ЗАПОВЕД

№ Т-РД-27-25 / 27.11.2013 г.

На основание чл. 155, чл. 160, т. 1 и чл. 161, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за
виното и спиртните напитки (ЗВСН), обн., ДВ, бр. 45 от 2012 г., изм., бр. 15 от 2013
г.,
У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Винена дестилатна спиртна напитка „гроздова ракия“ и бренди
С географско указание „Поморие“: Поморийска гроздова ракия / Гроздова
ракия от Поморие; Бренди Поморие / Поморийско бренди
Производител: “Черноморско злато” АД, със седалище и адрес на управление: гр.
Поморие, Индустриална зона.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровини за
производство на спиртната напитка: гр. Поморие, с. Баня, с. Бата, с. Горица, с.
Гълъбец, с. Гюльовица, с. Каблешково, с. Каменар, с. Кошарица, с. Лъка, гр.
Несебър, гр. Обзор, с. Оризаре, с. Порой, с. Страцин, с. Тънково.
Засадена площ с плододаващи лозя: 31962 (тридесет и една хиляди деветстотин
шейсет и два) дка.
Сорт на гроздето:
-

бели: “ Мускат отонел”, “Димят”, “Пино Шардоне”, “Ркацители”, „Юни
блан”, „Червен мискет”;
червени: “Памид”, „Мерло”, “Каберне Совиньон”, „Мавруд”.

Характеристики на гроздето:
- захарно съдържание (изразено в т. %): мин. 16,1;
- киселинност (изразена в г/л): мин. 4;
- механичен състав - съгласно приложена справка за характеристиките на
гроздето.

гр. София 1052, ул. "Славянска" №8
Тел: +3592 940 7001
Факс: (+3592) 987 21 90, (+3592) 981 99 70
e-mail: e-docs@mee.government.bg

Описание на автентична или традиционна технология за производство на
спиртната напитка:
• бране - ръчно в специализирани съдове;
• транспортиране - в контейнери с подходяща конструкция и обем;
• преработка – гроздето се ронка и мачка и при необходимост гроздовата каша
се охлажда. Тази, получена от бели неароматични сортове се подава в
пневматична преса и получената гроздова мъст се забистря, отдекантира и се
подава за ферментация във вертикални ферментатори. Гроздовата каша,
получена от ароматични сортове и тази от червени сортове грозде се винифицира
във вертикални ферментатори;
• метод на ферментация:
- за провеждане на алкохолна ферментация се използват чиста култура дрожди.
По време на процеса се прилага ежедневен контрол по отношение на
температура, относително тегло и дегустационна оценка;
- провежда се прекъсната дестилация, чрез дестилационни апарати тип
„Аламбик” и непрекъсната дестилация в колони К-5, НМ-72, НМ-3000 и ДК-2 до
55 - 57 об. % (за гроздова ракия) и до 62 – 70 об. % (за бренди);
• начин на съхранение - полученият готов дестилат се съхранява в метални
резервоари или дъбови бъчви;
• метод за обработка - дестилатът се купажира с вода за пиене
деминерализирана; прилагат се разрешени спомагателни технологични практики
при производство на спиртни напитки, съгласно ЗВСН.
За утвърждаването на винена дестилатна спиртна напитка гроздова ракия и
бренди с географско указание „Поморие“: Поморийска гроздова ракия /
Гроздова ракия от Поморие; Бренди Поморие / Поморийско бренди са
представени:
1. Протоколи от изпитване № 344 от 14.12.2005 г., № 54 от 23.04.2007 г., № 65
от 14.04.2006 г. и № 56 от 23.04.2007 г., издадени от акредитираната лаборатория
към „Черноморско злато“ АД – гр. Поморие за основните физико-химични показатели.
2. Протоколи № 1 от 09.03.2006 г., № 3 от 04.05.2006 г. и № 4 от 06.07.2006 г.
от заседания на Регионалната дегустационна комисия към РЛВК „Южно Черноморие”
– гр. Бургас за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификати за автентичност № 1 от 03.04.2006 г. и № 25 от 02.08.2006 г.,
издадени от РЛВК „Южно черноморие“ – гр. Бургас.
С настоящата заповед отменям Заповед № РД-16-962/23.10.2007 г. на министъра
на икономиката и енергетиката.
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