
ПРОВЕДЕ  СЕ  XIII– ЯТ  ПРАЗНИК  НА  ВИНОТО  И  

ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО  В  ГРАД  ПЪРВОМАЙ 

 При голям интерес и отлична организация на домакините от Образцово 

„Народно читалище св.св. Кирил и Методий – 1894 г.”, на 11 февруари т.г. се проведе 

поредният Празник на виното и винопроизводството в гр. Първомай. 

 Хубавото време доведе на читалищния площад стотици гости от града и 

страната. 

Три винарски изби откликнаха на поканата на организаторите – Винарска изба 

„Aron Wineri” гр. Пловдив, Винарска изба „Загрей” АД гр. Първомай, Шато „Рогошев” 

ООД гр. Чирпан,                      

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 от гр. Пловдив за пореден 



път осигури 90 литров съд за съхранение на вино за голямата награда за червено вино 

на журито. 

 Гости на празника бяха Густин Аджар – съветник на Украинския посланик по 

икономическите въпроси, проф.д-р Христина Янчева – ректор на Аграрния университет 

гр. Пловдив, проф.Красимир Иванов зам. ректор на Аграрния университет гр. Пловдив , 

кметове на приятелски общини, проф. Иван Върляков- Изпълнителен директор на РАО 

„Тракия”, доц.д-р Иван Джамбов – преподавател в Пловдивския университет, 

общински съветници и др. 

 Организаторите осигуриха по 

чаша червено вино на всички първомайци и 

гости на празника.  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 гостите и 

организаторите на Празника и пожела през 

следващата година още по-голям берекет. 

Водещата Диляна Глушкова 

представи Танцов клуб „Хорцето” с р-л 



Ангелина Кръстева и Танцов състав при читалището „Евридика” с р-л Ваня Димитрова. 

Презентира също така дейността и успехите  на трите винарни през 2016 година. 

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: 

ВИНОПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ  ЗА  РЕКОЛТА  2016 г.: 

БЯЛО  ВИНО:  I  място – Желязко Пенев Павлов – сорт Болгар 

      II  място – Петър Делчев Караславов – сорт Мускат Отонел 

ЧЕРВЕНО  ВИНО:     

III място – Георги Христев Кирев – Мерло 



II място – Георги Богданов Начев – Мерло 

I  място – Йордан Тонев Андреев  – 

Мерло, Памид 

На наградените бяха връчени 

парични награди от кмета Папазов, а на 

читалищния площад се извиха кръшни хора. 


