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Важен фактор, на който трябва да се залага, е 
обучението на хората и придобиването на добра 
винена култура.

В Черноморския регион условията на местния климат 
са едно от разковничетата за успеха на белите 
сортове. Голямата температурна амплитуда - топли 
дни и студени нощи, полъхът на ветровете, обусловен 
от недалечното разстояние до морския бряг и ниската 
надморската височина, определят благоденствието на 
свежи и ароматни бели и ранозреещи червени сортове. 
Регионът се отличава с голямо разнообразие от 
стилове и качество на произвежданите вина със 
защитено наименование за произход (ЗНП) и защитено 
географско указание (ЗГУ).

Другата цел на проекта е информираност за 
отговорна консумация на алкохол. Алкохолът има място 
в европейския бит и култура: при празнуването на 
лични и религиозни празници. Според Министерството 
на здравеопазването за вредна употреба можем да 
говорим, когато човек все по-често пие и в същото 
време все по-често отлага решаването на 
ежедневните си задачи, така те постепенно минават 
на заден план. Вредната употреба на алкохол е пряко 
свързана със стреса на съвременния живот, но 
консумацията му не решава, а задълбочава проблемите.

В света на виното термина тероар е концепция за 
отношенията между земя, лоза и човек. Смята се, че 
земята, върху която се отглеждат лозовите масиви, 
придава уникални качества, специфични единствено за 
съответния регион. Неслучайно най-добрите вина със 
собствен характер носят наименованието на 
местността, от която произхождат. Добрият тероар 
е строго ограничен, а когато е съчетан с подходящия 
сорт, се произвеждат истински върховните вина.

Повече информация за проекта „Море и вино“ 
можете да откриете на сайта 

www.sea-and-wine.com
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An important factor to focus on is the education of the people 
and the acquisition of good wine culture.

In the Black Sea region, the conditions of the local climate 
are one of the keys to the success of the white varieties. The 
large temperature amplitude - warm days and cold nights, 
the breeze caused by the short distance to the sea coast and 
the low altitude determine the prosperity of fresh and 
aromatic white and early ripening red varieties. The region is 
distinguished by a wide variety of styles and quality of the 
wines produced with Protected Designation of Origin (PDO) 
and Protected Geographical Indication (PGI).

The other goal of the project is awareness of responsible 
alcohol consumption. Alcohol has a place in European life 
and culture: in the celebration of personal and religious 
holidays. According to the Ministry of Health, we can talk 
about harmful use when a person drinks more and more 
oen and at the same time more and more oen postpones 
solving his daily tasks, so they gradually go into the 
background. The harmful use of alcohol is directly related to 
the stress of modern life, but its consumption does not solve, 
but deepens the problems.

The term Terroir in the wine world is a concept of a 
relationship between land, vine and the people. It is believed 
that the land on which the vineyards are grown gives unique 
qualities specific only to the respective region. It is not by 
chance that the best wines with their own character bear the 
name of the area from which they originate. The terroir is 
strictly outlined and when paired with the right variety, truly 
supreme wines are produced.
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More information about the "Sea and Wine" project 
you can find at 

www.sea-and-wine.com

BLACK SEA REGIONAL 
VINE AND WINE CHAMBER
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