
 
Д О Г О В О Р  

 
с 
 

П А Т Е Н Т 
към  Правилника на обединеното рицарство  

и регулиране на местното  рицарство 
 

в този договор се уреждат правата и задълженията  
на местното рицарство: 

консулство 
 

със Сената на Европейското  рицарство на виното 
 
 

учредяване:       ниво: 
 
 
І. Общи положения 
 

1. Европейското рицарство на виното, със седалище на сената (= главно 
седалище) в свободния град Айзенщат (Бургенланд - Австрия), действа на 
международно равнище. 

2. Рицарският сенат, като управителен орган на обединеното рицарство с 
всичките му компоненти, е европейска институция. 

3. Европейското рицарство на виното, по смисъла на своята същност на 
орден, има устав и един единен правилник, валиден за всички федерати. 

4. Всеки отделен федерат, с подписаното от него заявление за приемане 
задължително приема уставите на ордена и за в бъдеще се задължава 
морално - чрез полагането на  клетвата си  на федерат при акредитирането, 
и по-късно - при своите интронизации при отделните степени на ордена, да 
спазва рицарското поведение и този устав на ордена.  

5. Рицарският атлас (наръчник за федерати) е неразделна част от този  
договор. Обръща се внимание на рицарската книга (наръчник за 
длъжностни лица) 

6. В отделните области сенатът  учредява местни рицарства =  консулства 
за благородните цели на ордена, чиито права и задължения се 
регламентирани от настоящия договор. Изрично е отбелязано, че 
регламентираното в договора право на ордена винаги е с предимство, 
поради което е приложимо пред отбелязаното в устава на местното 
рицарство. 



 
ІІ. Учредяване на консулството 
 

1. Развитието на местното рицарство е равнозначно на поетапен план, 
дефиниран в антрефилето на сената – 8/1998. Установени са следните 
етапи на развитие със съответните критерии: 1) предназначение, 2) мисия, 
3) делегиране на компетенции, 3) консулство. 

2. Тъй като отговорните и оправомощени федерати на консулството вече 
са постигнали целта си, а именно степента консулство, подадено е 
заявление за учредяване на консулство към рицарския сенат. 

3. След като рицарският сенат установи изпълнението на всички 
критерии, необходими за учредяване на местно рицарство в рамките 
на Европейското рицарство на виното, същата взе решение за 
учредяване на консулство. 

4. Конкретни критерии за изпълнение от страна на местното рицарство: 
а) достатъчен брой федерати 
б) назначаване на един или двама проконсула (първи и втори председател 
на отделното рицарство). 
в) служебен календар на местното рицарство - на интенданта 
(правилник за финансите), на администратора (регулиране на 
организацията) и на великия майстор на конвента (грижа за ценностите 
на ордена / регулиране на церемониите) 
г) собствена правосубектност на базата на местния закон за сдруженията; 
сдружение, което съответства на минималните изисквания (извън Австрия). 
д) при точки ІІ- а), б) и  в) условието е – обвързваща декларация за 
получаване длъжност към ордена. 
е) като свързващо звено между сената и местното рицарство се назначава 
делегат на сената, който се числи към рицарския магистрат. Той трябва 
преимуществено да поддържа връзката с местното рицарство, да бъде 
двустранен приносител на информация и по специален начин да се 
застъпва за интересите на местното рицарство пред сената.  
ж) сключване на договор с патент (лицензионен договор) между сенвата 
и местното рицарство. 

 
ІІІ. Име, седалище и дейност на консулството 
 

1. Консулството ще носи името:  
„Европейско  рицарство на виното” 
и разпростира дейността си на територията на ……….. (територия на 
консулството) 
В името на консулството трябва да присъства както страната ( = територия 
на консулството), така и седалището на съвета (седалище на управителното 
тяло на консулството). 
Седалището на консулския съвет се намира в: ……….. 
Секретариатът на консулството (администрация на отделното рицарство) 
се намира в: ……… 

2. Във връзка с точка ІІ- 1 (развитие на рицарството) и т. VІ (= финансови 
въпроси) се определя: 
а) рицарското консулство е местно рицарство на обединеното рицарство. 
б) рицарският легат е част = район на местното рицарство. 
в) рицарската комтурия е рицарска община и част от един легат.  
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ІV. Задача на консулството 
 

1. Задача на консулството е постигане на целите на рицарството на 
територията на  консулството. 

2. В кратка форма тук се цитират като формули целите и задачите на 
рицарството: 

а) рицарството на виното на ЕС действа обективно в културно -
обществената сфера - вероизповедание, политика, икономика и 
съсловен интерес за: 
б) грижа, изтъкване и разпространение на културата на виното и 
свързаните с нея области.  
в) предаване на научни познания по темата вино. 
г) признание и международно оповестяване на благородни вина.  
Насочване към по-добрите неща от живота и виното.  
д) признаване на християнските ценности.  
Стимулиране на социални и милосърдни дела. 
Сакралната среда на рицарството е скрепена в символа на нашата вяра. 

            Рицарството изповядва истинското благородство на духа. 
            В съответствие с това, рицарските длъжности се характеризират с  
            доброволност и почетност. 
            е) Застъпване за истината, добротата и красотата, за идеалните  

ценности, благородното поведение на духа и благородната рицарска 
дружба. 
ж) В ордена на рицарите на виното всички рицарски федерати са 
свързани равнопоставено: хоспес, дама, съветник, съдия, рицар, носител 
на орнат и носител на рицарски кръст трябва да допринасят за признаване 
на рицарството и чрез конкретна дейност в обществената и личната 
сфера да допринасят за осъществяване на  благородните цели на 
ордена, да взeмат активно участие в живота на ордена.  

 
V. Ръководство на консулството и федерация 

1. Служебен календар на консулството 
а) проконсул 
Начело на консулството стоят двама равнопоставени проконсула, които се 
различават единствено по последователността на председателствуването. 
Проконсулите са: 
• Представители на консула в тяхното рицарство 
• Членове на рицарския магистрат 
• Отговорни по специфичен начин пред сената за своето рицарство 
• Председатели (първи и втори) на управителното тяло на 

консулството 
• Членове със седалище и глас във форума на местното рицарство, 

който заседава съответно на конвента на ордена.  
• Представители на консулството във външните му 

взаимоотношения. 
Проконсулите имат всички права и задължения, които, по устава на 
ордена, респективно - по договора, не са възложени на друга длъжност на 
ордена в местното рицарство.  
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Проконсулите имат материализираното право да извършват - от името на 
сената - акредитации за рицарската кръгла маса, заедно с консулските 
съветници, при което, съответно, трябва предварително да се проведе 
процедура по одобрение (молба, предписание, разпределение на кандидатите, 
както и грамоти и символи). Задължително е точното и стриктно спазване на 
ритуала по приемането в тържествена форма. 
Аналогично с тази форма на домакинството, проконсулите могат да 
провеждат интронизации за 2-ра степен на ордена - съветник на виното, 
заедно с поне един представител на  сената. 
Такова е и съотношението при интронизация за 3-та степен на ордена - съдия 
на виното. Регламентираният срок за това се определя от конвента на ордена 
към обединеното рицарство.  
Въвеждането в длъжност и посвещаването в рицарство са изключително 
право на сената.  
б) Консулският съвет (= ръководен орган на местното рицарство) се състои 
от 6 члена. Успоредно с двамата проконсула към тях спадат и четирима 
консулски съветника, между които задължително - нотариуса, интенданта и 
свещеника на консулството. 
в) Освен това са предвидении 6-ма заместник-съветници на консулството. 
г) Служебен календар на местното рицарство: федерати - в съответствие с 
т.ІІ – 4 - б), в) и други служители на консулството като – велик майстор на 
виното,  велик майстор на масата, велик диригент. 
д) Критериите за получаване на служба към ордена - в случая местното 
рицарство, трябва да се спазват във всички случаи.  
 
2) Numerus Clausus за един консулат (легатската единица е структурен 
модул на ордена), трябва да обхваща най-малко 1 до максимум 4 легата.  
а) Броят на рицарите на виното, които принадлежат към консулството е 
установен най-много на 6.  
б) Броят на съдиите на виното, които принадлежат към консулството е 
установен най-много на 12.  
в) Броят на съветниците на виното, които принадлужат към консулството е 
най-много 24. 
г) гостите на рицарската кръгла маса са най-много 48.  
д) Разпределението на отделните федерати е право на свободен избор и 
може да бъде наново дефинирано – напр. при преместване = предаване с 
аналогични права и задължения.  
 
3) Консулство с повече легати 
а) При необходимост и интерес броят на федератите на консулството може 
да се повиши до размера на 2, 3, или 4 легата. 
б) При достатъчна необходимост и интерес – по смисъла на развитието на 
ордена от една част = легат на консулството, може да се създаде ново 
консулство. 
За учредяване на ново консулство е необходимо: 

• Писмена молба за учредяване на ново консулство от членуващи в 
досегашния легат федерати. 

• Становище на съответното консулство 
• Проверка на сената относно възникнала необходимост 
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• В случай на положителна преценка за новоучредяващо се 
консулство са валидни същите условия и наредби - така, както са 
посочени в договора. Териториите на консулствата и 
координацията на съответните федерати трябва да се дефинират 
наново. 

 
VІ. Финансови въпроси 

1. Такса печати и други възнаграждения, в съответствие с ценовата 
листа, остават в пълен размер за основния фонд на сената. 

2. Годишните лепти се разпределят между сената и местното рицарство, 
както следва: 
а) 75% от всички лепти получава основният фонд на сената за общата 
администрация. 
б) 25 % от лептите на хоспесите получава (т) легата (легатите) на 
местното рицарство за свои цели. 
в) 25 % от лептите на съветници/ съдии/ рицари- получава консулството 
за свои цели.  

2.1 Инкасото остава главно в основния фонд на сената. 
2.2 Разпределението на платените лепти се извършва от интендантството 
 на сената, при което са валидни следните срокове: 

  а) Разпореждането да става през януари най-късно до 15 февруари 
б) Численият размер на разпределяната сума са платените към 1 април 
на всяка година лепти. 

  в) Съгласуването и разпределянето да става до 30 юни на всяка година. 
 2.3 На закъснелите федерати: 

а) се отправя напомняне от интендантството на сената по определения начин. 
б) ако т. 5 не се изпълни успешно - федератът се администрира от местното 
рицарство, т.е задължението за плащане на лептата се придвижва към 
основния фонд на сената. 
в) с неплатилите се процедира по устава.  
 
3. Всяко местно рицарство може да изпълнява всички свои дейности в 

рамките на устава, които счита за подходящи. Получените при това 
излишъци принадлежат изцяло на основния фонд на местното 
рицарство. 

 

VІІ. Правилник на основния фонд 
1) Рицарството е с идеална цел и не е ориентирано към печалба 
2) Валута на рицарството е еврото - Европейската валута  
3) Правилник на основния фонд: консулството трябва да води установено 

счетоводство, в съответствие със следните инструкции: 
а) да се открие само една банкова сметка (разплащателна сметка). 
Недопустимо е откриването на повече сметки. 
б) Като оправомощени да се подписват по тази сметка трябва да се 
регистрират: 
Сенат: двамата консули с интенданта; това право на сената се ползва само 
със съгласието на проконсула.  
Консулство: двама проконсула с интенданта на консулството. 
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в) Всички свързани с деловата дейност парични потоци трябва да се 
осъществяват чрез банковата сметка на консулството, парични потоци извън 
тази сметка на консулството не се допускат. Не се предвижда каса за 
плащания в брой. 
г) За всяка стопанска операция да се изискват /или изготвят/ доказателствени 
документи. 
За установени отчети и отчети за разходи - трябва да се използват 
предвидените за целта формуляри на сената. 
д) Доказателствените документи, заедно с извлеченията по банковата сметка 
се съхраняват в един, или повече класьори, в хронологичен ред, според 
постъпването им. 
е) В дясното поле на всеки документ се нанася с червено- добре четливо- 
приманота (разпределение) към отделните счетоводни сметки, респ. сметки за 
приходи и разходи. 
ж) През първото тримесечие на всяка година интендантът и ревизорът на 
консулството трябва да представят счетоводството на местното рицарство за 
ревизиране от сената.  
Сенатската ревизия трябва да извърши проверката и да изпрати съответно 
известие до сената.  
з) Отчетът от ревизията на консулството, извършена от сената, се представя но 
консулството за становище до средата на годината.  
4) Сенатът, като ръководен орган на рицарството, респ. консули, интенданти 
и ревизори имат право да наблюдават счетоводството на консулството и да 
изискват обяснения. 
5) Проконсулите и интендантите на консулството носят цялата отговорност 
за правилното и уставно водене на делата. 
6) Да се обърне внимание на освобождаването от данъци на рицарството.  
При колебания трябва да се поиска информация от ревизията при сената.  
7) Принципно консулството трябва да има грижата за балансиране на 
счетоводното приключване. Разходите се одобряват само ако предварително е 
осигурено тяхното покритие. 

 

VІІІ. Права на федератите в местното рицарство 
Оформлението на т.1 от договора представя следните възможности за 
участие на рицарските федерати в Европейското рицарство на виното: 

1) Всеки федерат със степен в ордена: съветник, съдия и рицар, е член 
на общото събрание на обединеното рицарство и има всички 
произтичащи от това права. 
2) В съответното местно рицарство, тези федерати имат аналогични 
права. 
3) Федератите с първа степен в ордена: хоспес, дама, носители на кръста 
на ордена, са само участници и поради това не са членове на общото 
събрание на обединеното рицарство; те имат право на съвещателен глас. 
4) Участието на местното рицарство в обединеното рицарство се 
осъществява от проконсулите - от форума на местното рицарство на 
годишния конвент на ордена. 
5) Делегатът на сената също е помощник при конкретизиране 
интересите на местното рицарство в сената, съответно в рамките на 
обединеното рицарство. 
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ІХ. Получаване на длъжности, отличителни знаци на ранга, символи, 
грамоти. 

1) За получаване на длъжности в местното рицарство са валидни 
отнасящите се за тях критерии, предписания и условия на сената. 
2) Според алманаха за длъжностите на местното рицарство отличителните 
знаци на ранга са: 
а) Проконсул: 2 х злато 
б) Съветник на консулство: 1 х злато 
в) Легат: 1 х злато 
г) Длъжностно лице, комтур: 1 х сребро 
д) рицар на ордена: няма специални отличителни знаци. 
3) Рицарските символи се получават изключително и само от сената. 
Символите представляват само образи, без надписи.  
4) Грамотите за степен в ордена се издават на латински - изначалния 
европейски „културен език” и се получават само от сената. Обясненията 
към него са на собствения език на страната -  те се добавят от консулството.  

 
Х. Език и корпоративна идентичност 
 1) Езиците на всички федерати са равнопоставени. 
 2) Език на консулството е съответно преобладаващият местен език. 
 3) Езикът за общуване със сената е немски. 

4) Всички видове печатни материали на консулството, преди всичко  
хартия за писма и визитни картички, трябва да се изработват и 
използват аналогично на видовете печатни материали на сената, за да 
се гарантира единен облик на рицарството. 

 
ХІ. Принадлежности на ордена 

След съгласуване със сената на консулството е предоставено право да 
придобива принадлежности за местното рицарство: церемониален 
жезъл, бокал, знамена, хоругви, печати и т.н. 
Ако принадлежностите са налични в сената, те се получават оттам. При 
набавяне на нови, принадлежностите на сената са валидни по аналогичен 
начин. 
По исторически пример отделните федерати могат по частен път да дарят 
принадлежности за местното рицарство (жезъл, бокал, меч, хоругва). Тези 
дарения се администрират по определен  начин: 
а) Предаване на дарението на сената от ктитора. 
б) Предоставяне на дарението от сената за използването му от 
консулството.   

 
ХІІ. Спазване правилата на ордена и отчет на консулството 

1) в съответствие с нашите документи и в частност с обвързващата 
декларация за получаване на длъжност в ордена, проконсулите, 
длъжностните лица на консулството и всички причислени федерати, 
се задължават по смисъла на структурата на ордена: 

 а) да спазват рицарското поведение на духа 
 б) да спазват тържествената форма 

в) да спазват рицарската книга и рицарския атлас 
г) да спазват рицарските устави 
д) да спазват договора между сената и местното рицарство 
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е) да спазват решенията на нобилите и на форума на местното 
рицарство 
ж) да спазват решенията на сената 
з) да изпълняват молбите и поръченията на консулите 
2) Отчет на консулството 
Съвкупността от действията на консулството се предават на сената 
под формата на годишен отчет по време на конвента на ордена - в 
съответствие с отчетния формуляр на форума на местното рицарство.  
Този отчет е част от годишния отчет на обединеното рицарство и се 
представя на нобилите за вземане на решение.  

 
ХІІІ. Разпускане на местното рицарство 

Всеки рицарски орден е насочен към трайно съществуване; ето защо, 
поради чисто уставни причини, тук е посочен конкретният абзац: 
1) Разпускането на местното рицарство може да бъде решено само от самия 
сенат на Европейското рицарство на виното след молба на проконсулите до 
него. 
2) След съответното решение за разпускане, единият от проконсулите, в 
съответствие със законовите разпоредби на територията на консулството, 
трябва да съобщи писмено на съответните компетентни органи и при 
необходимост да се погрижи за публично оповестяване на разпускането.  
3) В случай на разпускане или при отпадане целите на рицарството, 
наличното имущество на консулството не може под никаква форма да 
премине в полза на федератите от консулството, а трябва да бъде 
предадено на сената на Европейското рицарство на виното за 
благотворителни цели и реклама на вино. 

 
ХІV. Правосубектност на местното рицарство 
 1) Правата и задълженията произтичат от договора с патент. 

2) За допълнително постигане на правосубектност на местното 
рицарство в неговата страна е валидно следното:  
Тази цел, респ. дееспособността, се постига с учредяването на 
минимално сдружение в държава с местно рицарство. Трябва само да се 
съобрази необходимият според законите на страната минимален брой 
членове на сдружения (практически членовете на ръководния орган на 
консулството). Аналогично, тази минимална организация е валидна по 
отношение на юридическото оформление на уставите на местното 
рицарство.  
3) Всички федерати, както и тези от местното рицарство, са членове на 
общото рицарство, чиято правосубектност се основава на Австрийското 
право за сдруженията. 

 
ХV. Патент 

Европейското рицарство на виното е защитено както от Австрийския 
закон за сдруженията, така и от регистрацията си в Международния 
регистър на марките.  
По този начин името: „Европейското рицарство на виното” и 
знакът ”Рицарски герб” са достъпни само чрез патент = договор за 
лиценз между сената и местното рицарство.  
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Лицензът се издава за срок от една година и се удължава съответно с по 1 
година до максимум четири години, докато условията на този договор 
стриктно се спазват от страна на местното рицарство. 
Продължаването на договора обикновено не се оповестява. 
След изтичане на четири години трябва да се сключи нов договор с 
патент. 
В случай, че условията на договора не се спазват от местното рицарство, 
сенатът трябва да изземе лиценза и да наложи това по юридически път в 
съответната страна. 

 
ХVІ. Пролонгация 

Двамата председатели на местното рицарство – проконсулите - са 
задължени по специфичен начин да бъдат  верни на сената и са 
отговорни за консулството и всички включени в него федерати, при 
което на легата - като на председател на част от консулството - аналогично 
се падат същите отговорности към сената за неговата област.  
Поради това, при всяка персонална промяна в председателството 
договорът трябва да се пролонгира с анекс към договора и да се 
подпише от проконсулите. Легатите трябва писмено да потвърдят 
получаването на препис от договора. 
Учредяването на консулството и на легатите трябва да се извършва 
тържествено, в рамките на рицарско тържество. 

 
Този договор се изготви в два екземпляра. Оригиналът остава в сената, 
местното рицарство получава втория екземпляр.  
Легатите получават съответно препис. 

 
Предадено в седалището на сената в Айзенщайн на … /дата/ 

 
“IN HONOREM DEI et IN HONOREM VINI” 

Председатели на рицарския сенат 
 

            Консул Алфред Т. Томбор                          Консул Алескандър Унгер 
 

Делегат на сената за местното рицарство: 
 

Магистрат 
 

Председатели на местното рицарство: 
 

                          Проконсул                                 Проконсул 
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