
ПРАВИЛА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА СПИРТНИ НАПИТКИ

“Balkan Spirit”

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
 
Чл. 1. Конкурс за спиртни напитки "Balkan Spirit" се организира от Rakia & Spirits Fest
Sofia и Съюза на енолозите в България, с подкрепата на УХТ Пловдив.
Чл. 2. Състезанието се основава на органолептичен анализ и оценка на гроздови
ракии, плодови ракии, винени ракии, уиски, джин, вермут и други спиртни напитки,
съответно приготвени и предназначени за продажба еднородни партиди - в готов
търговски вид.
Чл. 3. Състезанието има за цел да осигури форум за международно признание на
участващите производители. Достойната конкуренция, безпристрастните оценки от
експерти и общественото съзнание се разглеждат като мощни средства за
популяризиране и признаване на високото качество на наградените спиртни напитки.
Чл. 4. Състезанието се провежда в периода 28 ноември – 29 ноември 2022 г. в
гр. София. Обявяването на резултатите и награждаването ще се състои на 03
декември 2022 г. по време на Rakia & Spirits Fest Sofia 2022.
Чл. 5. Тези правила са изготвени в съответствие с изискванията на Международната
организация по лозарство и винарство (OIV), както е посочено в Стандарта на OIV за
международни конкурси за вино и спиртни напитки от грозде и вино, публикуван с
Резолюция 332A / 2009 .
Чл. 6. Подготовката и провеждането на състезанието се осъществява от
Организационен комитет, Техническа комисия в състав:

1. Проф. Нинослав Никичевич 41 години теоретична и практическа наука за
спиртните напитки (силни алкохолни напитки) . Ръководител или участник в 24
изследователски и развойни проекта. на експертизи в областта на спиртните
напитки. Организиране и успешно управление на курсове за обучение на
производители на плодови ракии и други спиртни напитки. Повече от 200
научни статии в областта на спиртните напитки. Повече от 130 съобщения на
вътрешни и международни срещи. Повече от 60 съобщения на конференции.
Член на международната комисия, организирана от United Vodka от Брюксел
(ЕС). Автор на 2 университетски учебника . Автор на 4 монографии с
национално значение. Автор на 1 ръководство за спиртни напитки

2. Никола Кузмански - зам. главен енолог Винарна Тиквеш - Северна Македония

3. ст.н.с. Проф. Николай Стоянов - член на дегустационната комисия на
Concours Mondial de Brussels - Spirits Selection.

4. Станимир Стоянов – председател на Съюза на енолозите в България,
организатор на Енофорум България (най-големият енологичен семинар в България).
Член на дегустационните комисии на Concours Mondial de Bruxelles, International Wine
Contest Bucharest, Vinaria, Enoforum Czech Republic и др.

5. Гергана Царева - юрист, специалист по спирт, дестилати и спиртни
напитки и тяхното лицензиране, производство, регулиране, търговско представяне
и защита на географските им указания. Дългогодишен член на Комитета по
спиртни напитки към ЕК.



Членовете на Техническата комисия са подбрани с оглед изключване на конфликт на
интереси с фирмите, участващи в Конкурса.

Чл.7. Организационният комитет осигурява съхранението на получените проби на
сигурно място и абсолютната анонимност на представените на дегустационните
комисии проби, както и поверителността на резултатите до края на състезанието.
Чл.8. Оценката на пробите се извършва от дегустационни комисии, които включват
утвърдени български и международни специалисти с доказани умения - енолози,
сомелиери, търговци.
Чл. 9. Председателят на Организационния комитет: ръководи цялостната подготовка
за нормалното провеждане на дегустациите; координира и контролира дейността на
Техническата и Дегустационната комисии; участва в определянето на наградите
съгласно условията и реда на Правилника; решава всички неуредени в Правилника
въпроси.
Чл.10. Техническата комисия се състои най-малко от петима членове. Техническата
комисия: обработва данните от заявките за участие в Конкурса; приема и осигурява
съхранението на пробите при подходящи условия до деня на дегустациите; кодира
всяка проба, като гарантира нейната анонимност; подрежда пробите в отделни
категории и серии; определя реда за предаване на пробите на дегустаторите, съгласно
установените правила за дегустация, представени от производителя; изготвя график
за дегустациите; осигурява условия за нормална и ритмична работа по време на
заседанията на всяка дегустационна комисия; контролира съответствието между
състава на образците и данните от таблицата и заявлението - декларация по образец.
Чл. 11. Техническата комисия обработва резултатите от дегустациите; представя
окончателните резултати от дегустациите на председателя на организационния
комитет; пази в тайна резултатите от дегустациите до публичното им обявяване;
Чл. 12. В подготовката и провеждането на състезанието могат да участват технически
сътрудници.
 
 

II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 
Чл.13. В Конкурса могат да участват ракии и други спиртни напитки с български или
чуждестранен произход, които са произведени в съответствие с изискванията на
Закона за виното и спиртните напитки или правилата на ЕС и отговарят на
Международния кодекс за енологични практики на OIV. Всички спиртни напитки
трябва да са предназначени за продажба и да имат хомогенна партида от най-малко
500 литра.
Чл. 14. Конкурсните образци се представят в завършен търговски вид.

Състезателните проби се състезават за награди в една от следните категории
съобразени с регламент 787/2019 :

1. Винена дестилатна спиртна напитка

1.1. Бренди

1.2. Ракия (винена и/или гроздова)

2. Плодова дестилатна спиртна напитка (плодова ракия) вкл. напитка от
плодови джибри

3. Дестилатна напитка от гроздови джибри

4. Анасонови спиртни напитки



5. Джин вкл. дестилиран джин

6. Водка, вкл. ароматизирана водка

7. Уиски

8. Ром

9. Ликьор

10. Други спиртни напитки

 * Ако има по-малко от 3 проби от съответната категория, тя се обединява с (10)
категория

Чл. 15. (1) За участие в Конкурса до 15 ноември 2022 г. производителите и
вносителите трябва да изпратят на електронна поща expoteamltd@gmail.com
заявление-декларация за участие е по образец, в който са описани образците,
и заплати такса проба от 40 лв. без ДДС, която се определя от организаторите
по сметка:
на Експо Тим ООД в
Уникредит Булбанк IBAN BG55UNCR70001522737963, BIC: UNCRBGSF
(2). Мострите се приемат на адрес: гр. София, пл. България 1,
административна сграда на НДК, ет. 8, за Експо Тийм ООД, от 10.00 до 17.30 ч.
до 20 ноември 2022
Чл.16. Състезателните образци се транспортират до мястото на състезанието от и за
сметка на производителя.
Чл.17. При приемане пробите се придружават от обобщена таблица по образец, в
която се записват категорията на алкохолната напитка, възрастта, географското
означение, действителното алкохолно съдържание, захарите (за подсладените
напитки).
Чл.18. Служителите на секретариата потвърждават приемането на пробите. Всяка
проба се състои от общо две (2) бутилки с обем 500 или 700 ml.
 

III. ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕГУСТАЦИИ

Чл.19 (1) След приключване на всички необходими процедури за приемане на пробите
и получаване на регистрационните документи и удостоверенията за анализ, пробите се
въвеждат в компютърната база данни, всяка със свой уникален код в зависимост от
категорията и вида. съответната подгрупа.
(2) Достъп до компютъризираната система имат само оторизирани членове на
Организационния комитет.
(3) Списъкът с кодирани мостри на хартиен и електронен носител се съхранява от
Секретариата до приключване на Конкурса.
Чл. 20. Дегустациите се провеждат в изолирано, тихо, добре осветено и проветриво
помещение, където няма странични миризми. Достъпът на външни лица, които не са
ангажирани с организацията на дегустацията, е забранен. По възможност
температурата на околната среда трябва да се поддържа между 18 ° и 22 ° C. По време
на дегустациите е забранено пушенето, използването на силни парфюми и
разговорите между членовете на дегустационните комисии.
Чл.21. Съседно помещение, затворено за оценителите, е запазено за отваряне на
бутилките и заличаване на всички идентификационни знаци на пробите. Бутилките се
поставят предварително в опаковка, покриваща формата им и гарантираща
анонимността на пробата.

mailto:expoteamltd@gmail.com


Чл.22. Опаковката трябва да гарантира анонимността на пробите по време на
дегустацията. Оценителите не трябва да могат по никакъв начин да разпознават
идентичността на представените проби.
Чл.23. Използваните чаши са от типа, който отговаря на международните стандарти на
OIV. След употреба се измиват, подсушават и полират.
Чл.24. Пред всеки дегустатор се поставя вода, бял чаршаф, хартиени салфетки и кофа
с шампанско.
Чл.25. По време на процедурите за дегустация температурите на пробите се
поддържат при -18/20 ° C и всички напитки от един и същи тип се дегустират при една
и съща температура по време на една и съща сесия.
Чл.26. (1) Оценката на пробите се извършва от дегустационни комисии. Броят на
комисиите се определя според броя на получените мостри за участие в конкурса. (2)
Организаторът определя Председател от състава на всяка дегустационна комисия.
Чл.27. Председателят на организационния комитет: 1. осигурява нормалното
провеждане на дегустациите; 2. осъществява връзката между председателите на
дегустационните комисии и техническата комисия; 3. координира работата на
председателите на дегустационните комисии.
Чл. 28 (1) Председателите на дегустационните комисии:
1. осигурява нормалното провеждане на дегустациите;
2. получава кодираните проби (дегустационните листове на хартиен носител, ако се
използва такъв) и ги раздава на дегустаторите, включени в съответната дегустационна
комисия;
3. участва в дегустациите като дегустатор;
4. следи за спазването на добрия тон и нормалното провеждане на дегустацията;
5. предава дегустационните листове на представител на техническата комисия;
6. има право да обърне внимание на дегустатор, ако при дегустациите даде оценка,
която се различава с повече от седем (7) точки по 100-точковата система от оценките
на останалите дегустатори. При постъпило искане от комисията, тя поставя на
гласуване от членовете на дегустационната комисия предложение за повторна
дегустация на пробата, решението за което се взема с мнозинство; 8. взема решение в
зависимост от натовареността на дегустационната комисия кога да започне работа и
какви почивки да прави.
Чл.29. Дегустаторите:
1. спазват изискванията на този правилник;
2. добросъвестно оценяват предоставените им за дегустация проби, като използват
придобития си опит в областта на органолептиката на напитките;
3. спазвайте тишина по време на дегустацията и се въздържайте от жестове и мимики,
които изразяват впечатлението
 

IV. ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДЕГУСТАЦИОННИ ПРОБИ
 
Чл.30 (1) Напитките, участващи в Конкурса, се подреждат по категории и при
спазване на следните принципи:
1. от ароматно неактивен към ароматно активен;
2. от тези с по-ниска към по-висока възраст;
3. ароматизираните напитки се дегустират като последна серия;
4. за всяка група и подгрупа по предходната алинея подреждането се извършва във
възходяща степен на редуциращите захари.
(2) Комисиите дегустират напитките по категории, разделени на серии.
Чл. 31. Всяка бутилка за проби се опакова в непрозрачна хартия, върху която се
изписва нейният код.
Чл. 32. Дегустационната проба се налива в дегустационни чаши, които се предават на
дегустационната комисия за оценка.



Чл.33. Пълненето на дегустационните чаши се извършва в помещението за
предварителна подготовка на пробите.
Чл.34. Пробите се дегустират сравнително. Изкуство. 36. Сервира се само минерална
вода за освежаване вкуса на дегустаторите
 
 

V. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА И ПРИМЕРНА ОЦЕНКА

Чл.35 (1) Дегустационните комисии заседават по график, определен от Техническата
комисия.
(2) За един работен ден една дегустационна комисия дегустира и оценява не повече от
40 проби.
(3) Продължителността на срещите се определя в зависимост от броя на пробите в
серията.
Чл.36. На първата среща преди началото на дегустацията или преминаването към
друга категория напитки се провежда открита дегустация за уеднаквяване на
критериите за оценка.
Чл.37 (1) Пробите се оценяват по 100-точковата система.
 

VI. ОБРАБОТКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ

Чл.38  Резултатите от дегустациите се обработват от представители на Техническата
комисия.
Чл.39 (1) При определяне на оценката на пробите отпада оценка, която се различава с
повече от 7 точки от средната дегустационна оценка на комисията.
Чл.40 След изключване на оценките по чл. 41 средноаритметичната дегустационна
оценка се определя въз основа на общите оценки на дегустаторите.
Чл.41. Средната дегустационна оценка се изчислява с точност до втори знак. Изкуство.
44. При дегустациите дегустаторите получават информация за код и средна оценка на
пробите.
Чл.42 След приключване на дегустациите средните дегустационни оценки се
съхраняват в електронен вариант без възможност за корекция на данните.
 
 

IX. НАГРАЖДАВАНЕ
 
Чл. 43 Следните награди се присъждат на състезанието Golden Spirits в низходящ ред:
(1) За всички категории по чл. 14:
1. „Golden Balkan Spirit” – вкл. и над 95 точки
2. Златен медал - от 90,00 до 94,99 точки
3. Сребърен медал - от 85.00 до 89.99
4. Бронзов медал – от 80,00 до 84,99 точки
5. Препоръчително - от 77 до 79,99 точки

Чл.44 (1) Всяка проба може да получи само една от тези награди.
(2) Не се присъждат повече от 30% от пробите за всяка категория, с изключение на
отличието "Препоръчително".
Чл.45. Отличените и отстранените проби (ако има такива) се описват в протокол,
подписан от председателя на техническата комисия.
Чл.46 Присъдените медали се придружават от грамоти, издадени от Организатора.
Всеки сертификат посочва самоличността на наградените спиртни напитки, както и
самоличността на техния производител. С цел представяне на наградите пред публика,
Организационният комитет публикува напълно точна информация за връчените
медали. Подробности за наградените мостри напитки се предоставят на медиите и се



изготвя рекламна брошура, която се разпространява сред професионалисти (напр.
търговци на едро и дребно) и потребители.
 
 

X. КОНТРОЛ
 
Чл.47 Образците, участващи в Конкурса, подлежат на контрол за установяване на
съответствие с данните, посочени в заявлението-декларация и таблиците по образец,
представен от фирмата производител.
Чл.48  В хода на състезанието се предоставят за контрол мостри по предложение на
съответната дегустационна комисия и при условията на Регламента.
Чл.49. (1). При съмнение за отклонения от обявените и декларирани стойности и други
обстоятелства, получените напитки също могат да бъдат обект на контрол.
 

XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 
Чл.50. Производителите, чиито проби са наградени в конкурса Gold Spirits, имат право
да отразят комерсиално този факт върху етикетите на наградените напитки.
Чл.51. Организаторите на конкурса си запазват изключителното право да отпечатват и
продават стикери върху медалите, присъдени на напитка, участвала в конкурса, като
посочват годината на връчване на наградата.
Чл.52. Лицето, подписало формуляра за участие в Конкурса, носи юридическа
отговорност за информацията, съдържаща се в него. Организационният комитет има
право, след съответните законови процедури, да потвърди горната информация, за да
провери автентичността на наградените напитки, пуснати на пазара, в сравнение с
мостра, участваща в Конкурса.
Чл.53 Участието в Конкурса означава, че участниците приемат правилата и условията,
изложени в този документ.
 


