
КРАТКО ОБОБЩЕНИЕ НА ДИСЦИПЛИНИТЕ

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ВИНОТО”

Дисциплината “Технология на виното” има за цел да формира теоретичните знания
и практическите умения за производството на тихи вина (бели, розови и червени; сухи,
полусухи, полусладки и сладки; трапезни, регионални и качествени), необходими на
студентите от специалността “Технология на виното и пивото” за тяхната реализация
като инженери в областта на първичното винопроизводство. Лекционният материал
разглежда логически последователно: лозаро-винарското законодателство;
технологичната характеристика на гроздето; теоретичните основи и приложните
аспекти на винификацията на гроздето (сулфитиране и десулфитиране, преработка на
гроздето, обработка на мъстта, алкохолна и ябълчено-млечнокисела ферментация,
формиране на виното); технологичната характеристика на тихите вина; традиционните
и модерните технологии на винопроизводство. По време на упражненията студентите
усвояват методите и средствата за контрол и управление на: състава и качеството на
суровините; хода на технологичните процеси по време на винификацията на гроздето;
състава и качеството на готовата продукция.

“ЕНОЛОГИЯ”

Дисциплината „Енология” има за цел да запознае студентите с основните процеси,
протичащи при продължителното съхранение на вината, помътняванията, които биха
могли да възникнат в тях, както и средствата и методите за избистрянето и
стабилизирането им. Ще имат възможност да се запознаят с основните методи за
овладяване на някои от основните физикохимични анализи, които ще положат
основата на физикохимията на виното. Разглеждат се още и манипулациите за
правилното съхранение на стареещите и бутилирани вина.

“МИКРОБИОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ПИВОТО”

При изучаване на дисциплината „Микробиология на виното и пивото” студентите
се запознават с характеристиката на използваните дрожди при производството на
различни типове вино, високоалкохолни напитки, пиво и спирт, със свойствата им в
условията на класическа и ускорена ферментация, с развитието на чистата култура
дрожди и съхранението на биомасата при производствени условия. Изучава се
влиянието на дрождите върху технологичния процес и качеството на напитките.
Разглеждат се контаминиращите микроорганизми, които понижават биологичната
стабилност на газираните безалкохолни напитки, пивото и виното и влошават вкуса и
аромата им. Изучават се методите за повишаване на биологичната трайност на вино,
пиво и безалкохолни напитки.



“ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ НА НАПИТКИТЕ”

Обучението по дисциплината „Хигиена и безопасност на напитките”  дава на
студентите съвременни знания относно прилагането на принципите на “Добрата
хигиенна и производствена практика”. Изучават се и практически се реализират
съвременните схеми за микробиологичен контрол при производството на пиво, вино,
минерална вода, газирани безалкохолни напитки и спирт. Получават се умения за
управление на производството чрез анализ на опасните и контрол на критичните точки
(НАССР).

На база на получените знания при изучаването на технологиите за производство на
напитки и микробиологията на виното и пивото, студентите ще могат да разработват
плана за добрите хигиенни практики и системите за управление на безопасността на
различните напитки.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ШУМЯЩИТЕ И СПЕЦИАЛНИТЕ ВИНА”

Дисциплината „Технология на шумящите и специалните вина”  има за цел да
формира теоретичните знания и практическите умения за производството на шумящи,
ликьорни, благородно сладки и ароматизирани вина, необходими на студентите от
специалността „Технология на виното и пивото” за тяхната реализация като инженери
във винарската промишленост.Лекционният материал разглежда логически
последователно: технологичните характеристики на групите суровини; теоретичните
основи (физични, физикохимични, химични и биохимични процеси) и приложните
аспекти (класически, ускорени и модифицирани методи) на производството;
технологичните характеристики на шумящите и специалните вина. Особено внимание
е отделено на процесите, които формират специфичните свойства на вината –
поглъщателна способност на виното към СО2, равновесие на затворената и поведение
на отворената система „вино – СО2”, шампанизация и сатурация на виноматериалите,
презряване и ботритизиране на гроздето, хересизация на виноматериалите,
мадейризация и портвайнизация на ликьорните и благородно сладките вина. По време
на упражненията студентите усвояват методите и средствата за контрол и управление
на: състава и качеството на суровините; хода на технологичните процеси при
производството на шумящи и специални вина; състава и качеството на готовата
продукция.

“АМПЕЛОГРАФИЯ”

В курса на обучение студентите получават познания по видовете и сортовете лози
(ботанически белези, агробиологична и технологична характеристика) за мястото и
начина на отглеждането им, и за гроздето като суровина за винарската промишленост.
Агробиологичната характеристика има за задача да изясни връзката между
биологията на сорта и условията на външната среда, включително агротехниката, с
оглед получаването на високи добиви от качествено грозде за съответното



направление на производство. Технологичната характеристика дава възможност за
преценка годността на гроздето за получаване на съответния тип продукция. По време
на упражненията студентите усвояват знания позволяващи им, по ботанически белези
да различават основните сортове: подложки, за прясна консумация, за стафиди, за
производство на бяло и червено вино, за десертни вина, за шампански виноматериали
и конячни дестилати, както и формировките, по които се отглеждат.

“ОРГАНОЛЕПТИЧЕН АНАЛИЗ”

Дисциплината “Органолептичен анализ” има за цел да постави методическите
основи и изясни същността, мястото и значението на субективния сензорен контрол на
качеството във винарската, пивоварната и безалкохолната промишленост. В
дисциплината се дават теоретични и приложни знания по отношение на
органолептичните профили на различните асортименти вина, високоалкохолни
напитки, пива и безалкохолни напитки, усвояват се средства и методи за субективна
оценка на качеството им, както и за обработка и анализ на получените резултати.

Обучаваните студенти придобиват теоретични знания и начални практически умения
за сензорна оценка на качеството на готовата продукция от винарската, пивоварната и
безалкохолната промишленост.

“ФИЗИКОХИМИЯ НА ВИНОТО”

Дисциплината „Физикохимия на виното” има за цел да формира задълбочени
теоретични знания за същността и практически умения за контрола и управлението на
редица процеси във винопроизводството, необходими на студентите от специалността
„Технология на виното и пивото” за тяхната реализация като магистър-инженери във
винарската промишленост.Лекционният материал разглежда основни физични и
химични процеси, които протичат през различните етапи на производството (зреене и
презряване на гроздето, настойване на гроздовата каша, алкохолна ферментация на
кашата и мъстта, бистрене и стабилизиране на виното, съзряване на виното в контакт
с дъбова дървесина и др.), и предизвиканите от тях промени в съдържанието,
формите и равновесието на редица компоненти (захари, органични киселини и
техните соли, фенолни съединения, серен диоксид, кислород и инертни газове) от
състава на гроздето, кашата, мъстта и виното. По време на упражненията студентите
усвояват методите и средствата за контрол и управление (моделиране, прогнозиране
и оптимизиране) на разгледаните в лекционния материал процеси на
винопроизводство.

“МАСООБМЕННИ И ТОПЛООБМЕННИ ПРОЦЕСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВОТО НА
ВИСОКОАЛКОХОЛНИ НАПИТКИ И СПИРТ”

Дисциплината има за цел да формира теоретични и практически знания на студентите
магистри от специалността „Технология на виното и пивото“ по масообменни и



топлообменни процеси при производството на високоалкоалкохолни напитки и спирт.
В лекционния материал се разглеждат теоретични и приложни аспекти на основните
процеси при производството на високоалкохолни напитки и спирт – дестилация,
ректификация и дефлегмация. Част от лекционния материал е предназначен за
операциите – екстракция на ферментирали джибри и екстракция на дъбова
дървесина.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ДЕСТИЛАТИТЕ И ВИСОКОАЛКОХОЛНИТЕ  НАПИТКИ”

Дисциплината „Технология на дестилатите и високоалкохолните напитки” има
за цел формиране на теоретични и приложни знания у студентите от специалността
Технология на виното и пивото – по производство на високоалкохолни напитки –
винено бренди, ракии, уиски и натурален ром. В лекционния материал на
дисциплината, в логическа последователност се разглеждат теоретични и приложни
аспекти на класически, алтернативни и ускорени методи и технологии за производство
на високоалкохолни напитки. Изучават се състава, характеристиките и изискванията
към суровините за отделните групи напитки, биохимичните, микробиологични, химични
и физикохимични промени, които те претърпяват в хода на технологичните процеси,
както и характеристиките на крайните продукти. В част от лекциите по дисциплината
се разглеждат методи и технологии за оползотворяване на основни групи течни и
твърди отпадъчни суровини от технологиите на дестилатите и напитките.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА СПИРТА И СПИРТНИТЕ  НАПИТКИ”

Дисциплината „Технология на спирта и спиртните напитки” има за цел
формиране на теоретични и практически знания у студентите от специалността
Технология на виното и пивото – по производство на ректифициран спирт от
земеделски произход и неговото приложение в технологиите за получаване на спиртни
напитки. В лекционния материал на дисциплината се разглеждат теоретични и
приложни аспекти на основните процеси при производство на ректифициран спирт –
дестилация, ректификация, дефлегмация, епюрация, хидроселекция; технологиите за
получаване на спирт от захаросъдържащи и нишестесъдържащи суровини; методите
за понижаване водното съдържание на спирта и групите технологии за производство
на неутрални и ароматизирани спиртни напитки. Част от лекционния материал е
посветен на съвременни методи и технологии за преработка на основните групи
отпадъчни суровини от производството на ректифициран спирт – обезалкохолени
брашки, биомаса, естероалдехидни фракции и фузелови масла.

“ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО”

Дисциплината “Технологично обзавеждане във винопроизводството “ има за цел
да формира задълбочени теоретични и практически знания на студентите за
устройството, действието, експлоатацията и основните изчисления на технологичното



обзавеждане на винарската промишленост, както и на машините и апаратите с общо
предназначение – филтрационна и бутилираща техника. Застъпени са също
проблемите, които се отнасят до усъвършенствуването и модернизацията на
използваните машини, апарати и технологични линии.

“КУРСОВО ПРОЕКТИРАНЕ”

В дисциплината “Курсово  проектиране“ студентите получават знания и практически
умения по отношение на проектирането на промишлени предприятия.  Запознават се
със структурата и състава на проекта и прилагат наученото в изготвянето на идеен
проект на конкретно предприятие.Всеки студент получава индивидуално задание, като
курсовия проект включва текстова и графична част оформени като техническа
документация.

“ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ ВЪВ ВИНАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ”

Дисциплината “Технологично обзавеждане във винарската промишленост “  има
за цел да формира задълбочени теоретични и практически знания на студентите за
устройството, действието, експлоатацията и основните изчисления на технологичното
обзавеждане на винарската промишленост за производство на специални вина, оцет и
спирт. Застъпени са също проблемите, които се отнасят до преработването и
оползотворяването на вторичните продукти от винопроизводството.

“НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА РАБОТА СЪС СТУДЕНТИ”
Целта на дисциплината “Научно-изследователска работа със студенти”  е
въвеждане на студентите в научно-изследователския екперимент, създаване на
умения за решаване на конкретни професионални проблеми и формиране на
необходимите познания за участие в разработването на национални и международни
проекти. НИРС се провежда самостоятелно от студента под методичното ръководство
на преподавателя.,

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ВОДАТА”
В лекционният курс по дисциплината “Технология на водата” се разглеждат
основните въпроси на съвременната водоподготовка, аспектите на кондициониране на
водите, използвани като охлаждащи и измиващи средства. Особено внимание се
отделя на специфичните процеси, осигуряващи формирането  на крайния продукт.
Практическите занимания дават възможност на студентите да усвоят методите и
средствата за анализиране, организиране, планиране, водене и отчитане състава на
приеманите и отпадъчните води, хода на технологичните процеси и качеството на
крайния продукт.



“ТЕХНОЛОГИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПИВОВАРНАТА И БЕЗАЛКОХОЛНА
ПРОМИШЛЕНОСТ”

 „Технологично обзавеждане на пивоварната и безалкохолната промишленост”
е инженерна дисциплина, с която се цели да се дадат необходимите технически и
научни познания относно устройството, принципа на действие и изчисляването на
машините и апаратите влизащи в състава на технологичните линии за производство на
малц, пиво и безалкохолни напитки. Разглеждат се въпроси, отнасящи се до
устройството, експлоатацията и изчисляването на вътрешнозаводски и вътрешно
цехов транспорт. Подробно се разглеждат въпросите за устройството, принципа на
действие и технологичното оразмеряване на машините и апаратите със специфично
предназначение за малцовата, пивоварната и безалкохолната промишленост. Отделя
се специално внимание на нови специфични системи, намиращи приложение в
съответните клони на хранителната технология – енергийно-възстановителни системи;
имобилизация на микробни клетки. Разглеждат се и въпроси, свързани с
модернизацията и автоматизацията на съществуващи технологични линии, както и
тенденции в развитието на технологичното оборудване в тези отрасли. Получените
знания студентите ще използват в бъдещата си работа като инженер-технолози, на
които е поверено да експлоатират съвременно технологично оборудване и  при
разработването на курсови и на дипломни.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА МАЛЦА”
Дисциплината “Технология на малца“ е една от основните дисциплини в подготовката
на бъдещите бакалаври в областта на малцовата промишленост. С нейното изучаване
студентите усвояват теоретичните основи на процесите накисване, кълнене и сушене
на зелен малц, запознават се с  методите и режими на отделните технологични
процеси, както и с основните параметри, които оказват влияние върху синтеза и
активиране на цитолитичните, протеолитичните и амилолитичните ензимни системи.

“СПЕЦИАЛНИ МАЛЦОВЕ И ПИВА”
Дисциплината “Специалните малцове и пива” има за цел да формира теоретични и
практически умения на студентите за производство на специални малцове,
интензификация на процесите при ферментация и съзряване на пивото чрез
имобилизирани дрожди, вкусова и колоидна стабилност на пивото, използване на
ензимни препарати и оползотворяване на отпадните продукти. В лекционния материал
се разглеждат основните предпоставки, технологичните процеси и качествената
характеристика на специалните малцове. Теоретично са обосновани основните
фактори за интензификация на процесите и основните етапи при вкусовата и
колоидната дестабилизация  на пивото. Разгледани са основните групи ензимни
препарати, използвани в пивоварната промишленост.  Обосновани са основните



методи за оползотворяване на отпадните продукти в малцовата и пивоварната
промишлености.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА ПИВОТО”
  Дисциплината “Технология на пивото“ заема основно място в изграждането на
система от научни и научно-приложни знания у бъдещите инженер-технолози в
областта на пивоварната промишленост. При изучаването на дисциплината студентите
се запознават с теоретичните основи на процесите при производство на пивна мъст и
пиво, с методите  и режимите на технологията със състава и свойствата на готовата
напитка. Добиват  знания и умения за регулиране на процесите и подобряване
качеството на пивото. Учебният материал е актуализиран с нови ефективни
технологии.

“ТЕХНОЛОГИЯ НА БЕЗАЛКОХОЛНИТЕ  НАПИТКИ”
Дисциплината “Технология на безалкохолните напитки” е едно от основните
технологични направления в курса на обучение на инженерите по Технология на
виното и пивото. В лекционния материал се разглеждат теоретичните основи и аспекти
на производството на безалкохолни напитки и минерални води. По време на
практическите занимания студентите усвояват методите и средствата за контрол и
управление на технологичните процеси, осигуряващи производството на качествени
напитки.

„МИКРОБИОЛОГИЯ НА ВИНОТО И ВИСОКОАЛКОХОЛНИТЕ НАПИТКИ“
При изучаване на дисциплината “Микробиология на виното и високоалкохолните
напитки” студентите се запознават с характеристиката на използваните дрожди при
производството на различни типове вино, високоалкохолни напитки и спирт, със
свойствата им при реалните условия на ферментация, с изискванията към
производствените щамове дрожди, развитието и прилагането им като чиста култура.
Изучава се влиянието на дрождите върху технологичния процес и качеството на
напитките. Разглеждат се контаминиращите микроорганизми, които понижават
биологичната стабилност на готовите продукти и влошават вкуса и аромата им.
Изучават се методите за повишаване на биологичната трайност на различни типове
вино. С изучаване на дисциплината студентите придобиват знания и умения за
направляване на микробните процеси в насока, обезпечаваща получаването на
качествени напитки.



„ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ ВЪВ ВИНОПРОИЗВОДСТВОТО“
Обучението по дисциплината “Хигиена и безопасност във винопроизводството”
дава на студентите съвременни знания относно прилагането на принципите на
“Добрата хигиенна и производствена практика”. Изучават се и практически  се
реализират съвременните схеми за микробиологичен контрол при  производството на
вино, високоалкохолни напитки и спирт. Получават се умения за управление на
производството чрез анализ на опасните и контрол на критичните точки (НАССР).На
база на получените знания при изучаването на технологиите за производство на
напитки и микробиологията на  виното и ВАН, студентите ще могат да разработват
плана за добрите хигиенни практики и системите за управление на безопасността на
различните напитки.

„ОРГАНОЛЕПТИЧЕН АНАЛИЗ“
(за студенти от специалности „Анализ и контрол на хранителни продукти“, „Химия и

микробиология на храните“, „Безопасност на храните“)

Дисциплината “Органолептичен анализ” /ОА/ има за цел да постави методическите
основи и изясни същността, мястото и значението на субективния сензорен контрол на
качеството на продуктите от ХВП. В дисциплината се дават теоретични знания относно
същността, ролята и мястото на ОА, физиологията на усещанията, тяхната
субективност, и приложни знания по отношение на  органолептичните профили на
различни групи хранително-вкусови продукти, усвояват се средства и методи за
субективна оценка на качеството им, както и за обработка и анализ на получените
резултати. Обучаваните студенти придобиват теоретични знания и практическа
ориентация за начина, по който се извършва сензорна оценка  на качеството на
готовата продукция от различни направления на хранително-вкусовата промишленост.

„ОБРАБОТКА И СТАБИЛИЗАЦИЯ НА ВИНАТА“
Дисциплината „Обработка и стабилизация на вината” е естествено продължение
на дисциплината „Технология на виното”. Тя има за цел да запознае бъдещите
специалисти със състава на готовото вино (базирайки си на овладените вече познания
по физика, неорганична, органична и колоидна химия), а на тази база и с водещите
процеси по време на продължителното му съхранение. Ще се научат да определят
важни показатели от състава на виното, да проследяват развитието на
характеристиките на цвета му по време на стареене в бъчви и бутилки, както и да
разпознават различни видове помътнявания, условията и механизма на тяхното
образуване. Знанията им ще бъдат обогатени с методите и средствата за
обикновеното избистряне на белите и червени вина, както и с начините за
стабилизирането им до получаване на траен във времето хранителен продукт. За
целта в упражненията, предвидени в дисциплината, студентите ще се запознаят на
теория и практика с различни тестове за проверка на стабилността на вината и с
разработването на конкретни схеми за тяхното стабилизиране. Материалът предвижда



още изучаване на начините за съхранение на обработените и стабилизирани вина,
както и съвременните изисквания за тяхното бутилиране, съобразени с европейските
стандарти.

„ЕНОЛОГИЧНА ФИЗИКОХИМИЯ”
Дисциплината „Енологична физикохимия” има за цел да формира задълбочени
теоретични знания за същността и практически умения за контрола и управлението на
редица процеси във винопроизводството, необходими на студентите от специалността
„Технология на ферментационните продукти” за тяхната реализация като магистър-
инженери във винарската промишленост.

Лекционният материал разглежда основни физични и химични процеси, които протичат
през различните етапи на производството (зреене и презряване на гроздето,
настойване на гроздовата каша, алкохолна ферментация на кашата и мъстта,
бистрене и стабилизиране на виното, съзряване на виното в контакт с дъбова
дървесина и др.), и предизвиканите от тях промени в съдържанието, формите и
равновесието на редица компоненти (захари, органични киселини и техните соли,
фенолни съединения, серен диоксид, кислород и инертни газове) от състава на
гроздето, кашата, мъстта и виното. Лекциите се изнасят в семинарна и компютърна
зала и се онагледяват с различни технически средства.

По време на упражненията студентите усвояват методите и средствата за контрол и
управление (моделиране, прогнозиране и оптимизиране) на разгледаните в
лекционния материал процеси на винопроизводство. Упражненията се извеждат в
специално обзаведена лаборатория и компютърна зала.

Дисциплината „Енологична физикохимия” се базира на знанията на студентите по
фундаменталните (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия и
колоидна химия, биохимия, физика, висша и приложна математика), общите
инженерни (процеси и апарати, промишлена и специална микробиология и др.) и
специалните инженерни (технология на виното, обработка и стабилизация на вината,
микробиология на виното и високоалкохолните напитки) дисциплини.

„ЛОЗАРОВИНАРСКО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО“
Предмет на дисциплината са административно правните норми регулиращи лозаро-
винарския сектор. Производството на вина и спиртни напитки, като част от
материалното производство се подчиняват на специфични правни норми. От тук
произтича и ролята на дисциплината за формиране на административна и правна
култура.

Чрез лекциите се цели да се задълбочат познанията на студентите в областта на
администрирането на лозаро-винарския сектор. Диференнцирано се разглеждат
въпросите свързани с управлението и контрола на лозарския потенциал и прилагането



на правни норми регулиращи използването на енологични практики. Специално
внимание е отделено на практическото прилагане на европейското и българското
законодателство. Разглеждат се въпроси свързани с администрирането на вината със
защитено наименование за произход и вината със защитено географско указание и
традиционните наименования. Обърнато е специално внимание на специфични
правила и законодателни норми по отношение спиртните напитки, ароматизираните и
биологичните вина.
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