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 На 10 февруари 2018 г. в град Първомай се проведе поредният, XIV-ти Празник 

на виното и винопроизводството. Въпреки студеното и дъждовно време на площада 

пред Образцово „Народно читалище Св.Св. Кирил и Методий – 1894г.” се събраха 

много граждани и гости на празника. 

И тази година три винарски изби се отзоваха на поканата на организаторите – 

Винарска изба „Загрей” АД гр. Първомай, Шато „Рогошев” ООД гр. Чирпан и 

Винарска изба „Aron Wineri” гр. Пловдив, земеделският производител Емануил 

Запрянов, произвеждащ яйца от пъдпъдъци и фирма „Вкусен хляб” ЕООД с. Виница. 

Гости на празника бяха кметовете на общините Садово, Братя Даскалови и 

Брезово, част от командния състав на IV-ти артелерийски полк – Асеновград, 

свещенослужители, кметове на населени места от община Първомай. 
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Гостуващите винарски изби осигуриха по чаша вино на всички първомайци и 

гости на празника, оркестър „Дионис” с р-л Петър Тенев и неговите солисти, танцов 

клуб „Хорцето” с р-л Ангелина Кръстева и танцов състав „Евридика” с р-л Донка 

Тодорова представиха фолклорна програма за присъстващите. 

Кметът Ангел Папазов с кратко слово откри празника. „Трифон Зарезан” заряза 

лоза и пожела берекет на винопроизводителите през 2018 г. Тържеството се водеше от 

Диляна Глушкова, която презентира гостуващите винарски изби. 

 След двучасова работа и дегустация на предложените за конкурса домашни 

вина, жури в състав: инж. Данаил Янков - председател и членове - инж.- технолог 

Татяна Стефанова и инж.- технолог Димитър Иванов, обявиха следното класиране: 

ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛ  ЗА  РЕКОЛТА  2017 г.: 

БЯЛО  ВИНО:  I-во място – Петър Караславов – сорт Мускат 

ЧЕРВЕНО  ВИНО: III-то място – Недко Недев – Мерло, Памид 

   II-ро място – Петър Караславов – Каберне 

   I-во място – Желязко Пенев – Каберне 

На наградените бяха връчени парични награди от кмета Ангел Папазов, а фирма 

„ТОМИКА – МЕТАЛ” АД от гр. Пловдив отново осигури неръждаем съд – 

винефикатор за спечелилия I-во място за червено вино. Въпреки лошото време 

празника не мина и без първомайско хоро.


