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1. Предмет,задачи и значение на винопроизводството 

2. Виното като хранително-вкусов продукт 
3. Развитие на  винопроизводството 

4. Лозаро-винарски райони в България. 
5. Класификация на вината 
6. Предприятия за производство на вино 

7. Технологични изисквания към предприятията за първично 
винопроизводство 

8. Поддържане на хигиена във винарските изби 
9. Видове винарски съдове 
10. Подготовка и поддържане навинарските съдове 

11. Суровинна база за винопроизводството 
12. Периоди в развитие на гроздето 
13. Влияние на външните фактори върху състава и качеството на 

гроздето 
14. Механичен състав на гроздето. 

15. Химичен състав на гроздето-въглехидрати. 
16. Химичен състав на гроздето-органични киселини. 
17. Химичен състав на гроздето-азотни,фенолни и ароматни вещества. 

18. Химичен състав на гроздето-ензими,витамини и минерални вещества 
19. Приложение и значение на SO2във винопроизводството 

20. Химични реакции, протичащи в мъстта и във виното след 
сулфитиране 

21. Форми на SO2 

22. Начини на сулфитиране 
23. Дози на SO2, употребявани при сулфитиране на гр.мъст. 
24. Десулфитиране на гр.мъст. 

25. Консерванти и антиоксиданти,използвани във винопроизводството 
26. Алкохолна ферментация-същност и особености 

27. Алкохолна ферментация-видове 
28. Влияние на някои физични и химични фактори върху дейността на 

дрождите 

29. Контрол на алкохолната ферментация 



30. Получаване на закваска от селекционирани дрожди 

31. Гроздобер 
32. Начини за провеждане на гроздобера 

33. Приемане на гроздето за преработка 
34. Смачкване и ронкане на гроздето 
35. Оцеждане на мъстта.Оцедвачи 

36. Пресуване на джибрите . Преси 
37. Видове технологични линии за получаване на гроздова мъст 
38. Биохимични процеси, протичащи при получаване на гр.мъст 

39. Гроздова мъст-видове 
40. Подобряване състава на мъстта-корекция на захарното съдържание 

41. Подобряване състава на мъстта-корекция на киселинността 
42. Особености при получаване на бяло сухо вино 
43. Обща технологична схема за производство на бяло сухо вино 

44. Технологични операции 
45. Ферментация на мъстталКонтрол 

46. Производство на бяло вино от червено грозде 
47. Български бели сухи вина 
48. Чуждестранни бели сухи вина 

49. Производство на розови вина 
50. Български розови вина 
51. Производство на червено сухо вино-особености 

52. Обща технологична схема ва производство на червено сухо вино 
53. Пълнене на ферментационните съдове и сулфитиране на гроздовата 

каша 
54. Засяване с ЧКВД и АФ на гр. каша 
55. Схеми на ферментация на гр.каша 

56. Ферментация при различни типове винификатори 
57. Отделяне на виното от джибрите. Пресуване на джибрите 

58. Специални методи за производство на червено сухо вино 
59. ЯМКФ при червените вина 
60. Български червени сухи вина 

61. Рандеман и количествени загуби при производството на вино 
62. Грижи за младите вина-съхранение 
63. Грижи за младите вина-доливане,претакане 

 
 

Литература за самоподготовка: 
1. Янков, Ат., Технология на винопроизводството, Земиздат, София, 1992 

2. Маринов, М., Технология на виното и високоалкохолните напитки, Земиздат, София, 

1990 

3. Законодателство за лозаро-винарския сектор в България 

 
 

 
 
Преподавател: 

инж.Татяна Жекова 


