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 Международната изложба за лозарство и винарство „Винария“ се утвърди като 

най-престижното изложение на бранша в Източна Европа и активно съдейства за 

популяризирането на българското вино. Тя е върхово събитие за винената индуст-

рия в България със своя модерен подход за представяне на технологии, 

оборудване и продукти. Провежда се под егидата на Министерството на 

земеделието, храните и горите.  

 Акцент на 28-ото издание на изложбата са вината от местни сортове, 

както и богатата селекция от премиум марки ракия, водка, бренди и други 

високоалкохолни напитки. Така е обхванат целият спектър на винената индустрия. 

 „Винария 2020“ представя колекции от новата реколта, като тенденцията е да 

се прилагат нови методи за преработка на гроздето, за да се съхранят в 

максимална степен автентични качества, характерни за отделните региони. 

Това е причина все повече производители да се отказват от допълнителна 

обработка, а ценителите ще видят резултатите от този експеримент.  

Участват бутикови изби от Видинско, Пловдивско, Хасковско, Старозагорско, 

Благоевградско, Ямболско и други региони на страната, а по този начин 

посетителите ще се запознаят с променената винена карта на България. 

Компании от Франция, Италия, Чехия, Португалия, Полша и други държави 

демонстрират типични напитки. Всичко това – в уникалния Град на виното и 

деликатесите заедно с експонати от изложбите „Фудтех“ и „Вкусове от Италия“. 

 В технологичната зона са показани най-новите машини и материали, с чиято 

помощ производството може да отговори на най-стриктните изисквания. 

  
 

АКЦЕНТИТЕ НА ВИНАРИЯ 2020 

 Селекция от продукти на нови бутикови изби 

 Премиум марки водка, ракия, бренди, уиски, узо, джин 

 Вино и ракия от плодове – арония, малина, вишна, череша, круша, смокиня 

 Крафт бира в баварски и чешки стил 

 Машини и материали за лозарството и винарството 

 Нови сортове грозде, създадени в България и Италия 

 



 
 

КЛЮЧОВИ ДАННИ  

 Участници: 120 директни изложители и представени фирми 

 10 държави: Австрия, България, Германия, Гърция, Испания, Италия, 

Румъния, Турция, Франция, Швейцария 

 Организатор: Международен панаир Пловдив   

съвместно с Националната лозаро-винарска камара 

  

ОСНОВНИ БРАНШОВЕ 

 Вино и високоалкохолни напитки 

 Машини, технологии, материали и услуги за винопроизводство 

 Разсад, технологии, оборудване, материали и услуги за лозарството 

 Опаковки 

 Винен туризъм 

  

ИНОВАЦИИ ЗА ЛОЗАРО-ВИНАРСКАТА ИНДУСТРИЯ 

 Eggonum – резервоар за вино в яйцевидна форма, изработен от 

дървесина и неръждаема стомана (инокс) – световна новост.   

Производител: Vicard, Франция; изложител: „Адиг“.  

 Информатична система за автоматичен контрол на ферментациите при 

производството на пенливи вина по метода „Шарма“ – световна новост.  

Производител: Parsec, Италия; изложител: „Адиг“ 

 Нови винени сортове грозде – устойчиви на мана, оидиум и черно гниене. 

Вината, направени от тях, са изразителни и много свежи, в аромата 

доминират нотки на екзотични плодове и чимшир – новост от европейски 

мащаб.   

Производител: Pepineres Vinicoles Philippe Dayde, Франция; изложител: „Адиг“ 

 Нов винен сорт лоза „Мискет викинг“ – подходящ за екологично лозарство 

и винарство; за бели вина и високоалкохолни напитки – новост от европейски 

мащаб.   

Производител и изложител: Институт по земеделие и семезнание „Образцов 

чифлик“-Русе 

 
 

 СЪБИТИЯ ОТ СЪПЪТСТВАЩАТА ПРОГРАМА 

 Презентация „Съвременни апарати за анализ на вино и високоалкохолни 

напитки“ 

 Обществен форум 

Панел 1: Вирусите и ние. Коронавирус и превенция 

Панел 2: Винотерапия 

 
Пълната делова програма предоставяме отделно. 


