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Схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.3-01/2008 „Подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт и 
подобряване на информационното обслужване”, договор № BG161PO001/3.3-01/2008 /001-5 “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен 

маркетинг на дестинация България”

Тази мултимедийна брошура e създаденa в рамките на проект “Мултимедиен каталог на туристически обекти и електронен маркетинг на дестинация 
България”, договор №BG161PO001/3.3-01/2008/001-5, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 

2007 – 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на тази 
мултимедийна брошура се носи от бенефициента – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма и при никакви обстоятелства не може да се 

счита, че тази мултимедийна брошура отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 
www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от 
държавния бюджет на Република България

http://www.bgregio.eu
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Българското вино е с неоспорими вкусови качества. То 

е прочуто по целия свят и печели много международни 

награди. Заслуга за великолепния вкус на българските вина 

имат както специфичните климатични и географски 

характеристики, така и хилядолетната традиция в 

лозарството и винарството.

Още от времето на древните траки, които населявали 

тези земи, виното е било на почит. Те го използвали не само 

като напитка за трапезата, но и при много от своите 

религиозни ритуали. Чрез виното те достигали до своите 

богове. Древногръцкият бог Дионис и неговият тракийски 

аналог Загрей били почитани от траките като божества на 

виното и веселието. Свидетелства за древнотракийските 

традиции в производството и консумацията на вино са 

великолепните тракийски съкровища, които в голямата си 

част са сервизи за вино. 

българско вино
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Дори Омир в своите произведения често споменава 

превъзходните качества на тракийските вина.

След създаването на българската държава през VII век 

традициите във винопроизводството се наследяват и 

продължават. Много средновековни пътешественици, 

минали по нашите земи, споменават за различните 

видове вино, които са опитвали по пътя си, както и 

за техните качества. В края на ХIX и началото на ХХ 

век към лозарството и винарството вече се подхожда 

професионално и се поставят основите на модерно 

производство на български вина. Днес качествени вина от 

български производители могат да се намерят навсякъде  

по света. 

Вкусът към хубавото вино и интересът към местните 

сортове предизвикаха навлизането на винения туризъм и на 

винените турове и дегустации в България. Голяма част от 

винарните в страната организират мероприятия, на които 

запознават познавачи и гости с най-добрите си продукти.
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В района на Плевен, 

в парк „Кайлъка”, се 

намира единственият 

в страната Музей на 

виното. В него можете да 

се запознаете с историята 

на винопроизводството по 

нашите земи, можете да се 

научите на тънкостите в 

дегустацията, както и да 

опитате различни видове 

вина. В музея се съхраняват 

около 7000 експоната – 

стари вина и съдове за 

съхранение и производство 

на вино. Най-старото вино  

в музея е на почти 100 

години.
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Най-голям е интересът към 

местните сортове грозде, от 

които се прави великолепно 

вино – Гъмза, Широка 

мелнишка лоза, Димят, 

Мавруд, Червен мискет, Рубин  

и Памид.

Гъмза е местен червен сорт, 

който е разпространен в 

Северозападна България. 

Този сорт зрее късно, а от 

него се произвеждат червени 

десертни и трапезни вина 

с яркомалинов прозрачен 

цвят и плодов аромат с 

доминация на малина. Вкусът 

е свеж, с лека структура. 

Обикновено вината от Гъмза 

се консумират млади.
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Вино от Гъмза с най-добри 

качества може да се 

дегустира в Северна България, 

в изби в района на град Видин и 

град Плевен.

Широка мелнишка лоза е 

местен червен сорт, който 

вирее само в района на 

Мелник, Петрич и Сандански. 

Оцветяването на вината 

е средно наситено. Виното 

от този сорт е с отлични 

качества, с аромати на 

зряла череша, билки, а в 

присъствието на дъб развива 

нюанси на тютюн и кожа. 

Вкусът на младите вина е 

свеж, с изразени танини. При 

отлежаване вкусът омеква, но 

се запазва пикантният финал.  

Вино от Широка мелнишка 

лоза с неповторими 

вкусови качества може да 

се дегустира във винарни в 

района на Сандански и Мелник.
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Димят е типично български 

бял сорт, от който се правят 

сухи бели и ароматни вина 

и брендита. Развива плодов 

аромат с акценти на зряла 

праскова. Вкусът е лек, с 

приятна свежест. Най-добре 

вирее в района на Варна, но се 

отглежда и в други части на 

страната.  

Димят можете да 

дегустирате във винарни 

в района на Евксиноград до 

Варна, Шумен и Стара Загора.
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Мавруд е много стар местен 

сорт, който се отглежда 

в района на Асеновград, 

Пазарджик, Пловдив и в 

предпланините на Родопите. 

Виното от него е с наситен 

пурпурнорубинен цвят, с 

отлични вкусови качества 

и изразена плътност. 

Ароматът е сочен, с 

доминация на зрели горски 

плодове и подправки.
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Няколко винарски изби 

в района на Асеновград, 

Пазарджик и Пловдив 

предлагат дегустации 

на Мавруд с превъзходно 

качество.

Червен мискет е 

стар български сорт, 

разпространен в 

Подбалканския регион. Виното 

от него е с интересен цвят с 

розови оттенъци. Ароматът 

е с билкови нюанси, дюля и мед.  

Вино от Червен мискет 

можете да опитате във 

винарните в района на 

Стралджа и Сунгурларе.

Рубин е местен сорт, 

създаден чрез кръстосване 

на два сорта –  Небиоло и 

Сора. Вината са с наситен 

цвят, а вкусът е плътен, с 

мек завършек. Ароматът 

е интензивен, плодов, с 

доминация на зряла къпина, а 

при контакта с дъб развива 

конфитюрени нюанси.  

Вино от Рубин може да 

опитате в избите в района  

на Пловдив и Септември.
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Памид е един от най-

старите сортове, виреещи 

по нашите земи. Виното 

е със светлочервен цвят. 

Ароматите са свежи, с 

плодови нюанси, елегантно 

тяло и мек завършек. 

Консумира се младо поради 

ниското си съдържание 

на фенолни вещества и не 

реагира добре на контакт  

с дъб.  

Памид можете да 

дегустирате в изби в района 

на Пазарджик, Памидово и 

Пловдив.
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