
Шестнадесети Празник на виното и винопроизводството 
 ,,Първомай – 2020” 

Виното е старо като света, но никога не е преставало да бъде интересно и 
модерно. Днес то е все така интригуващо, както по времето на праведния Ной, когото 
Библията сочи като първия лозар, и все така способно да участва в чудо, както на 
сватбата в Кана Галилейска. Няма друга напитка, която да е упражнила толкова мощно 
влияние върху светоусещането на европейските народи. Виното присъства в 
митологията, рели-гията, изкуството. То е неизбежен знак на социална принадлежност. 
То често се оказва атрибут на дипломацията и най-сетне то е предмет на модата. 

Винопроизводството е древна традиция в нашия регион. Традиция са и 
празниците, свързани със зарязването на лозята. 

На 08.02.2020 г. се проведе Празникът на виното и винопроизводството, 
организиран от Община Първомай и ОНЧ ,,Св.Св. Кирил и Методий-1894г.”. За 
шестнадесети пореден път на площада пред читалището се събраха ценителите на 
божествената напитка и народните ритми. За доброто настроение на всички се 
погрижиха оркестър ,,Дионис” с ръководител Петър Тенев и танцов клуб ,,Евридика” с 
ръководител Адриан Драгославов. 

Тази година гостуваха четири винарни - ,,ARON WINERY” - гр.Пловдив,  
,,Загрей”АД-гр. Първомай, ,,Шато Рогошев”ООД – гр.Чирпан и ,,Заара Уайн”ООД – с. 
Главан, създадена през 2018 година. Щандовете на местните производители бяха 
представени от ,,Вкусен хляб” ООД, с. Виница и ЗП ,,Емануил Запрянов”, 
производител на яйца от пъдпъдъци. Фирма ,,Томика-Метал” АД, гр. Пловдив и тази 
година осигури първата награда в конкурса за производство на вино – 90-литров 
винефикатор. Винарните презентираха продукцията си и почерпиха посетителите на 
празника с по чаша вино. Освен това, те имаха възможност да дегустират и 
хранителните продукти, изложени на щандовете. 

Кметът на общината Николай Митков най-напред посрещна гостите в кабинета 
си. Събитието уважиха - Властимир Петрович - Председател на Контролния съвет на 
резервните офицери и сержанти на Р Сърбия, Добри Станимирович – Председател на 
офицерите и сержантите от запаса на гр.Ниш, Р Сърбия, Димитър Здравков - Кмет на 
Община Садово, Петър Петров – Заместник-кмет на Община Асеновград, Проф. Иван 
Върляков – Изпълнителен директор на Регионална асоциация на общините ,,Тракия”, 
Христо Вълчев – Председател на Общински съвет-Първомай, общински съветници, 
кметове на населените места от общината, представители на фирми от региона. Гостите 
от Сърбия подариха на кмета монета с лика на воеводата Степа Степанович - за 
специален принос за работата и развитието на Съюза на резервните офицери и 
сержанти - град Ниш и за постигането на неговите цели. 

На площада пред читалището кметът Николай Митков откри празника и 
приветства присъстващите гости и съграждани като пожела здраве, берекет и успех на 
участниците в конкурса. 

Оценяването на традиционния конкурс за най-добро домашно вино от реколта 
2019 година се извърщи от професионалисти. Тази година в състава на журито 
участваха представители на Винарна ,,Загрей”: Данаил Янков – председател и Татяна 
Стефанова и Димитър Иванов – членове.  

Единодушни в оценката си журито определи  победителите в конкурса. 
За първи път тази година имаше поощрителна награда, която журито присъди на 

Даниел Димов за розе от мавруд, награда за бяло вино – сорт мускат отонел получи 
Дончо Дончев. В категорията ,,червено вино” първо място завоюва Петър Караславов 
със сорт каберне фран. Той получи и голямата награда – винефикатор. Негов 
подгласник стана Николай Йорданов – сорт мерло. На трето място журито класира най-
младия участник в конкурса – Мартин  Митрев със сорт сира. 

Грамотите и наградите на отличените винопроизводители бяха връчени лично от 
кмета на общината Николай Митков. 

Празникът продължи с кръшно първомайско хоро и много настроение. 


