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Ден на отворените бутилки 2016
Георги Георгиев – новият главен технолог
на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“
Магията на Стара планина

Уважаеми читатели,
скъпи клиенти и
колеги,
изключително ми е
приятно, че имам
възможност да се
обърна към вас в
този предпразничен
момент.
Тази година при нас във „ВИНПРОМ-ТРОЯН“
АД сякаш всичко мина добре. Отново можем
да се похвалим с успешна, при това рекордна
кампания за изкупуване на плодове, подробности за която можете да прочетете на следващите страници.
В настоящия брой сме ви подготвили още интервю с нашия нов главен технолог Георги Георгиев,
който великолепно се вписа в екипа ни. Ще видите също и представяне на нашия нов продукт
Бомбардино, който ще може да опитате в планинските курорти през този сезон.
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За мен най-интересна ще бъде статията за изкачването на връх Ботев, което се осъществи в
рамките на фирмен тиймбилдинг. Трябва да ви
призная, че от върха се върнах напълно изтощен
и благодарен, че съм оцелял. Сили да продължавам ми даваше прекрасната българска природа
и панорамата на Балкана.
В този брой ще ви преведем и през всички фестивали и събития, в които „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
участва през изминалата година, ще ви разкрием
и впечатленията си от Деня на отворените бутилки в нашата фирма, който се проведе като част
от Българския фестивал на сливата в Троян. Ще
прочетете и интересна информация за инвестициите ни през годината. В броя не липсва и традиционният празничен календар.
Настанете се удобно, сипете си чаша хубава
сливова ракия и се насладете на следващите
страници.
Ярослав Буркарт
Изпълнителен директор

За нас това е най-напрегнатият период в годината, когато всички служители са максимално
съсредоточени и мобилизирани, за да успее
фирмата да приеме за обработка необходимото
количество плодове.
С всяка изминала година нашето дружество си поставя все по-високи цели, свързани с разширяване
присъствието на продуктите ни както на българския, така и на чуждия пазар. Затова се стремим
всеки сезон да надминава предишния по отношение на количеството изкупени плодове.
Заради
спецификата
на
основната
за
„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ суровина – сливите, които
узряват почти по едно и също време, приемът
се осъществява в доста ограничен и сравнително кратък период от време – от края на август
до края на септември.
Затова е необходимо работният процес да е
добре организиран, непрекъснат и с максимална концентрация на силите. За щастие, и тази
година успяхме да се справим, въпреки високо
вдигнатата летва.
През сезон 2016 бяха обработени няколко милиона килограма плодове – рекорд в историята
на фирмата.

Издава:
„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
ул. „Акад. А. Балевски“ 16, 5600 Троян
www.vinprom-troyan.com

За 68-годишната история на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
никога не е изкупувано по-голямо количество
плодове, както през тази година.

Климатичните условия бяха изключително
благоприятни и сливовите дръвчета ни дариха
с добре узрели и здрави плодове. Качеството на плодовете в съчетание с традиционната
технология на производство се прояви и във
вкуса и аромата на готовия дестилат, който
дори ще бъде изпратен за участие в международни състезания.
Освен сливи тази година изкупихме и няколко
стотин тона кайсии– в последно време кайсиевата ракия става все по-популярна, както и няколко
стотин тона ябълки за задграничния пазар.
В периода 20 август – 30 септември нямаше и
минута, в която служителите ни да могат да си
поемат дъх - те работиха по 7 дни в седмицата,
24 часа на ден. Вярваме, че ще оцените труда
им с всяка глътка от нашата сливова ракия и ще
си спомните за тях.
Затова искаме да посветим този брой на
„Троянска бъклица“ именно на тях, нашите
служители, и да им благодарим за отлично
свършената работа.

VINPROM TROYAN
Редактор:
Александра Савова
Тел: +359 877 370 884
savova@vinprom-troyan.bg
Дизайн и печат: www.milenkov.net
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Ден на отворените бутилки във „ВИНПРОМ-ТРОЯН“
Фестивалът, организиран от
Общината и подкрепен от
оперативна програма „Регионално развитие“, е наследник на популярния Празник
на сливата и сливовата ракия, който се слави със своята дългогодишна история и
традиция в троянския край.

И тази година „ВИНПРОМТРОЯН“АД отвори врати за
посетители в рамките на празника Ден на отворените бутилки, с което за пореден път
фирмата участва в най-веселото събитие от културния календар на Община Троян – Български фестивал на сливата.

„ВИНПРОМ-ТРОЯН“АД е един
от символите на град Троян,
известен с традициите в производството на сливовата ракия. Затова от 2011 година
предприятието участва във
фестивала, който се радва на
голям успех и събира все повече и повече посетители.
Тази година фабриката посрещна почитателите на Троянската
сливова ракия на 24 и 25 септември. Жителите и гостите

на града имаха възможност да
разгледат производствените
цехове на фирмата и да видят
със собствените си очи къде
и как се прави любимото им
питие. Домакините бяха организирали общо 8 екскурзии в
ареала, които включваха разказ
за историята на „ВИНПРОМТРОЯН“, проследяване на
производствения процес от
приема на плодове, през ферментацията и дестилацията до
бутилирането и съхранението
на готовата продукция. Гостите разгледаха отблизо специалните машини, които преработват плодовете – вани за
прием на плодове, пасирка за
смилане и отстраняване на костилките, резервоари за каша
и дестилати, поточна линия в
бутилковия цех и много други.

Екскурзоводите, които водеха
обиколките, запознаха посетителите с различни любопитни
факти, свързани с пътя на плодовете от градината до излагането на бутилката в магазина.
Най-приятната част от празника беше сляпата дегустация в
склада за стареене на ракии.
Всички се потопиха в автентичната атмосфера на десетките

дъбови бъчви, в които отлежават различни по възраст и вид
ракии. Най-върлите фенове на
сливовата ракия подложиха на
изпитание своите умения – дегустираха четири вида сливова
ракия със задачата да разпознаят вида и възрастта на всеки
от тях. Тези, които се справиха
най-добре, получиха сертификат за майстор-дегустатор с печат от „ВИНПРОМ-ТРОЯН“АД.

Част от празника станаха близо 500 души, като всеки посетител над 18 години отнесе
със себе си освен много нови
впечатления и добро настроение и специален подарък
от „ВИНПРОМ-ТРОЯН“АД.
Така традицията беше спазена – Денят на отворените
бутилки за поредна година
задоволи интереса и любопитството на своите гости.

Представяме ви
Bombardino –
традиционен
италиански
яйчен ликьор,
подходящ както
за направата на
топлата напитка
със същото име,
така и за директна
консумация.
Този неповторим
яйчен ликьор от
истински ром
съдържа наймалко 10%
яйчен жълтък.
Опитайте
типичния
доминиращ
вкус на ром,
съпроводен от
нежен привкус
на пунш от
цитрусови
плодове.
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Новият главен технолог на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
отказах, не ми се учеше право. От наш съученик
разбрах за Университета по хранителни технологии в Пловдив, в който имаше същата специалност – Технология на виното и пивото с изпит
по химия. Тогава реших, че ще отида там. И така
като на шега ме приеха без да ходя на частни
уроци. Подготвях се сам и никой не вярваше,
че ще успея да стана студент. Приеха ме и бях
страшно щастлив!
Как специалността в университета се превърна
в твоя професия?
Георги Георгиев, главен технолог
Разкажи нещо за себе си. Как реши да се занимаваш с производство и технология на напитки?
Роден съм в Ловеч, но прекарах детството си в
село Слатина – там живях и завърших основното си образование. Още от тогава се ориентирах към тази специалност. Интересното беше,
че всички мои съученици искаха да учат в найблизкия голям град – Ловеч, аз обаче не успях
да си харесам нито едно училище там. Тогава
мой роднина агроном започна да ми разказва
за Лозаро-винарския техникум в Плевен и аз реших да кандидатствам там. Баща ми много хареса една специалност – Механизация на селското стопанство, т. нар. „трактористи“. На път за
Плевен обаче казах на баща си, че тази специалност не ми харесва. Винаги съм обичал химията,
затова исках да уча Технология на напитките. За
щастие, баща ми се съобрази с моя избор и ме
остави да запиша, каквото искам. Така още от
малък започнах да се занимавам със специалността, по която работя и до днес.

Преди да завърша през 2005 година работих
като помощник на международната изложба за
лозарство и винарство „Винария“ - помагах за оформянето и вземането на проби за дегустация.
Там един от преподавателите ми ме запозна с
г-н Даскалов, директора на „ВИНАЛ“ АД в град
Ловеч. Той ми предложи да изкарам задължителния за завършването стаж при него. Макар
да мислех, че никога няма да се върна в Ловеч,
приех предложението. Много харесах и стажа, и
самия град. След края на стажа ми предложиха
постоянна работа и така започна всичко. Работих там 10 години, предприятието се занимава
главно с производство на вино. В завода минах
през абсолютно всички позиции, производствени процеси и етапи на работа, имах много добри
учители като г-н Даскалов и главния технолог Борис Славков. Те ме научиха на всичко, свързано с
производството, за което съм им изключително
благодарен. Имал съм и много хубави, и много
неприятни моменти. След това за около година
работех в друго производствено предприятие и
сега от скоро съм във „ВИНПРОМ-ТРОЯН“.

Къде продължи образованието си?

Може ли един млад човек да се реализира успешно в България?

В 12 клас първоначално бях решил, че няма да
уча повече. Но мой приятел ми предложи да
учим заедно във Висшето военноморско училище във Варна и аз се съгласих. Приемът там
обаче включваше няколко изпита - физически,
психологически, тест по езикова култура и математика, а математиката никога не е била силната
ми страна. Започнахме да ходим заедно на уроци, но видяхме, че няма как да се получи. Следващата идея на моя приятел беше да станем адвокати в София. Аз обаче този път категорично

Нужен е много труд и малко късмет да попаднеш на подходящото място. Много мои колеги
след университета започнаха работа по специалността си, но отношението към тях не е било
същото като това към мен. Аз имах шанса да
постъпя на работа на място, където нищо не се
криеше от мен, успях да науча всичко за производството и това страшно много ми помогна.
Освен това се научих и на прилежност и подреденост, важно е всяко едно действие от процеса
да се документира. Дисциплината е в основата
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на всичко. Изхождайки от собствения си опит,
мога да кажа със сигурност, че човек може да се
реализира успешно в България.
Коя технология е по-сложна – тази за производство на вино или на ракия?
И двете технологии не са от най-лесните. При
производството на вино много се държи на хигиената, тя е изключително важна, тъй като виното не е високо алкохолна напитка и не може
да се пази само. В производството на ракии,
разбира се, хигиената също е от значение, кашата не бива да се остави да вкисне, но готовият продукт е доста по-стабилен от виното.
Виното винаги се стреми към най-стабилната си
форма – оцет. Докато при дестилатите това не
важи. Но и в двете технологии си има тънкости.
Какво е най-голямото предизвикателство в работата на главния технолог?
Най-трудното в работата на технолога е да направи хубав готов продукт, който да отговаря
на всички изисквания за качество, да съответства на нормите и да притежава най-добрите
органолептични и физикохимични показатели.
Именно това според мен е най-голямото предизвикателство в професията. Разбира се, и
работата с хора е важна, но тя не е толкова
трудна – човек може да намери път към всеки
с правилния подход и отношение.

Успяваш ли да намериш баланса между професионалния и личния си живот?
Важно е да се разбере една проста истина - с
напускането на завода човек трябва да забрави
за работата и да се посвети на семейството и
обратно - с влизането в завода да започне да
мисли изцяло за служебните си задачи. Не е
хубаво личният живот да се пренася на работа,
нито в къщи да се носят проблемите от службата. Звучи просто, но ми отне няколко години да
се науча да спазвам това правило. Със съпругата ми на тази тема сме имало много спорове в
миналото, но вече всичко това е зад нас.
Какво ти дава и взема „ВИНПРОМ-ТРОЯН“?
За краткото време, откакто съм тук, научих
страшно много за машините. За десет години във
„Винал“ не ми се беше налагало да разглобявам
машините, с които работим. Но тук за един месец
това се случи няколко пъти и така научих много
нови неща за техниката и съоръженията. Засега
фирмата не взема нищо от мен, ще видим дали
по-нататък отговорът ми ще се остане същият.
Мариета, Георги, Илиян и Силвия

Разкажи ни нещо за семейството си. Децата ти
знаят ли какво работиш?
Моето най-голямо постижение са именно двете ми деца – близнаци на 9 години. Казват се
Илиян и Силвия, много палави деца са. Да, знаят какво работя, дори Силвия наскоро е казала в час, че оцетът се прави от вино. Научила
е нещо от мен!
Съпругaта ми Мариета работеше във „Винал“
преди мен. Когато постъпих там, една от лаборантките влезе в ролята на сватовница и ни
запозна. Постепенно нещата се получиха, не
чакахме много преди да се оженим – 2005 година се запознахме, 2006 се оженихме, а година
след това се появиха и децата. Решихме че няма
нужда много да му мислим. В началото беше
трудно, особено по време на кампаниите за
изкупуване на плодове, когато понякога не се
прибирах вкъщи с дни. Но с годините се свиква,
съпругата ми, за щастие, е много толерантна.

7

Нашите инвестиции през 2016 г.
Здравейте, приятели!
В края на най-успешната година от последното
десетилетие в изкупуването на плодове бих искал да ви разкажа малко повече за инвестициите,
които направихме във „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД
през 2016 година. Наред с рекордното количество закупени плодове, успяхме да заделим средства и активно да инвестираме в нови машини
и съоръжения. В тази дейност получихме и подкрепа от банковата институция, която е неизменен наш партньор от много години и винаги е заставала зад нашите идеи и планове за развитие.
Следвайки нашата основна мисия да произвеждаме и предлагаме на потребителите висококачествени истински плодови дестилати, в началото на всяка година правим
преглед на целия процес на производство.
Оценяваме критичните точки и набелязваме
мерки за тяхното подобряване, като включваме в годишния план необходимите инвестиции,
които трябва да се направят през годината.
Специалистите на фирмата обръщат внимание
на всеки един детайл, като се започне от натоварването на плодовете в градините на нашите
доставчици, премине се през тяхната обработка
в нашето предприятие, ферментацията, дестилацията, залагането за отлежаване на произведените ракии, бутилирането на продукцията и
се завърши с контрол на търговците, продаващи продуктите с марката „ВИНПРОМ-ТРОЯН“.
В тази връзка с цел по-лесно доставяне на свежи и висококачествени плодове и улесняване на
тяхното товарене, закупихме бокс палети, които
предоставяхме на нашите доставчици. По този
начин при нас винаги пристигат добре узрели
плодове в добро качество и с по-евтин транспорт.
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Инвестирахме в нов газокар HELLI с ротатор
на италианската фирма Bolzoni Auramo, който активно се използва както за приема на
плодове, така и в цеха за бутилиране и търговския склад. С този газокар и новите бокс
палети камионите с плодове се разтоварваха
бързо и ефективно, а плодовете постъпваха
за преработка свежи и пресни.
Планирайки изкупуването и преработката на
по-голямо количество плодове в сравнение с
предходните години, ръководството на фирмата направи изключително важна инвестиция
в нова мобилна неръждаема вана за прием
на плодове, произведена от нашите дългогодишни партньори от фирма „Родина-Хасково“. Закупихме и нова високопроизводителна
пасирка за смилане на плодове на немската
фирма Leonhardt GmbH. По този начин вече
имаме две точки за прием на плодове, като
едновременно може да се разтоварват специализирани автомобили на досега съществуващия пункт за преработка и автомобили с бокс
палети или чували на новата мобилна вана.
В следствие на натрупания опит на нашите
майстор-дестилатори и с цел повишаване качеството на произведения дестилат и намаляване на технологичните загуби, съвместно с
най-реномирания български производител на
колони и апарати за дестилация на плодови
каши се извърши основен ремонт на дестилационната ни колона. В момента произведеният сливов дестилат е с изключително високо качество, като същевременно отчитаме
по-икономично потребление на вода и енергия.

екологична насоченост. Съгласно одобрения годишен план за дейността на фирмата се изградиха над 150 метра нова канализационна система,
като по този начин се преодоля проникването
на отпадни води в почвата в следствие на спукани бетонни тръби на старата канализация. През
тази година активно се работи върху проблема
с отделянето на неприятни миризми от съществуващите депа за обезалкохолена каша и нейното преработване в тор, годен за подхранване на
почвата при трайни насаждения.
Дотук представих инвестициите, свързани основно с производствения процес в предприятието. Но нашата фирма обръща голямо внимание
и на контакта с крайния клиент като поддържа-

ме малък висококвалифициран екип от търговски представители. През настоящата година
продължи процеса на обновяване на автомобилния парк на търговския отдел, като се закупиха и два нови автомобила Шкода „Фабия“.
Оценявайки извършените през годината инвестиции, които изиграха важна роля за постигане на добри резултати, в момента екипът на фирмата работи върху формирането на
своите нови предложения за инвестиции през
следващата година, които да представи пред
ръководството на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД.
Станислав Спасов,
финансов мениджър и прокурист

Освен в производствени машини и съоръжения
„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД инвестира и в активи с
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Магията на Стара планина
За никого не е тайна, че България е известна
с красивите си планини – всяка от тях сякаш
има свой собствен нрав и характер, облик и
атмосфера, които я правят неповторима и уникална. Една от тези планини обаче е малко поразлична. Някои може би ще предположат, че
разликата е чисто географска, защото планината се спуска от най-западния край на страната
на изток чак до морето. Други ще помислят, че
разликата идва от факта, че тя е кръстница на
целия Балкански полуостров. И едните, и другите ще бъдат прави, но това, което прави тази
планина специална, е мястото, което заема в
нашето самосъзнание - от незапомнени времена тя е символ на българския дух, традиция и
сила. Затова посвещаваме този материал именно на нея – Стара планина.
Едновременно познат и мистичен, близък и далечен, величествен и недостижим – Балканът
запленява въображението, привличайки към
своите необозрими върхове и бездни. Затова и
ние от „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД нямаше как да
не отправим поглед към необятната красота на
Балкана! И тъй като нашите стремежи винаги са
насочени към най-високите върхове, за срещата си с планината избрахме нейната най-висока

точка – връх Ботев, издигащ се на 2376 метра
надморска височина.
Очарованието на планината и по-специално предизвикателството на връх Ботев заплени ръководството на фирмата. Походът беше иницииран
от генералния директор на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“
АД– Павел Дворжачек, като в него взеха участие
както всички членове на ръководството, така и
част от служителите на компанията.
Рано сутринта на 25 юли потеглихме от центъра на град Троян в посока Априлци. Оставихме
автомобилите в края на квартал „Видима“, в близост до Водноелектрическата централа на града. Около 7.00 часа поехме нагоре по стръмна
пътека, криволичеща през сенчеста гора. Водачът на групата - опитният планинар Христо Василев, състезател и треньор в клуб по планинско
ориентиране „Хемус“ Троян, ни поведе нагоре с
умерено бърза крачка. Времето, което беше на
наша страна – нито много топло, нито много
студено, обещаваше денят да бъде прекрасен.
След излизане от гората следваха по-открити
местности – пред погледа ни се разкриха обширни поляни, ливади и пасища, дълбоки пропасти,
хълмове, опасани със скали, рекичка с ледено
студена вода и още много спиращи дъха гледки.

След около 4 часа и няколко кратки почивки
стигнахме до първата си спирка – Заслон Ботев, който се намира в подножието на върха.
Оттам крайната цел изглеждаше едновременно толкова близо, но и толкова далеч. Финалният щурм беше може би най-трудната част от
изкачването и ни отне около 30-40 минути. С
последни сили, опиянени от безкрайния пейзаж, чистия планински въздух и натрупалата се
умора, достигнахме целта след около 5-часов
преход. С блаженство седнахме на една от дървените пейки на върха, доволни от изминатия
труден път. На Ботев е построена метеорологична станция, както и радиорелейна и телевизионна станция с кула. Срещнахме и други ентусиасти, идващи както от северния склон на
планината като нас, така и от южния.
С нови сили в около 13.00 часа поехме надолу.
След трудното изкачване спускането в началото
изглеждаше като лека и приятна разходка.
За маршрут на връщане бяхме избрали
малко по-различен път, преминаващ през
хижа „Плевен“.

премина през борова горичка, след която се
спуснахме по ски пистата, стигаща до самата
хижа. В хижата, почти в края на нашия преход,
заредени от незабравимите планински изживявания, всички се чукнахме с чаша студена Троянска сливова ракия, която ни се стори дори
още по-сладка след трудния преход. Последното изпитание пред нас беше пътеката от хижата до Априлци, която за щастие беше обезопасена с парапет. Към 17.00 часа вече бяхме
при колите, а около 18.00 успешно достигнахме
и началната точка на пътуването си – Троян.
Станал безмълвен свидетел на хиляди години история, Балканът пази както тайните на миналото,
така и погледите към бъдещето и се превръща
в свързващо звено между човека и природата,
небето и земята, предметното и духовното.
Затова ние от „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД сме
изключително щастливи, че успяхме да се
докоснем до обаянието на планината. Пожелаваме си скоро пак да имаме възможност да изминем тези 2376 метра магия.

За да стигнем до нея
обаче трябваше да
повървим доста – отново минахме покрай
Заслона, тревистите
склонове и ливади, рекичката, от която възстановихме запасите
си от вода. Не след
дълго пред нас се откри гледка към хижата, която приличаше
на малка кибритена
кутийка, поставена на
един от хълмовете на
планината. Пътят ни
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Най-интересното от изминалата година
ФЕСТИВАЛИ И УЧАСТИЯ
Изминалата 2016 година беше наситена с много
нови предизвикателства и незабравими моменти за „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД. Това бяха моменти на досег с нашите клиенти, които имаха
възможност да се докоснат както до добре познатата Троянска сливова ракия, така и да опитат за първи път някои по-нови наши продукти.
Тъй като дълбоко ценим мнението на крайния
потребител и държим лично да се запознаем с
него, решихме да участваме на няколко интересни и разнообразни събитие из цяла България.
Първото такова събитие ви представихме още
в миналия брой на „Троянска бъклица“ – фестивала за планинско колоездене и бягане „Байк и
рън за Чепан“ в град Драгоман. Именно с това
мероприятие поставихме началото на серия от
участия в различни фестивали и промоции, на
които посетителите имаха възможност както
да опитат нашите напитки, така и директно да
си купят от тези, които най-много сa харесали.
От спорта на открито бързо преминахме към
музиката на „Каварна рок фест“. Концертът се
проведе на 2 и 3 юли на стадион „Калиакра“ в
рок столицата на България – Каварна. Общо
10 групи забавляваха множеството фенове, дошли от различни краища на България и чужбина. Концертът откри румънската група En-na-na,
след тях излязоха българите Odd crew, шведската метъл банда Therion и германците Varg.
Хедлайнер на вечерта беше легендарният китарист Axel Rudi Pell и неговата едноименна група, която огласи стадиона със своя мелодичен
хевиметъл. Вторият концертен ден започна отново с румънско и българско участие - готикме-
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тълите Tiara и родната хардкоргрупа Last Hope.
След тях на сцената се появиха тунизийците
Myrath и представителите на шведския мелодичен детметъл Soilwork. Невероятното шоу беше
закрито от симфоничната метъл група на Тобиас Самет Avantasia, която беше в уникален състав с Ерик Мартин, Михаел Киске и много други.

За доброто настроение на всички рок фенове
допринесе и щандът на „ВИНПРОМ-ТРОЯН“, на
който предлагахме за всекиго по нещо. Част от
посетителите заложиха на сигурно и не сбъркаха с класическия избор – Отлежала троянска
сливова ракия, която за пореден път спечели
симпатиите на своите дългогодишни почитатели. Други пък решиха да разнообразят с
нещо по-леко – чешката медена сливова ракия
Bohemia Honey. Всеки, опитал от сладкото изкушение, се връщаше за още и още. Така Bohemia
Honey обра овациите на публиката и си спечели
много нови почитатели. За най-смелите и върли
рок фенове бяхме подготвили нещо специално
– австрийския ром STROH 80°, който идеално
се вписа в атмосферата на хевиметъл концерта.

Следващото събитие, на което участвахме,
отново беше близо до морския бряг – във Варна. Самото наименование на мероприятието
загатва за неговите артистични нотки – Варна
WINEkend – дегустация на вина и ракии. Събитието се проведе на 22 юли в The Sea Terrace
Wine Bar. Основната идея на организатора Георги Ванков беше да даде възможност на производителите да представят продуктите си и да запознаят младите хора с изкуството да се прави
вино и ракия. „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД подкрепи
свежата идея и запозна гостите със своите богатства, представяйки се едновременно класически и модерен. Посетителите отпиха от духа
на Балкана с традиционната Отлежала троянска
сливова, както и с топ ракиите Специална резерва и Фамилия резерва. Истински фурор предизвикаха нашите коктейли: Smoke slivova, Troyan
Sour и Сливова ракия с мед, старателно приготвени от бармана Ангел. Целта беше изпълнена
– за четири часа събитието беше посетено от
около 900 човека, които се запознаха с културата на правене и пиене на вино и ракия. Вярваме, че тази дегустация ни спечели много нови
млади любители на Троянската сливова ракия.
От морето „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД се озова отново в планината на „Беглика фест“ 2016. Мотото на тазгодишното издание на фестивала беше
Пробуждане. И наистина, на бреговете на язовир Голям Беглик в Родопите, далеч от шума на
делничния град, усещането беше точно такова.

Повече от 2000 души се превърнаха в т.нар.
„бегликъри“ – човек, част от общност, родена
някъде между небето, земята, огъня и водата,
осъзнал нуждата да бъде себе си като част от
другите и в единство с природата. Продуктите на
„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД паснаха идеално на идеята на организаторите, свързана с представяне
и предлагане единствено на екологично чисти и
природосъобразни храни и напитки. Всички ракии, произвеждани от „ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД,
са без добавена захар, подсладители, оцветители
или спирт. Ние разчитаме единствено на природата, т.е. на естественото съдържание на захар
в плодовете. Затова и се чувствахме толкова добре на „Беглика фест“, където нашите продукти
намериха своето място и своите хора. За този
фестивал бяхме подготвили широка палитра от
най-различни плодови ракии – Отлежала троянска сливова, Стара сливова, Крушова ракия
Williams, Стара кайсиева ракия, Ракия Мирабела,
Дюлева ракия. По специална рецепта на място приготвихме и грог с ром STROH Jegertee –
топла напитка с невероятен аромат и вкус.
Всяка една от тези срещи ни доближи до
вас, нашите клиенти, от които с удоволствие получихме добри и насърчителни оценки. Затова и през новата 2017 година подготвяме много нови участия, на които ще се
радваме да се видим отново! Актуална информация за всички събития може да получите на
нашата фейсбук страница VINPROM TROYAN.
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Да празнуваме с Троянска сливова!
ПРАЗНИЧЕН КАЛЕНДАР: ДЕКЕМВРИ 2016 – МАЙ 2017
6 декември – Никулден
На този ден почитаме св. Николай Мирликийски, който се
смята за покровител на моряците, пътешествениците, търговците, банкерите и рибарите.
В католическата традиция празникът е свързан с раздаване на
подаръци на децата, затова свети Николай се възприема като
първообраз на Дядо Коледа.
8 декември – Студентски празник
Празникът възниква като патронен празник на Софийския
университет – чества се паметта на свети Климент Охридски.
Постепенно 8 декември се превръща във всенароден празник на висшето образование и
всички български студенти.
9 декември – Света Анна
Православната църква почита
зачатието на св. Анна, майка на
Богородица. Св. Анна е покровителка на женското начало, брака,
семейството и майчинството,
както и закрилница на момичетата, бременните и вдовиците.
20 декември – Игнажден
На този ден се почита паметта
на свети Игнатий Богоносец,
ученик на Йоан Богослов. За
празника е типичен обредът
„полазване“. Домакините следят какъв човек ще прекрачи
най-напред прага им - ако първият гост е добронамерен и
заможен, се вярва, че годината
ще бъде хубава и богата.
24 декември – Бъдни вечер
Вечерта срещу Коледа цялото
семейство се събира около
празничната трапеза, на която
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лязва паметта на св. Василий
Велики. Васильовден или Сурва
е свързан със символиката на
сурвачката от дрян - дрянът е
живата мощ на добротворните
сили. По домовете обикалят
сурвакари, които благославят
за здраве и плодородие.
трябва да присъстват нечетен
брой ястия. Те трябва да са постни, тъй като това е последният ден от Коледните пости.
25 декември – Рождество Христово,
Коледа
Според Евангелието Христос
се ражда в пещера в гр. Витлеем, провинция Юдея. В
момента на раждането в небето пламва необикновена
светлина и ангел възвестява,
че на света е дошъл Спасителят. Наименованието Коледа произлиза от латинското
Kalendae – първият ден от месеца. На този ден се изпълнява народният обичай коледуване. Коледарите обхождат
домовете като във всеки дом
изпълняват песни и благопожелания.

1 януари – Нова година и
Васильовден
Всички държави, използващи
Григорианския календар, приемат тази дата за начало на
всяка нова година. На този ден
православната църква отбе-

6 януари – Богоявление,
Йордановден
Според православния календар
празникът Йордановден ознаменува кръщението на Исус
Христос от Йоан Кръстител в
река Йордан. Отбелязва се от
православния канон с празничен водосвет. След ритуалното
кръщаване свещеникът хвърля
кръста в реката или в морето,
а мъжете се спускат да го вземат. Във водата се изпълнява т.
нар. мъжко хоро.

е още като Прощална неделя, защото в този ден всеки
иска и дава прошка за волни
или неволни обиди, недобри
помисли и намерения спрямо
своите близки.
1 март – Баба Марта
Според народните вярвания
Баба Марта е своеобразна
митологична
персонификация на пролетта и на самия
месец март. Според обичая
на 1 март се връзват бели
и червени усукани конци за
здраве - мартенички. Свалят се при появата на първия
щъркел и се завързват на
плодно дърво.
3 март – Национален празник на
България
Празнуваме деня на Освобождението на България от османско владичество.
8 март – Ден на жената
Международен празник, започнал като политическо събитие, свързано с признанието
на правата и постиженията на
жените.

7 януари – Ивановден
Религиозен и народен празник
в чест на св. Йоан Кръстител.
Светецът се почита като покровител на кумството и побратимството.

25 март – Благовещение
Празник в чест на благата вест
за раждането на Исус Христос, която Архангел Гавраил
съобщил на Дева Мария. Народното поверие гласи, че на
Благовец долитат кукувиците
и лястовиците, за да донесат
благата вест, че зимата си е
отишла и лятото е дошло.

26 февруари – Сирни заговезни
Празникът е свързан с всеобщото опрощение. Празнува се седем седмици преди
Великден. На трапезата като
блажни се ядат млечни и яйчени ястия, затова е наречен
Сирни заговезни. Известен

8 април – Лазаровден
Този ден е посветен на Лазар,
когото Христос възкресил на
четвъртия ден след смъртта
му в знак на благодарност
за проявеното от него гостоприемство. Празникът е
подвижен – пада се винаги на

осмия ден преди Великден.
Изпълнява се обичаят лазаруване – младите жени, наречени лазарки, берат цветя за
венците, които ще оплетат за
следващия ден – Цветница.
Те обикалят къщите, пеят обредни лазарски песни и благославят за здраве и щастие.
9 април – Цветница
Християнски и народен празник, който се отбелязва една
седмица преди Великден. Празникът на цветята се свързва с
библейската история за влизането на Христос в Йерусалим в
дните преди Пасха, когато хората го посрещат като хвърлят
в краката му палмови клони и
цветя.
16 април – Възкресение Христово,
Великден
Според християнската религия Исус Христос възкръсва
на третия ден след като е
разпънат на кръст и погребан. Празната гробница е видяна от жените мироносци,
посетили гроба. Подготовката за честването на празника започва в седмицата
преди Великден - Страстната
седмица. Вечерта преди полунощ в събота се отслужва
тържествено богослужение
в храмовете.
9 май – Ден на Европа
Празник на мира и обединението в Европа след края на Втората световна война.
24 май – Ден на славянската
писменост и култура
Национален празник, на който
честваме народната просвета, учебното дело и националната културата като продължение на делото на светите
братя Кирил и Методий.

„ВИНПРОМ-ТРОЯН” АД
ул. „Акад. А. Балевски“ 16,
5600, град Троян
www.vinprom-troyan.com
Facebook: VINPROM
TROYAN
Изпълнителен директор:
Инж. Ярослав Буркарт
burkart@vinprom-troyan.bg
Прокурист
и финансов мениджър:
Станислав Спасов
тел.: +359 888 336 012
spasov@vinprom-troyan.bg
Търговски мениджър:
Владислав Катренчик
тел.: +359 884 595 342
katrencik@vinprom-troyan.bg
Производствен мениджър
Георги Георгиев
тел: +359 877 746 954
georgiev@vinprom-troyan.bg
ТЪРГОВСКИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПО РЕГИОНИ
София и
Северозападна България
Мартин Кирков
mob.: +359 885 861 844
sofia02@vinprom-troyan.bg
Павел Шопов
mob.: +359 877 370 889
sofia03@vinprom-troyan.bg
Централна и
Северна България
Николай Николов
mob.: +359 884 357 983
vtarnovo@vinprom-troyan.bg
Пловдив и Централна
Южна България
Аньо Василев
mob.: +359 885 727 787
plovdiv@vinprom-troyan.bg
Черноморски район
Здравко Чернев
mob.: +359 884 194 494
varna@vinprom-troyan.bg
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РАКЕТА РАКИЯ БАР

Ресторант (ракия бар) Ракета е
място, което запазва традициите от близкото минало и ги показва в нова светлина.
Представяме ви нашите дългогодишни партньори Ракета
ракия бар. Насладете се на
уникалната атмосфера, напомняща социалистическия строй.
Телевизор „Опера“, радио VEF,
стар магнетофон и хладилник
„ЗИЛ“ са само част от предметите, които ни връщат с носталгия към миналото. Тук имате
възможност да опитате всички
сливови и други плодови ракии,
произведени и предлагани от
„ВИНПРОМ-ТРОЯН“ АД.
Адрес: София,
ул. „Янко Сакъзов“ 15-17
Телефон: 02 444 6111
Заповядайте!

