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Пазар
„Домейн Бойар“ е лидер в българската винарска 
индустрия и в производството на качествени 
вина с годишен оборот от 21 милиона лeва 
за 2014 г. Избите на компанията в Сливен и в 
Кортен произвеждат 7,5 милиона бутилки вино 
годишно, като близо 6 милиона от тях се прода-
ват зад граница.
Компанията затвърди позициите си на водещ 
износител на вино за Европа и Северна Америка 
и държи над 80% от експорта на българско вино 
в Англия, Белгия, Холандия. Други силни пазари 
за дружеството са Канада и САЩ. Фирмата 
увеличи значително и сделките си с Китай, 
Русия и Швеция. Най-сериозен за нея остава ан-
глийският пазар, където „Домейн Бойар“ работи 
с най-големите търговски вериги като Tesco, 
Marks & Spencers, WMM и др.  
На всички външни 
пазари през 2015 г. 
„Домейн Бойар“ от-
чита годишен ръст 
на продажбите 
между 4% и 11%.

„Домейн Бойар“ е първата 
частна винарска компания в 
България след промените от 
1989 г., регистрирана през 
1991 г. едновременно в София 
и Лондон. Тя е сред най-голе-
мите и успешни изби в стра-
ната и е най-големият изно-
сител на българско вино за 
Западна Европа. 

www.domaineboyar.com  

Продуктите на „Домейн Бойар“ често влизат в 
класациите за best-buy („най-изгодна покупка“) 
вина в Англия и САЩ. 
През последните три години фирмата значител-
но увеличи дела си и на българския пазар, като 
отчита увеличения интерес на потребители-
те към нови вкусове, сортове и чуждестран-
ни вина. За да отговори на тази тенденция, 
„Домейн Бойар“ работи и със сравни-
телно непознати, но интересни за 
българския пазар сортове грозде 
като каладок, марселан, темпра-
нийо, мурведър, гренаш, вионие, 
ризлинг, семийон, които много 
успешно се отглеждат в усло-
вията на българския тероар. 
Това позволява на компанията 
да произвежда уникални вина 
и блендове от сортове, които 
другите български производители не 
предлагат.
„Домейн Бойар“ се развива и като голям вноси-
тел на известни марки вина – дружеството е 
партньор за България на най-големите светов-
ни винени компании като Constellation Brands, 
Accolade wines, Barton & Guestier и др.

Постижения на марката
Ежегодно вината на „Домейн Бойар“ печелят 
престижни награди от национални и междуна-
родни конкурси, с което компанията има значим 
принос за утвърждаването на добрия имидж на 
българското вино в страната и по света.
Дружеството притежава богата колекция меда-
ли от най-престижните международни винарски 
конкурси – Vinalies Internationales – Париж, Mondial 
du Rose – Кан, Concourse Mondial du Bruxelles, 
Mundus Vini – Дюселдорф, International Wine 
Challenge и Decanter – Лондон, Balkan International 
Wine Competition, както и от най-голямото бъл-
гарско винено състезание – „Винария“.
През последните пет години вината на „Домейн 
Бойар“ са спечелили 50 златни медала, 60 сре-
бърни и още десетки други специални отличия.
Вината на избата често попадат в специал-
ната селекция на журито, като през 2015 г. 
виното KORTEN Syrah 2012 получи Голям златен 
медал на Mundus Vini и бе обявено и за най-
доброто българско червено вино на конкурса. 
Голям златен медал на Concourse Mondial du 
Bruxelles получи и виното QUANTUM Chardonnay 

2014, което бе обявено за най-доброто бяло 
българско вино на конкурса.
Ракията Solitaire 2008 е единственият българ-
ски дестилат, печелил специалния трофей на 
Vinalies Internationales – Париж, през 2009 г., в 
състезание с най-големите световни производи-
тели и марки в тази категория.
През 2015 г. България има 47 отличени и награ-

дени вина, 20 от които са на продукти 
на „Домейн Бойар“.

Продуктът 
„Домейн Бойар“ съчетава успеш-
но традициите във винарството 
с най-съвременните технологии 
и практики, което дава идеи и 
възможности за производство на 

широк диапазон от вина и напитки. 
Портфолиото на компанията включва 

над 120 продукта – от сортови вина за 
ежедневна консумация до елитни серии и 

бутикови вина, произведени както от тради-
ционните и популярни сортове грозде, така и от 
интересни европейски сортове, отгледани в бъл-
гарския тероар, спиртни напитки и внимателно 
подбрана селекция от вносни вина. Фирмата 
предлага видове и стилове вина в изключител-
но широка гама, като отличното съотношение 
между качество и цена е водещ принцип в тър-
говската политика на компанията.
Най-силните марки вина на „Домейн Бойар“ 
са сортовите вина Domaine Boyar, Quantum, 
Elements, Boutique Collection, Domaine Boyar 
Platinum, Solitaire.
В историята на „Домейн Бойар“ се откроява 
1999 г., когато компанията построява винарска-
та изба „Сините скали“, разположена в покрай-
нините на Сливен в близост до природната 
забележителност Сините камъни, откъдето 
носи своето име. Избата е проектирана от 
световноизвестната със своите иновативни 
решения австралийска компания A&G Engineering, 
чието дело са едни от най-модерните световни 
винарни. Инвестицията е за около 30 милиона 
лева и е най-голямата в българското винарство 
до днес. „Сините скали“ работи по най-съвре-
менните технологии с изключително високи 
стандарти за хигиена и температурен контрол. 
Цялото оборудване е от неръждаема стомана 
и е специално подбрано, за да осигури прила-
гането както на класически, така и на съвре-

Знаете ли, че...

• „Домейн Бойар“ и „Сините скали“ 

са единствените български вина, 

попадали в престижната британска 

класация Топ 50 на AС Nielsen.

• „Домейн Бойар“ е първият производи-

тел на вино с QR код на етикета, 

закодирал послание до 

клиента – серията 

Code.
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Фирмата „Домейн Бойар“ е регистрирана 
едновременно в София и Лондон.

Одобрен е амбициозният проект за постро-
яването на модерна винарска изба в Сливен.

През септември винарна „Сините скали“ в 
Сливен отваря врати за първи гроздобер.

Винарната в Кортен стартира проект за бути-
кови вина, от който се ражда серията Solitaire.

„Домейн Бойар“ започва да развива 
портфолиото си от вносни вина.

Във винарната в Кортен е доразвита идеята за vins de garage (вино в малки 
количества и уникални серии), базирана на методите, прилагани във Франция.

менни методи на винопроизводство. Винарната 
притежава и селекция от над 2000 френски и 
американски дъбови бъчви. 
„Домейн Бойар“ е собственик и на малката изба 
„Кортен“, известна с методите си на микрови-
нификация и специализирана в производството 
на висок клас бутикови вина. 
Избата е оборудвана в класически френски стил 
и разполага с модерни съоръжения от водещи 
световни производители, което позволява съче-
таването на традициите с най-съвременните 
винарски практики. 
Изба „Кортен“ притежава база от 2300 амери-
кански и френски бъчви – задължително условие 
при винификацията и производството на преми-
ум вина, в които стареят партиди от различни 
реколти. 
Работата на енолозите е базирана на мето-
дите, прилагани във Франция за производство 
на малки партиди лимитирани вина, както и на 
такива в стил vin de garage. Това дава уникален 
характер на вината от всяка отделна реколта. 
За целта те се фокусират върху задълбочена 
работа в лозето и изцяло ръчни методи на 
винификация. Гроздето, което подбират, е от 
избрани и контролирани лозя в региона, бере се 
ръчно и се винифицира в малки дъбови фермен-
татори до 500 л, както и в малки съдове от 
благородна стомана – 960 л. Всички важни за 
качеството на виното дейности, като потапяне 
на шапката и пресоване в кошова пре-
са, се извършват ръчно от опитния 
технологичен екип. Вината се бу-
тилират в избата и отлежават 
в бутилките минимум от 6 до 
24 месеца и повече в помеще-
ния с контролирани влажност 
и температура. Стремежът 
на екипа е да създава вина с 
уникален характер и произход.

Съвременно развитие 
В началото на 2013 г. „Домейн Бойар“ 
спечели търг на държавния монопол в Швеция за 
доставка на нискоалкохолни вина, преодолявайки 
конкуренцията на сериозни световни произво-
дители. С това компанията се превърна в един 
от водещите производители на нискоалкохолни 
вина не само в България. По-късно дружеството 
подписа договор за износ на вино за 10 милиона 
евро с един от най-големите вносители в Русия. 
„Домейн Бойар“ вече приключи проекта си за 
изграждане на нова изба за микровинификация, 
който е на стойност 850 хиляди лева. Микрови-
нификацията е технология за производство на 
малки партиди вина, която позволява внима-

на международна ветроходна регата, конни 
състезания, голф турнири, световни ски купи 

и др., както и на множество културни 
проекти. „Домейн Бойар“ е инициа-

тор и официален спонсор на „Кино 
& Вино“ – специална селекция от 
филми, посветени на виното и 
гурме културата от официал-
ната програма на „София филм 
фест“. 

Ценности на марката 
Поддържането на високо качество 

и въвеждането на съвременни техно-
логии и иновации са ключови фактори за 

успеха на „Домейн Бойар“. Разнообразието от 
съвременни технологии, съчетани с традиционни 
методи и практики на най-добрите европейски 
винопроизводители, позволява на „Домейн Бойар“ 
да предлага вина с постоянно високо качество и 
стилово разнообразие. 
Компанията е изцяло ориентирана към модер-
ното винарство. Нейната мисия е да развива 
винената култура, създавайки вина, които вдъх-
новяват за стилен и интересен живот. 
Дружеството се гордее със своя екип високо-
квалифицирани енолози и с най-модерната изба 
в Централна и Източна Европа. Компанията 
внимателно подбира и селектира само най-доб-
рото грозде от всяка реколта, за да постигне 
максимално качество на продуктите си. 
„Домейн Бойар“ се стреми да произвежда вина и 
дестилати в богата палитра от стилове, за да 
достави истинско удоволствие на ценителите. 
Дружеството вярва, че за създаването на ка-
чествени вина са важни няколко неща – страст, 
любов към виното, професионализъм и добър 
екип.

телно вглеждане във всеки детайл от раз-
личните етапи на производството. 
В резултат на инвестицията ком-
панията усъвършенства и разшири 
възможностите си за производство 
на малки серии уникални високо-
качествени бели, червени и розе 
вина. Най-известната марка вина, 
произведени по този начин от 
компанията, е Solitaire.
Дружеството инвестира значи-
телна сума и в закупуването 
на нови бъчви от най-високо-
качествен селектиран френски 
дъб от прочутите райони Voges и 
Allier. „Домейн Бойар“ въведе и най-съвременна-
та система за филтриране Cross flow, която е 
изключително важна за запазване на качество-
то и чистотата на виното.

Промоция 
„Домейн Бойар“ е инициатор за създаване на 
клуб „Енотека приве“, който предоставя на це-
нителите и колекционерите на вино информация 
за сортовете грозде, технологията за правене 
на вино, влиянието на тероара и климатичните 
условия върху вкусовите качества на виното, 
обогатява културата за съчетаване на виното 
с храна и др. Идеята на клуба е да предоставя 
на ценителите и колекционерите необходима-

та за тях информация, да им предлага 
уникални вина и събития, които да 

разширяват познанията, винената 
им култура и удоволствието от 
хубавите вина.
Компанията подкрепя разви-
тието на елитните спортове 
в страната, като е партньор 
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