
ТТТРРРИИИНННАААДДДЕЕЕСССЕЕЕТТТИИИ ПППРРРАААЗЗЗНННИИИККК НННААА ВВВИИИНННОООТТТООО ИИИ ВВВИИИНННОООПППРРРОООИИИЗЗЗВВВОООДДДСССТТТВВВОООТТТООО ВВВ ПППЪЪЪРРРВВВОООМММАААЙЙЙ

Йордан Андреев спечели с червено вино, Желязко Павлов с бяло 

Хубавото време доведе много гости от града и страната и при голям интерес и отлична организация на 11 февруари т.г. се проведе поредният Празник на 
виното и винопроизводството в Първомай. 
Три винарски изби откликнаха на поканата на организаторите – Винарска изба „Aron Wineri” гр. Пловдив, Винарска изба „Загрей” АД гр. Първомай и  
Шато „Рогошев” ООД гр. Чирпан, включиха се и фирма „Вкусен хляб” ЕООД -  с. Виница, както и земеделски производител Емануил Запрянов, 
занимаващ се с производство на яйца от пъдпъдъци. За първи път представители на Камарата на занаятчиите в България взеха участие в Празника с ръчно 
изработени произведения. Фирма „Томика метал”АД - Пловдив традиционно осигури 90 литров съд за съхранение на вино -  голямата награда за червено 
вино. 
Гости на празника бяха  Рустам Аждар - Съветник на Украинския посланик по икономическите въпроси, проф.д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния 
университет – Пловдив,  проф. Красимир Иванов – заместник-ректор на Аграрния университет –Пловдив,  г-н Величко Родопски – помощник- ректор на 
Аграрния университет – Пловдив,   инж.Гошо Къчков – директор Железопътна секция –Пловдив – НКЖИ,  
 Д-р Анелия Пържанова – директор на Варненски Свободен университет – филиал Смолян,  доц. д-р Иван Джамбов – преподавател в Пловдивския 
университет, катедра ,,История и археология”,  проф.  Иван Върляков – изпълнителен директор на РАО ,,Тракия” , Атанас Калчев – кмет на община 
Кричим,  Иван Танев – кмет на община Братя Даскалови , Петко Михайлов – председател на Общински съвет, община Братя Даскалови, Радньо Манолов 
– кмет на община Брезово, Веселин Бонов – заместник-кмет на община Калояново, съветници и много граждани.  
По чаша червено вино имаше за всички и гости на празника, а  оркестър „Дионис” с р-л Петър Тенев при читалището се постараха да е висок градусът на 
настроението. 
Кметът на общината Ангел Папазов с кратко слово откри празника, благодари на участващите винарски изби и на винопроизводителите, представили 
вина домашно производство за оценка от професионално жури. 
Бог Дионис приветства присъстващите на Празника и пожела през следващата година още по-голям берекет. 
Водещата Диляна Глушкова презентира  дейността и успехите  на трите винарни през 2016 година, след което представи танцов клуб „Хорцето” с р-л 
Ангелина Кръстева и танцов състав при читалището „Евридика” с р-л Ваня Димитрова.  
Жури в състав: председател инж. Данаил Янков, и членове инж.-технолог Татяна Стефанова и инж.-технолог Димитър Иванов – и тримата от Винарска 
изба „Загрей”, след направена дегустация на предоставените проби, извършиха следното класиране: 

ВВВИИИНННОООПППРРРОООИИИЗЗЗВВВОООДДДИИИТТТЕЕЕЛЛЛИИИТТТЕЕЕ ЗЗЗААА РРРЕЕЕКККОООЛЛЛТТТААА 222000111666 ггг ...:::
БББЯЯЯЛЛЛООО ВВВИИИНННООО::: III мммяяяссстттооо ––– ЖЖЖеееллляяязззкккооо ПППееенннеееввв ПППааавввлллоооввв ––– сссооорррттт БББооолллгггаааррр

IIIIII мммяяяссстттооо ––– ПППееетттъъъррр ДДДееелллчччеееввв КККааарррааассслллааавввоооввв ––– сссооорррттт МММуууссскккаааттт ОООтттооонннеееллл

ЧЧЧЕЕЕРРРВВВЕЕЕНННООО ВВВИИИНННООО:::
IIIIIIIII мммяяяссстттооо ––– ГГГеееоооррргггиии ХХХррриииссстттеееввв КККиииррреееввв ––– МММееерррлллооо
IIIIII мммяяяссстттооо ––– ГГГеееоооррргггиии БББооогггдддаааннноооввв НННааачччеееввв ––– МММееерррлллооо
III мммяяяссстттооо ––– ЙЙЙооорррдддаааннн ТТТооонннеееввв АААннндддрррееееееввв ––– МММееерррлллооо ,,, ПППааамммиииддд

Кметът Ангел Папазов връчи на наградените грамоти и парични награди, а на площада дълго се извиваха кръшни хора.  


