
тант на вината е сомелиерът Живко 
Енчев.

Libera Estate is a new project on the 
wine map of Bulgaria. Libera brand 
wines were vinified in 2013 for the 
first time, taking a chance on pre-
dominantly local, but also some in-
ternational, grape varieties. In 2017, 
Hotovo appeared as the premium 
brand of the cellar, which offers three 
wines: Chardonnay Barrel, Red Cuvée 
and Melnik Blend.
The goal of Libera Estate is to reveal 
the true aspect of Bulgarian wine by 
combining ancient local traditions 
with the contemporary vision of the 
winery’s team. The vineyards occu-
py more than 35 ha on the lands of 
the villages of Hotovo, Lozenitsa and 
Zornitsa, some six km from Melnik, 
in an area imbued with history and 
wine—an exceptional terroir charac-
terised by mild winters and hot sum-
mers. The surrounding mountains 
are an important factor in determin-
ing the character of the wines, and 
the vineyard’s age of 25 years also 
contributes to the making of quality 
wines.
The leading ‘motif’ in the wines is the 
local varieties of Melnik 55, Broad-
leaf Melnik, Melnik 82 and Sandanski 
Misket. At this stage, the wines of 
Libera Estate are vinified in Damian-
itsa, with Nadka Karagogusheva as 
chief oenologist, and the sommelier 
Zhivko Enchev, ideologist and con-
sultant for the winemaking.

с. Хотово 2821
общ. Сандански
обл. Благоевград

2821 Hotovo
Sandanski Municipality
Blagoevgrad District

tel.: +359 896 696 919
e-mail: enchev@liberaestate.com
office@liberaestate.com
www.liberaestate.com
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Libera Orange Keratsuda 2020

Libera Chardonnay 2020

Libera Muscat & Sandanski Misket Cepage 2020

Libera Rose Shiroka Melnishka 2020

Libera Syrah Single Barrel 2019

Libera Hotovo Melnik Blend 2019

Libera Syrah 2020

Libera Melnik 55 2020
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Национален винен проект Стефан Пирев Уайнс *
 National Wine project Stephan Pirev Wines *

След 30-годишна кариера Стефан 
Пирев, един от водeщите български 
енолози, стартира свой собствен 
проект включващ производството 
на две серии вина: Eager и Kosara. 
Вината са създадени с грозде само 
от български лозя, които във вре-
мето са доказали  своя тероарен 
потенциал и където селектираните 
сортове от всеки клон могат в пъл-
на сила да развият своята инди-
видуалност. Белите сортове са от 
лозя намиращи се в землищата на 
знакови за отглеждане на шардо-
не и совиньон блан микрорайони 
около Велики Преслав, Нови па-
зар, Вардун и Дългач. Червените 
са от района на  Ямбол, Чернодъб 
и Ивайловград. Винификацията се 
извършва възможно най-близо до 
лозята. Тези усилия са предпостав-
ка за създаване на елегантни, ком-
плексни и балансирани вина с по-
тенциал за стареене и дълъг живот.  
Стремежът на Стефан Пирев е да 
предложи най-доброто, следвайки 
безкомпромисно своите критерии 
както при селекцията на гроздето, 
така и в процеса на винификация. 
Прилагането на прецизирани мо-
дерни енологични практики им при-
дава уникалност, стил и характер. 

Following a 30-year career in the 
business, Stephan Pirev, one of the 
leading Bulgarian oenologists, start-
ed up his own project for the produc-
tion of two wine brands: Eager and 
Kosara.
The wines are made of grapes exclu-
sively from Bulgarian vines, which 
have, over time, proven their terroir 
potential and where the selected 
varieties of each sort can fully de-
velop their individuality. The white 
varieties are from vineyards located 
on the territory of subregions near 
Veliki Preslav, Novi Pazar, Vardun 
and Dalgach that are emblematic 
in cultivating Chardonnay and Sau-
vignon Blanc. The reds come from 
the region of Yambol, Chernodab and 
Ivaylovgrad. Vinification is conducted 
as close as possible to the vineyards. 
These efforts are a prerequisite for 
creating elegant, complex and bal-
anced wines with a potential for 
ageing and long life.
Stephan Pirev strives to offer the 
best, uncompromisingly following 
his criteria both in the selection of 
grapes and in the process of vinifica-
tion. Applying refined modern oeno-
logical practices gives his production 
a uniqueness, style and character.

тел.:  +359 888 474 400 
+359 897 300 923

e-mail:  pirev@wineforlife.bg 
marian@pirevwines.com

tel.:  +359 888 474 400 
+359 897 300 923

e-mail:  pirev@wineforlife.bg 
marian@pirevwines.com
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*  Националните винени проекти използват грозде от избрани лозя в цялата страна. 
 Винените проекти нямат собствена изба, а често и собствени лозя. / The National  
 wine projects use grapes from selected vineyards all over the country. The Wine projects 
 have no cellars or vineyards (quite often) of their own.
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Eager Sauvignon Blanc 2020

Eager Fusion Sauvignon Blanc & Pinot Noir 2020

Eager Chardonnay 2018

Pirev Kosara Sauvignon Blanc 2020

Eager Syrah 2018

Pirev Kosara Cuvee Red 2017

Eager Red Blend 2018
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  National Wine project MH Wines *

MH WINE SELECTION е първата бъл-
гарска винена селекция. Създава 
се за първи път през 2017 година. 
Идеята на ЕМ ЕЙЧ е всяка годи-
на екипът на този проект заедно с 
екип от технолози, изби и профе-
сионалисти в бранша да създадат 
най-доброто вино – от отглеждане-
то на гроздето до крайния продукт. 
Целта на бранда е да стане еталон 
за качество, поради тази причина 
сериите са лимитирани и са изця-
ло за ценителите на хубавото бъл-
гарско вино. Селекцията от втората 
година включва вината: MH Purple 
2017 (совиньон блан), MH Blue 2017 
(мавруд, каберне совиньон и сира), 
MH Silver 2015 (каберне фран, ка-
берне совиньон и пти вердо) и MH 
12.12 2016 (малбек, каберне фран 
и сира).

MH WINE is the first Bulgarian wine 
selection project, established in 
2017. MH’s idea is that the project´s 
team along with oenologists, cellar 
owners and other professionals in 
the sector, creates the very best wine, 
from the cultivation of the grapes to 
the final product. The brand’s goal is 
to attain a standard of high quality, 
which is the reason for the limit-
ed editions primarily intended for 
connoisseurs of excellent Bulgarian 
wine. The second year wine selection 
has included MH Purple 2017 (Sauvi-
gnon Blanc); MH Blue 2017 (Mavrud, 
Cabernet Sauvignon and Syrah); MH 
Silver 2015 (Cabernet Franc, Caber-
net Sauvignon and Petit Verdot), and 
MH 12.12 2016 (Malbec, Cabernet 
Franc and Syrah).

София 1164
ул. „Вишнева“ 12

1164 Sofia
12, Vishneva Str.

tel.: +359 885 113 955
e-mail: mhristeva@mhwines.bg
FB: @mhwines

*  Националните винени проекти използват грозде от избрани лозя в цялата страна. 
 Винените проекти нямат собствена изба, а често и собствени лозя. / The National  
 wine projects use grapes from selected vineyards all over the country. The Wine projects 
 have no cellars or vineyards (quite often) of their own.

Национален винен проект Уайн Бриджис *
 National Wine project Wine Bridges *

Виненият проект Винени Мостове 
е личното предизвикателство на 
енолога Екатерина Гаргова, в който 
влага дългогодишен опит, експе-
риментален подход към местните 
сортове и житейска философия. 
Професионалният ú път стартира 
през 1995 г. в България, но аван-
тюристичният ú дух след години 
я отвежда до Калифорния, Нова 
Зеландия и Северна Македония, 
където трупа опит с международни 
и местни сортове грозде, различни 
стилове вина и технологични при-
йоми. Запознанствата с различни 
винени хора и преживяното да-
леч от дома я карат да осъзнае, че 
виното обединява, гради Винени 
Мостове и преодолява времето и 
пространството.
Екатерина се завръща в България и 
създава собствения си бранд, като 
влага своя опит във винифицира-
нето на местни сортове грозде в 
различни региони на страната и 
извън нея. Създава малки партиди 
вина от сортовете вранец (от пе-
риода на работа в Северна Маке-
дония), мавруд, гъмза, димят, памид 
и рубин. Вина, които чрез различни 
производствени подходи  запазват 
максимално качеството, което гроз-
дето носи и запечатват историите и 
хората около тях.

The Wine Bridges wine project is 
the personal challenge of oenolo-
gist Ekaterina Gargova, where she 
combines many years of experience, 
experimental approach with local 
varieties and her life philosophy. Her 
professional path started in 1995 in 
Bulgaria, but later her adventurous 
spirit took her to California, New Zea-
land and Northern Macedonia, where 
she gained experience with interna-
tional and local grape varieties, dif-
ferent styles of wine and technology. 
The acquaintances with different 
wine people and the experience far 
from home made her realize that 
wine unites, builds Wine Bridges and 
overcomes time and space.
Ekaterina returned to Bulgaria and 
gave the start of her own brand, 
investing her experience in the vi-
nification of local grape varieties in 
different regions of the country and 
abroad. She has created small batch-
es of wines from the varieties Vranets 
(from the period of work in Northern 
Macedonia), Mavrud, Gamza, Dimyat, 
Pamid and Rubin. Wines that through 
various winemaking approaches pre-
serve the maximum quality that the 
grapes bring and seal the stories and 
the people around them.

гр. Пловдив 4000

4000 Plovdiv

tel.: +359 888 642 159
e-mail: info@winebridges.net
www.winebridges.net
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 National Wine project Wine Hippies *

Идеята за бранда Wine Hippies се 
заражда преди 4 години, когато 
винен специалист и ресторантьор, 
обединяват умения, страст и въоб-
ражение, за да изразят любовта си 
към местните сортове и тероари, 
пречупени през призмата на екс-
периментаторския им дух. Wine 
Hippies е free spirit проект, създа-
ден от философски и дълбок поглед 
– всеки от блендовете, нарисувани 
от неговите създатели, разкрива от 
една страна пъстротата на българ-
ския тероар и взаимодействието му 
с международните винени сортове, 
а от другата стоят новите лица на 
местните ни сортове, представени 
с иновативен и елегантен прочит, 
подтикващи света да ги открие и 
да им даде световен живот. Атанас 
Балев и Димитър Николов изразя-
ват себе си и вижданията си за све-
та, чрез връзката между името на 
всеки бленд, стила на самото вино 
и атрактивното изображение върху 
етикета.

The idea behind the Wine Hippies 
brand was born 4 years ago when 
a wine specialist and a restaurant 
owner brought together skills, pas-
sion, and imagination to express 
their love for the local varieties and 
terroirs with a sense for experimen-
tation. Wine Hippies is a free spirit 
project grounded on a profound 
philosophical vision- each of the 
blends “stirred” by their creators, re-
veals not only the diverse Bulgarian 
terroir and its interaction with the 
international grape varieties but also 
the innovative and elegant take on 
the new face of local ones encour-
aging the world to discover them 
and to bring them an international 
recognition. Atanas Balev and Dimi-
tar Nikolov express themselves and 
their outlook on the world through 
the link between the name of each 
blend, the style of the wine itself and 
the attractive label.

София 1303
ул. Св. Св. Кирил и Методий 139, ап.8

1303 Sofia
139, Sv.Sv. Kiril y Metodi Str., app. 8

tel.: +359 895 680 558
        +359 888 136 342
e-mail: mitko@apollowine.com
            atanascosmos@gmail.com
www.winehippies.com

Wine Hippies Bone Dry Hippie Sauvignon Blanc 2020

Wine Hippies Pink Up Vibes Rose 2020

Wine Hippies Face Off Mavrud 2018

Wine Hippies DeEr Gentleman 2018

Wine Hippies Wine Traveler Syrah 2020
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Билкови вина 22 от Бурди ** 
 22 by Burdi Herbal wines **

В желанието си да даде нов шанс 
на традиционния български пелин, 
Иван Бурдиняшки пътува и се сре-
ща с хора, които са правили или 
все още правят билкови вина. След 
като събира няколко рецепти и след 
внимателни дегустации, той селек-
тира 22 билки, които са в основата 
на сегашната рецепта на билковото 
му вино. Избягва да нарича напит-
ката „пелин“, най-малкото защото в 
рецептата дори не участва билката 
пелин.
22 by Burdi® са неочаквано раз-
лични, нестандартни и запомнящи 
се напитки, направени на базата 
на подбрани бели и червени вина, 
естествено ароматизирани с во-
ден екстракт от 22 ценни билки от 
българските планини. Не се използ-
ват изкуствени ароматизатори и 
оцветители, а съвсем деликатното 
подслаждане се постига единстве-
но с висококачествен натурален 
подсладител. По своя характер, 22 
by Burdi® принадлежи към кате-
горията „ароматизирани напитки 
на основата на вино“ - групата, към 
която се отнасят Sangria, Glühwein и 
други подобни. На пазара присъст-
ват два етикета: 22 by Burdi Classic 
и 22 by Burdi Red. Предстои да бъде 
пуснат и 22 by Burdi® Oaked, който 
вероятно е първият опит за отлежа-
ло билково вино.

In his desire to give a fresh impetus 
to the traditional Bulgarian Pelin 
[wormwood wine], Ivan Burdinyashki 
travelled to meet people who made, 
or still make, herbal wines. After 
collecting several recipes and con-
ducting careful tastings, he selected 
22 herbs that lie at the heart of the 
current recipe of his herbal wine. He 
avoids calling the drink ‘wormwood’, 
not least because the wormwood 
herb is not even included in the rec-
ipe. 
22 by Burdi® are unexpectedly dif-
ferent, non-standard and memorable 
drinks, obtained from selected white 
and red wines, naturally flavoured 
with an aqueous extract of 22 pre-
cious herbs from the Bulgarian 
mountains. No artificial flavouring 
or colouring is used, and the very 
delicate sweetening is achieved only 
with a high quality, natural sweet-
ener. By its nature, 22 by Burdi® 
belongs to the category of ‘aroma-
tised wine-based drinks’—the group 
to which Sangria, Glühwein and the 
like belong. There are two brands on 
the market: 22 by Burdi Classic and 
22 by Burdi Red. 22 by Burdi® Oaked, 
probably the first attempt at an aged 
herbal wine, is about to be placed on 
the market. 

София 1616
ул. Розариум 8

1616 Sofia
8, Rosarium Str.

tel.: +359 888 693 347
e-mail: contact@22byburdi.com
www.22byburdi.com

Плодови вина Кубера ** 
 Kubera Fruit Wines **

гр. Сопот 4330

4330 Sopot

tel.: +359 879 108 004
e-mail: office@kuberabg.com
www.kuberabg.com

**  Плодово вино е продукт, получен от ферментация на плодове различни от винено 
 грозде. При обозначаването, под формата на съставно наименование, думата „вино“ 
 се придружава от името на плода. / A Fruit wine is a product obtained by fermentation 
 of fruits other than wine grapes. When designated, a compound name should contain the 
 name of the fruit accompanying the word „wine“.

Kubera носи името на мистичния 
бог на благоденствието, плодо-
родието и богатството и на бъл-
гарския Кан Кубер. Появява се 
на пазара през февруари 2019 г. 
Произведено от 100% малини ви-
ното Kubera е чист висококачествен 
продукт. Биологично отглежданите 
малинови градини се намират в 
Розовата долина, в близост до град 
Сопот, на 450 м надморска височи-
на. Людмил Шаралиев и Десислава 
Гунчева стоят зад идеята за създа-
ването на малиново вино Kubera. 
С помощта на енолога Таня Никова 
и Цвятко Стоименов, собственик 
на винарна, идеята се превръща в 
реалност. Производството е около 
4000 бутилки годишно, като целта 
е да се запазят автентичният вкус, 
цвят и аромат на малина.

Kubera is named after the mystical 
God of prosperity, fertility and wealth 
and the Bulgarian Khan Kuber. It 
appeared on the market in Febru-
ary 2019. Exclusively made from 
raspberries, Kubera wine is a pure, 
high quality product. The organical-
ly grown raspberry plantations are 
located in the Rose Valley, near the 
town of Sopot, at an altitude of 450 
m. Lyudmil Sharaliev and Desisla-
va Guncheva are behind the idea of 
creating the Kubera raspberry wine. 
With the help of oenologist Tanya 
Nikova and Tsyatko Stoimenov, own-
er of a winery, the idea became re-
ality. The production is about 4,000 
bottles a year, the goal being to pre-
serve the authentic taste, colour and 
flavour of raspberry.
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