


Долината на Струма (Югозападен район) 

Тракийска низина (Южнобългарски район) 

Розова долина (Подбалкански район) 

Черноморски (Източнобългарски район) 

Дунавска равнина (Севернобългарски район) 

Лозаро-винарски райони 

Още преди 5000 години на територията на днешните български земи започва 
да се прави вино. Началото на лозарството и винарството се поставя от 

траките, които се считани за едни от най-добрите винари през Античността. 
Без съмнение България гордо се нарежда в първите редици сред страните 

производителки на качествени вина. Това е в резултат не само на отличното 
качество на лозарството и винификацията, но и на перфектните географски и 
климатични условия. Първоначално вино се е произвеждало по поречието на 

Марица и около морските пристанища. Тези региони все още имат едни от 
най-силните традиции в създаването на божествената напитка.  





Дунавската равнина е най-северната физикогеографска област в България. Тя е и 
най-голямата равнинна територия в страната и заема приблизително 30 % от 
площта на България. Северния лозарски винен район обхваща земите между 
Стара планина на юг, р. Дунав на север, на запад се простира до р. Тимок, а на 

изток завършва с лозовите масиви около Русе, Бяла и Лясковец. 
 

Този район е изпъстрен с низини, равнини, плата и хълмове. В северната и 
западната част преобладават низините, образувани предимно от речните наноси 

на река Дунав. Равнините в западната част се заемат от пространствата между 
долинните с наклон на североизток. Платата заемат най-големи площи на изток 

от долината на река Янтра.  

Дунавска равнина  



Областта е с отлични условия за 
производство на качествени бели 
сухи тихи вина и пенливи вина по 

класическата технология. Червените 
сортове се характеризират с богат 
плодов аромат и много свеж вкус. 
Разпространени са Гъмза, Памид, 
Каберне Совиньон, Мерло, Мускат 

Отонел, Траминер, Ризлинг, Шардоне, 
Ркацители, Алиготе. 





Мускат Отонел 



Мускат Отонел  е бял винен сорт грозде 
селектиран през 1852 г. в гр.Анже, Франция 

от Моро-Робер. Според ДНК анализи е 
създаден чрез кръстостване на сортовете 
Шасла (Шасла Доре и Шасла мискетова) с 

Мускат де Сомур.  

През втората половина на ХІХ век се 
разпространява първо в Западна 

Европа, а впоследствие в Централна и 
Източна Европа. Днес се среща се във 

всички лозарски страни. 



Поради малкия грозд и дребните зърна 
няма голямо значение като десертен 

сорт, но има голямо значение като сорт за 
полусухи и сладки вина. Белите сухи 

вина, произведени от този сорт са 
висококачествени, с доста интензивен 
аромат с цветист характер, напомнящ 

виолетки и индрише, значителна 
плътност и умерена свежест. Вината се 

консумират млади. От този сорт се 
произвеждат и много добри десертни 

вина. 



Гъмза 



Късно зреещ винен сорт. Гроздето му узрява през втората 
половина на септември. Гроздът е средно голям, цилиндрично-

коничен, сбит. Дръжката е къса, дебела и крехка. Зърното е 
средно и едро, при по-рехавите гроздове е сферично, а при по-

сбитите е с овална форма, сплескано към дръжката.  

Гъмза или Кадарка е винен сорт грозде, отглеждан в България от 
стари времена. Разпространен е предимно в северозападна и 
централна Северна България. Среща се и в Сърбия, Румъния, 

Унгария, Словакия, Франция, Австрия, Турция и Молдова. 

Ципата е тънка, лесно се пука при 
дъжд в периода на зреене, обагрена е 

тъмносиньо, с изобилен восъчен 
налеп. Месестата част е сочна, с 

хармоничен вкус. Семката е дребна, 
сплескана. 



От гроздето се получават червени 
трапезни и десертни вина. Те са 

плътни, пивки и хармонични, но са 
променливи като качество, в 

зависимост от района и реколтата. 



Каберне Совиньон 



Средно зреещ сорт: гроздето узрява през първата половина 
на септември. Има силен растеж, висока родовитост и 
среден добив. Добивът варира от 726 до 1540 кг/дка в 

зависимост от вариациите и клоновете. Развива се добре по 
хълмове, на леки песъчливи и хумусно-карбонатни почви. 

Сравнително устойчив е на суша, студ и гниене. 

Каберне Совиньон  е най-разпространеният в света червен 
винен сорт грозде, с произход от района на Бордо, Франция.  



Използва се за приготвяне на висококачествени 
червени сортови и купажни вина, шампански 
виноматериали и сокове. Сортовите вина се 

отличават с наситен тъмночервен цвят, добра 
плътност и интензивен аромат на дребни 

червени плодове – касис, къпина и черница. При 
отлежаване в дъбови бъчви развиват богат, 

комплексен аромат, с нюанси на подправки, дъб, 
дим, шоколад и канела. Обикновено вината 

разкриват максималните си качества след 3 до 
10-годишно отлежаване. 



Мерло 



Мерло е висококачествен винен сорт грозде, 
произхождащ от Франция. Гроздът е средно 

голям, цилиндрично-коничен, полусбит. Зърно е 
дребно, сферично, тъмносиньо, с изобилен 

налеп. Ципата е тънка и жилава. Месото е сочно, 
с хармоничен вкус. 

 
Вината му се отличават с интензивно червен цвят, 

пълнота, хармоничност на вкуса и богат букет. 
Отлежалите вина се характеризират с мощен 

комплексен аромат, в който се откриват 
нюансите на дъб, захаросани плодове, дим и 

трюфели. 



Шардоне 



Шардоне е бял винен сорт грозде, с произход 
районите на Бургундия и Шампан, Франция, където 

се отглежда от древни времена.Гроздът е малък, 
цилиндрично-коничен, понякога с крило, рехав до 

средно плътен и сбит. Зърната са дребни, сферични, 
жълтозелени със златист оттенък откъм слънчевата 

страна, покрити с восъчен налеп и дребни 
кафеникави точици. Месото е сочно, с хармоничен 

вкус. Кожицата е тънка, жилава. 

Шардоне е най-популярния бял винен сорт в света.  
Името му се свързва с едни от най-престижните 

френски бели сортови вина с произход Бургундия 
(Шабли, Кот де Бон и Маконе) и с пенливите 

шампански вина.  



От Шардоне се правят шампански 
виноматериали и висококачествени 

бели трапезни вина, които се отличават с 
лекота, свежест, хармоничен вкус и 
плодови аромати. Отлежаването в 

дъбови бъчви придава на виното нотки 
на ванилия, дим и дъб. Използва се като 

сорт-подобрител при направата на 
шампански вина.  

Най-известните марки шампански 
вина във Франция се правят от купаж 
от сортовете Шардоне и Пино ноар. 



Алиготе 



Алиготе́  е винен сорт грозде, с произход 
Бургундия, Франция, който се отглежда от 

повече от 300 години. 

Гроздът е средно голям, почти цилиндричен, с едно 
крило, сбит. Зърната са дребни, овални, 

зеленикавожълти, с дребни редки точици и ръждив 
оттенък при пряко огряване от слънцето, покрити с 

изобилен восъчен налеп. Месото е сочно, с 
хармоничен вкус. Кожицата е тънка, жилава. 

 



Алиготе е ценен бял винен сорт. От гроздето му се 
приготвят висококачествени бели трапезни и 

пенливи вина и конячен виноматериал. Вината се 
отличават със светлосламест цвят, лекота, свежест, 

хармоничен вкус и нежен букет. Използва се 
предимно в купажи и значително по-рядко 

самостоятелно. В миналото от този сорт в България 
са се произвеждали значителни количества десетни 
вина. Вината от този сорт нямат добър потенциал за 
отлежаване. Алиготе е основен сорт на провинция 

Бургундия във Франция. 



Памид 



Памид е най-разпространеният в миналото сорт грозде в България, подходящ за 
консумация както в прясно състояние така и за производството на вино. Среща се 

по целия Балкански полуостров под различни имена: Съръ чибук – в Турция 
(Одринско), Пловдина – Северна Македония и Сърбия, Рошиоара – Румъния, 

Коплик и Мана Куки – Албания. 
 

Най-характерно за този сорт е, че леторастите растат право нагоре и се 
втвърдяват в тази форма. Младите пръчки са изправени, обагрени жълтеникаво, 

с твърда дървесина.  
 

`Гроздът е средно голям, цилиндрично-коничен, полусбит. Дръжката е средно 
дълга, дебела, вдървисинена в основата. Зърното е средно едро, но малко, по-
дребно от сорта гъмза, лесно се отделя от дръжчицата. Ципата е тънка, крехка, 

почти не се усеща при ядене, обагрена е розово-червено, а при някои клонове до 
тъмночервено. Месестата част е сочна, хрупкава с нежен хармоничен вкус. 

Семката е малка. 
 



От гроздето му се получават 
обикновени, светлочервени 

трапезни вина, които са годни за 
консумация веднага след 
ферментацията. Памид е 

подходящ сорт и за купажни 
вина. 



Черноморски (Източнобългарски район) 



Черноморски  район 

Черноморският район обхваща земите по Черноморието, Добруджа и 
Лудогорието. Есента е топла и продължителна, което е благоприятно за 

натрупването на достатъчно захари за получаването на фини бели полусухи вина. 
В този район се намират около 30% от лозята в България и 53% от белите сортове 
грозде, например „Димят“, „Ризлинг“, „Юни блан“, „Мускат отонел“, „Траминер“, 

„Совиньон блан“ и др. Произвеждат се едни от най-добрите български сухи и 
полусухи вина, съчетаващи приятен плодов аромат, плътен вкус и елегантна 

свежест. Най-големите винарски изби в този район са концентрирани във Бургас, 
Варна, Велики Преслав, Поморие, Търговище, Хан Крум, Шумен. Най-старата 

винарска изба в България е Винарска изба Евксиноград – създадена през 1891 



Розова долина 
 (Подбалкански район) 



Розова долина 

Подбалканският район e разположен  южно от Стара планина и обхваща 
териториите между Балкана и източната част на долна Средна гора . Освен че тук 

се произвежда 70% от розовото масло в света, със своя уникален тероар този 
район е и сред най-благодатните за отглеждане на висококачествени лозя. По 
южните склонове на Стара планина и в долината между нея и Средна гора се 

отглеждат основно сортовете "Червен мискет", "Ризлинг", "Ркацители", "Каберне 
совиньон" и "Мерло". Тук се произвеждат главно бели сухи и полусухи вина, по-
малко червени и ароматизирани вина. Вината са с характерен приятен плодов 

аромат, свеж и хармоничен вкус. Тези от местния сорт "Червен мискет" са едни от 
най-добрите представители на белите вина у нас и се отличават с богат плодов 

аромат  и нежен, запомнящ се послевкус. 



Долината на розите, наричана 
още Розовата долина, е едно 
от най-романтичните кътчета 
в България. Ако отидеш там в 
средата на месец май, пред 

теб ще се ширнат цветни 
полета с рози, ще усетиш дъха 

на най-красивото цвете, ще 
чуеш омайните песните на 
ранобудните розоберачки. 
Розите се отглеждат по тези 

земи от най-древни времена. 
От тях се произвежда 
прочутото в цял свят 

българско розово масло. 
Заради благородния си 

аромат то се използва за 
парфюми, а понякога и в 

медицината. 

Но преди всичко, отглеждането на 
рози е пропито с вековни 

традиции и вярвания. Почитта на 
българите към розата е свързана с 

преклонението пред красотата.  
Древните обичаи са съхранени до 
днес благодарение на народното 

изкуство – розовият цвят е вплетен 
в шевици, пресъздаден е в 

легенди, оживява в музика и 
танци. Розата е символ на 

красотата, на съвършенството и на 
любовта. Неслучайно тя е царица 
на цветята. Затова хората от най-

древни времена славят това 
красиво цвете.  



Много писатели, 
художници и певци 

пишат, рисуват и пеят 
за нея. Като важен 
символ на страната 

розата има свой 
собствен празник - 

Фестивалът на розата, 
който се провежда 

всяка година през юни. 



Тракийска низина  
(Южнобългарски район) 



Тракийска низина 

В Южнобългарския район климатът е умерено-континентален с добро 
разпределение на валежите през целия вегетационен период. Включва 

централните части на Тракийската низина и части от Сакар. В този район са 
концентрирани повечето от червените сортове грозде. Отглеждат се "Мавруд", 

"Мерло", "Каберне совиньон", "Червен мискет", "Памид" и други. Климатичните 
условия на района, защитен от остри северни ветрове, благоприятстват 

получаването на богати, плътни, запомнящи се червени вина от сортовете 
"Каберне совиньон" и "Мавруд". Добрите вина от местния сорт "Мавруд" се ценят 

особено много, защото съчетават аромата и вкуса на червени дребни плодове, 
подправки и треви. 



Долината на Струма  
(Югозападен район) 



Това е най-топлият и специфичен лозаро-винарски район на България. 
Разположен е в най-южната част на страната по поречието на река Струма. 

Специфичните климатични особености го приближават до средиземноморските 
области. Хълмистите терени, сравнително бедните почви, високите годишни 

температури и сухия климат като цяло определят сортовете, които могат да се 
отглеждат. По долината на река Струма се отглеждат местният сорт "Широка 

мелнишка лоза", "Каберне Совиньон" и "Мерло". Получените вина се 
характеризират с топли южни тонове в аромата, с пълнота във вкуса и богатство 
на общите впечатления. Особен интерес представляват вината от сорт "Широка 

мелнишка лоза", които са богати и достатъчно обемни и при стареене 
придобиват екзотични и много приятни нюанси във вкуса. 

Долината на Струма  



Благодаря за 
вниманието 


