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The International Mavrud Day is an 
initiative of the Bulgarian 
Association of Wine Professionals 
and will be held under the 
patronage of:

The Mayor of Sofia 
Municipality

The Mayor of 
Plovdiv Municipality

The Minister of 
Tourism

CELEBRATION OF BULGARIAN WINE

Event Details

www.mavrudday.com

Това е електронна версия на списанието. Пълния вариант 
може да закупите, като се свържете с редакцията на 

посочения номер.

Очакваме ви на "Винария" 2022 на щанда на сдружение 
"Лоза и вино" в палата 11 на Международен панаир - 

Пловдив от 9 до 13 март 2022 г.
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ЛЕГЕНДИ И ИСТОРИИ ЗА СОРТ МАВРУД

Мавруд е местен български сорт лоза, известен 
от дълбока древност. Той се отглежда на по-го-
леми площи в няколко микрорайона на Южна 
България. Към 2020 г. у нас има над 50 винарски 
изби и винени проекти, които произвеждат вина от 
сорт Мавруд. около 30 от тях приемат и ту ристи, 
тръгнали по пътеките на изключително привле ка-
телния и духовно атрактивен винен туризъм. По 
статистически данни за 2015 г., сорт Мавруд у нас се 
отглежда в 852 стопанства на общо 1181,84 ха площ, 
от които лозята на възраст на 30 и повече години 
(засадени преди 1985 г.) са в 505 стопанства на площ 
от 272,24 ха; от 10 до 29 години (1986–2005 г.) – в 
291 стопанства на площ 431,51 ха; от 3 до 9 години 
(2006–2012 г.) – в 85 стопанства на площ 463,84 
ха; до 3 години (2013–2015 г.) – в 13 стопанства на 
площ 14,25 ха. в Северозападния район този сорт е 
регистриран в 32 стопанства, в Северния центра лен – 
не е отбелязан, в Североизточния – в 3 стопанства, в 
Югоизточния – в 92 стопанства на площ 190,64 ха, в 
Югозападния – в 7 стопанства. Разпространението 
на сорт Мавруд у нас е концентрирано главно в 
Южнобългарския лозарски район – Южен центра-
лен – в 718 стопанства на площ от 942,24 ха, от които 
на възраст на 30 и повече години (засадени преди 
1985 г.) са в 422 стопанства на площ от 201,71 ха; от 
10 до 29 години (1986–2005 г.) – в 260 стопанства на 
площ 361,17 ха; от 3 до 9 години (2006–2012 г.) – в 66 
стопанства на площ 370,81 ха; до 3 години (2013–
2015 г.) – в 7 стопанства на площ 8,58 ха (Ройчева, 
2019). 

за сорт Мавруд има много легенди, една от 
които е, че вино от района на Станимака (след 1934 
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г. асеновград) се е изнасяло за английския кралски 
двор още по време на турското робство. в друга 
мо мъкът, който победил лъва, се казвал Мавруд. в 
днешно време са известни и комерсиални твърдения 
за неговото разпространение и слава. най-подроб-
ната история и възхвала на сорт Мавруд е отразена 
в „Книга за виното“ – 1982 г. от илия зайков, 
иван Дионисиев и Георги Петров. Развитието на 
лозарството и винарството в асеновградския край е 
станало образец, по който това деликатно и сложно 
дело се е разпространявало в близки и далечни 
райони и е дало облика на България като класическа 
страна на виното. Първият носител на българската 
винарска слава е виното от лозовия сорт Мавруд. от 
векове това вино е гордостта на България – черно, 
гъсто, силно, „в кърпа да го носиш“. […] Създаден 
от многовековна народна селекция, лозовият сорт 
Мавруд с основание се счита за чисто български 
и за идеален винен образец. високодобивни (в 
миналото са се получавали по 1200–1400 килограма 
грозде от декар), Маврудовите лозя са заемали в 
асеновградския край тежките черноземни, глинес-
то-хумусни, леко влажни почви около града и 
в съседните села Горно воден, Долно воден, 
Куклен, Брестник, Боянци, Мулдава, Червен, 
Долнослав, Горнослав, Тополово. […] Със своя 
висок алкохолен градус – над 13,5 процента, с 
богатството си на екстракт, киселинност и багрилни 
вещества, виното Мавруд е било годно да старее 
без опасност от развала, която е грозяла тогава 
вината от другите краища на България. затова тук 
са идвали да купуват вино търговци от Бургас, 
Сливен, варна, Поморие, Русе, Габрово, София, 
Плевен. идвали са и купувачи на големи партиди 
вина от Унгария, австрия, влашко, Русия. През 
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Кримската война са настъпили златни години за 
винарите. Френските търговци са създали винен 
керван от асеновград през Бургас за снабдяване 
с маврудово вино на френските и английски 
войски, воюващи при Севастопол. […] знае се, че 
асеновградската Малага е била по-гъста и по-черна 
от най-гъстото маврудово вино и е имала сладко-
тръпчив вкус. Две глътки от това питие са вдъхвали 
огън в жилите на човека. никое друго вино не е 
могло да се сравни с него по вкус, аромат и сила. 
Доста от винарските къщи в града са се опитвали да 
произвеждат от това вино, но само прочутите винари 
Чорбаджакови са се наложили като некороновани 
царе на асеновградската Малага.“. […] забравено е 
вече и още едно великолепно асеновградско вино, 
наричано „патриарчески Мавруд“. в миналото, като 
голяма рядкост, особено ценено от познавачите, 
било старото, многогодишно маврудово вино, 
което е от ле жа вало в глинени кюпове, делви, зарито 
изцяло в земята. Казваме, че е разпространено 
сред ценителите, защото такова вино никога не 
е излизало на пазара. Съхранявало се е само за 
специални случаи и то за най-отбрани гости – сватба 
на първороден син, смърт на главата на винарско 
семейство, при завръщане на близки хора от война 
и други. Големите кюпове, в които е отлежавало 
виното, са направени от изпечена глина, без да са 
гледжосани с оловна глеч. Те са се пълнели догоре 
с отлежало Маврудово вино и са  се вкопавли 
изцяло в земята. над отвора на кюпа са поставяли 
плътно здрава каменна плоча, която се е засипвала 
с утъпкана пръст. През няколко месеца отворът 
се е откривал и в кюпа се доливало от същото 
маврудово вино. Това е абсолютно необходимо, 
защото негледжосаните кюпове пропускат вода. 
Те таят и на мястото на утаената вода трябва да 
се добави вино, за да не остане празно въздушно 
пространство в кюпа. Това доливане продължава 
толкова години, колкото желае стопанинът. 
Доливаното вино никога не може да се развали 
при тази безвъздушност и постоянна температура в 
земята, и то в дълбоките изби в земята. Предпазено 
от въздушна оксидация, виното става все по-гъсто 
и обработва чуден букет, за който може много да 
се разказва, но ако не се опита, нищо не може да се 
разбере. Така неописуемо ароматно, пивко и силно 
е това вино, че старите винари са го боготворили 

и са му давали названието „патриарческо вино“. 
Този метод на отлежаване на вино в кюпове не се 
среща другаде в България. Сега знаем, че по същия 
начин се съхраняват вина в Грузия. Коя е връзката? 
Бачковският манастир. основан от грузинци, по 
устав с мнозинство в манастирското братство на 
грузинските монаси, манастирът е влияел доста 
върху околното население. и монасите – ценители 
на виното – не са се скъпели да посветят в своето 
изкуство винарите от асеновград. Пиенето на това 
вино върви ритуално. Когато дойде подходящ 
случай да се отвори кюпът, домовладиката взема 
калайдисан бакър и дълъг черпак, вика най-важните 
гости долу в избата, за да се насладят на първия 
изблик от аромата на отвореното вино. Щом вдигне 
капака, стопанинът налива с черпака в бакъра и 
казва на гостите: „имали сте късмет да пиете вино, 
което се пие веднъж в живота. Такова вино и царят 
няма всеки ден на трапезата си.“.

„Лозата и виното са основни маркери, чрез 
които се описва и се възприема специфичното 
за Станимака. […] виното е сред знаците за 
културна специфика на града и региона. […] 
Традицията на винопроизводството днес се свързва 
с отглеждането и преработката на Мавруд. […] 
връзката с миналото се конструира в разказването, 
а виното като „качество“ и „специфичен сорт“ е 
залог за предаването на познанието, на ценното 
от поколение на поколение. […] Така виното и 
лозарството създават връзка във времето – основа 
за историчността на образите на града и неговото 
вписване като съществуване назад във времето. 
[…] Така виното и мястото се обвързват помежду 
като съграждат териториална идентичност. 
Мястото е свързано с географски район, но 
притежава и символна стойност. виното, в случая, 
има географски произход и притежава символна 
стойност. Локализация на сортове или „местни 
сортове“, локализация на вино от определен сорт 
грозде е част от процеси, които усилват връзката 
между продукт и територия, между продукт и 
местна култура. виното като културна технология, 
като продукт на културата в съвременността 
разкрива връзки във времето между поколения, 
между общности в различни исторически периоди, 
задава рамки на локални идентичности.“ (Бокова, 
2003)  [...]
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Фиг. 2. Секторно и цялостно оцветяване на листата при някои лози от сорт Мавруд в началото на 
фенофаза прошарване на зърната

Фиг. 3. Секторно и цялостно оцветяване на листата при някои лози от сорт Мавруд в началото на 
фенофаза прошарване на зърната
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Фиг. 4. Биологично производство на грозде
а – с нормиране на гроздовете и обезлистяване; б – с нормиране на гроздовете; в – без зелени резитби

Фиг. 5. Конвенционално производство на грозде
 а – с 1 плодна пръчка с нормиране на гроздовете и обезлистяване; б – с 1 плодна пръчка с 

нормиране на гроздовете; в – с 1 плодна пръчка без зелени резитби 
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