ЗАПОВЕД

№ Т-РД-27-19 / 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
С географско указание „Карловска“: Карловска гроздова ракия / Гроздова
ракия от Карлово.
Производител: “Винарска изба Розова долина” АД, със седалище и адрес на
управление: гр. Карлово, ул. „Беш бунар” № 1.
Общини (населени места), на чиято територия се добиват суровини за
производство на спиртната напитка: с. Московец, с. Анево, с. Каравелово и с.
Пролом, намиращи се в общ. Карлово.
Засадена площ с плододаващи лозя: 2620 (две хиляди шестстотин и двайсет)
дка.
Сорт на гроздето:
-

бели: „Червен мискет”, „Гевюрц Траминер”, „Шардоне”, “Мускат”.

Характеристики на гроздето:
- захарно съдържание (изразено в т. %): мин. 18,5;
- киселинност (изразена в гр./л.): мин. 5,1;
- механичен състав - съгласно приложена справка за характеристиките на
гроздето.
Описание на автентична или традиционна технология за производство на
спиртната напитка:
• бране - ръчно в специализирани съдове;
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

• транспортиране - в контейнери с подходяща конструкция и обем;
• преработка – гроздето се смила с гроздомелачка с отделяне на чепките. След
охлаждане гроздовата каша постъпва в пневматична преса за отделяне на
мъстта. Събира се в резервоар, където се охлажда до 14 – 160 С;
• метод на ферментация:
- след откаляване, гроздовата мъст постъпва за ферментация във ферметнатори
за бяло вино. Засява се с чиста култура винени дрожди. Ферментационният
процес се следи по отношение на захарно, алкохолно съдържание и температура,
която не бива да надвишава 180 С;
- провежда се непрекъсната дестилация в колона НМ-72 до 65 об. %;
• 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 с
географско указание „Карловска“: Карловска гроздова ракия / Гроздова ракия
от Карлово са представени:
1. Протокол от изпитване № П-636 от 09.11.2007 г., издаден от ИАЛВ,
Изпитвателна лаборатория – гр. Пловдив за основните физико-химични показатели.
2. Протокол № 6 от 25.08.2005 г., издаден от РДК при РЛВК „Тракия” – гр.
Пловдив за извършен органолептичен анализ и оценка.
3. Сертификат за автентичност № 1 от 09.03.2007 г., издаден от РЛВК „Тракия” –
гр. Пловдив.
С настоящата заповед отменям Заповед № РД-16-101/05.02.2009 г. на министъра
на икономиката и енергетиката.
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