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46 Колоездчен клуб 
“Георги Одрински” Специална изява: състезание по планинско колоездене. odrinski_velo@mail.bg

47 Колоездчен клуб 
“Георги Одрински” Специална изява: състезание по планинско колоездене. odrinski_velo@mail.bg

48 ЕТ СЕВЕРИН АКЕРСКИ 
(KITES-BG) Пускане на различни хвърчила с демонстрационна цел kites@dir.bg

49 Сдружение „Зелен”
Употребата на отработено олио вместо дизелово гориво - демонстрация. 
Информация за проекти, младежката програма на ЕК „Еразъм+” и възможностите 
за доброволчесто. Пържени тестени изделия като мекици, бухти и филийки.  

2greena3@gmail.com

50 Плодчето ООД фреш; лимонади; безалкохолни коктейли; алкохолни коктейли; бургери; тостове; 
кафе; фрапе hristo.georgiev@abv.bg

51 Масала Вегетарианска и веганска храна с екоподукти. eiateya@gmail.com

52 КулинАрт Топли супи, манджички, салати, хляб (за супичката), сладки, домашна лимонада, 
чай, кафе и др. samuil.botev@gmail.com

53 МАНДЖА

Готвене на глинени съдове – сачове и на ракетни печки с вътрешно горене. 
Всичко, което готвим е с традиционен мотив. Целта ни е да съхраним българското 
меню. Ние вярваме, че химията не може да нахрани човек, затова предлагаме 
алтернативен и вкусен начин да се върнем към кухнята на баба. 

nikolai_sim@abv.bg ; 
e.sadky@gmail.com
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55 Био Ферма “Топалови”

Растителна и животинска продукция в затворен цикъл със 100% оползотворяване 
на отпадъците в аеробна пречиствателна инсталация, произведена без 
замърсяване на околната среда и без използване на външна енергия. Използва 
се слънчева енергия за производство на електричество и топла вода и 
пирамидална енергия за създаване на имунитет на растенията. Лекции, свързани 
с производството на био-храни и използване на ВЕИ и компостиране на отпадъци. 
Ще има зеленчуци: домати, краставици, картофи, гъба Кладница; приготвени храни 
на място и сокове. Омесване на тесто за ръжени хлебчета; приготвяне на супа от 
зеленчуци със слънчева енергия; приготвяне на шкембе чорба с гъба Кладница; 
приготвяне на песто, салати, зеленчуков сач, боза и др.

bioferma_topalovi@abv.bg

56 Пекарната The Art of 
Love

Хляб, веган бонбони, веган курабийки, торти, билки събрани от Зелено дърво, 
чайове и веган супи и яхнийки. shutflip@gmail.com

57
Обществен Клуб Фурна  
(Мрежа Хлебни Къщи 
- клон Габрово)

Хляб и хлебни изделия; Печене на жарова пещ (различни печива ). Специална 
изява: 25.07 от 16 ч. представяне на социално предприятие Обществен Клуб Фурна 
– продукти и дейности.

mihail.cherkezov@gmail.com

58
НЧ „Св. Св. Дамаскин 
и Онуфрий Габровски-
2011“

Демонстрацията за печене на хляб с квас по стара технология (на пещ). 
Представяне на традиционни кулинарни изделия (храни). Приготвяне на 
традиционни храни.

Do.gabrovski2011@gmail.com

59 Ракетна печка Гамера
Прототип на ракетна печка - високоефективно решение за домашно отопление на 
твърдо гориво, което е 3 до 10 пъти по икономично и над 30 пъти по-екологично от 
съществуващите на пазара аналогични продукти.

rocketgamera@gmail.com
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60 Родово имение „Радост”

Хипотерапия – Забавления и работа с коне, лечебно, полезно и приятно докосване 
до силата и хармонията на коня. Стрелба с лък – възраждане на прабългарска 
традиция докато спортуваме и се забавляваме. Занаяти под формата на уъркшоп 
– декупаж, работа с дърво, хартия, лепило и ножица, моделиране и пластика /
глина/. „Приказки и притчи за малки и големи” - четене на притчи и беседа за малки, 
големи и още по-големи деца с Жанет Орфану /”Седмата посока”/. Идеен проект 
за Безусловен Базов Доход /ББД/ – книжката се дарява. Специални изяви с коне, 
декупаж, приказки, глина.

janetorf@gmail.com

място 
61

Спортен клуб по 
Кунг Фу „Сянката на 
мъдреците”

Кунг Фу практики: демонстрации и обучение (основни позиции и движения), 
Дихателни практики: демонстрации и обучение. Сутрин – дихателни практики, 
упражнения за събуждане на тялото,основни кунг фу удари и техники (всеки 
желаещ може да участва) – 1 час. Предобедна пррактика – демонстрации: форми 
с и без оръжие – 30 мин-1час. Преди здрач – отворен клас; обучение и практики 
– 1час – 1:30 ч.

yav.atanasov@gmail.com

място 
62

Айляк Хамак и 
Въздушна йога Хамачена градина и практика по Въздушна йога на всеки кръгъл час. shantararam@gmail.com
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среща 
пред 
Инфо 

центъра

Кооперативна 
Академия

Специални изяви: Демонстрация на ОИДА терапевтична сесия за разкриване 
на връзката ни с Природата Майка. Работа с медитации и природни материали. 
Сътворяване на мандала от естествени материали. Филия с Пипер - Работа 
с вътрешното дете – уъркшоп за пораснали деца: групово занимание за 
‘вдетиняване’. Боси крака, смях, слънце.

koopacademy@gmail.com

72 Уейст Ноу Мор

Компостиране на органични отпадъци с помощта на калифорнийски червеи. 
Домашно компостиране в градината и в къщи. Готов биотор и червеи. Видове 
растения, подходящи за отглеждане в България. Презентация 6 години Wastenomo 
Farm –  оцеляване и процъфтяване.

wastenomo@gmail.com

75 От нищо - нещо Български боб сготвен на място в огромен тиган. bozhentski_chiflik@dir.bg


