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шатра ИМЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА Продукти E-mail

73 Медът на баба Мед iffrose@hotmail.com

1 ФБЗ „Биоселена”

Умален работещ модел на автономна система за производство на 80 
литра топла вода от слънцето. Филм за трите пилотни ферми, в които 
има изградени такива инсталации и мнението на фермери и експерти. 
Специална изява: Демонстрация на производство на овче кисело мляко.

n_tihov@abv.bg

2 ФБЗ „Биоселена”
Биволско сирене и биволско кисело мляко; овче сирене и овче кисело 
мляко; био пчелен мед; био прашец. Мобилна хладилна витрина за 
директна продажба – иновативна инсталация за България.

n_tihov@abv.bg

3 Биостайл ООД

Био сурови крекери CultuRAW, био суров десерт, био пълнозърнести 
сладки и пръчици. Био сладки без глутен. Демонстрация - подготовка за 
направа на сурови био крекери:  
особености при накисване на семената, смесване на продуктите и 
процедура на сушене. 

office@biostyle.bg

4 Николай Червенков Лавандулов мед, липов, акациев и билков мед, прополис, пчелен прашец, 
прополисов мехлем и свещи от чист пчелен восък nikidar@abv.bg

5 ИСПОЛИН ООД Бял хляб с квас, хляб с квас от лимец, от ръж, грахам, веган бисквити, 
веган кекс, солети от пълнозърнесто брашно и семена, домашни козунаци edelvaiss@mail.bg
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6 Мария Славова

Ръчно изработени сапуни с растителни и етерични масла, ръчно 
изработени кремчета за лице с извлек от билки, паста за зъби на прах с 
билки и подправки, маска за лице с билки. Лавандулови възглавнички, 
ръчно изработени торбички с бродирани надписи  GО GREE; ръчно 
изработени и бродирани детски торбички.

etsy.dada@yahoo.com

7 Бюти Пръфешънъл ЕООД Кремове за лице и ръце, лосиони за тяло, маски, ексфолианти и флорални 
води. ralica@gyuvetch.bg

7 Фарер ЕООД

Rhodosorb-Farer - Минерал Зеолит на бучки – преструктуриране 
(йонизиране) на вода; Rhodosorb-H - Минерал Зеолит на прах за вътрешна 
употреба; Rhodosorb-Farer P - Минерал Зеолит на пудра за външна 
употреба; Rhodosorb-W – Натурална козметична вода-спрей със Зеолит; 
козметична маска за лице със Зеолит; брашно от коприва.

farer_bg@abv.bg

8 Еко реколта – гр.Петрич
Сладко от киви, компот от киви, нектар от киви, ликьор от киви 
– кивинчело. Специална изява: Как с една точилка да сътворим юфка, 
талатели и кори за баница. Викторина с награди от Голяма сцена.

al_anri@abv.bg

9
Екологични и културни 
инициативи и проекти 
„БЪЛГАРКА”

Млечни и месни продукти; захарни продукти; продукти от мед; продукти 
от ябълки; занаятчийски произведения от стругована дървесина; 
произведения от вълна

ekip_bulgarka@abv.bg

10
Екологични и културни 
инициативи и проекти 
„БЪЛГАРКА”

Млечни и месни продукти; захарни продукти; продукти от мед; продукти 
от ябълки; занаятчийски произведения от стругована дървесина; 
произведения от вълна

ekip_bulgarka@abv.bg
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11
Екологични и културни 
инициативи и проекти 
„БЪЛГАРКА”

Млечни и месни продукти; захарни продукти; продукти от мед; продукти 
от ябълки; занаятчийски произведения от стругована дървесина; 
произведения от вълна

ekip_bulgarka@abv.bg

12 Варджиева ЕООД
Бяло саламурено сирене (краве, овче, биволско и козе); ръчен кашкавал 
(краве и овче); мътеница. Демонстрация на правене на масло и ръчен 
кашкавал.

vardzhieva_eood@abv.bg

12 ЗП – Димитър Данчев БИО овче кисело мляко, овче кисело мляко с горски плодове, овче сирене, 
овче сирене „Брънза”, овче сирене с подправки в зехтин. cdancheva@abv.bg

14 Боженски чифлик ЕООД
Комплекс от „зелена” къща за гости, ферма и работилница за народни 
занаяти. Домашен „парен кашкавал” от краве мляко. Захранване на 
осветление с фотоволтаична клетка.

bozhentski_chiflik@dir.bg

14 Българска асоциация за 
алтернативен туризъм

Био месо (Дивата ферма), млечни продукти (Боженски чифлик), сувенири 
и носии, платнени торби. Специална изява: Демонстрация по керамика с 
колело.

baatbg@gmal.com

15 Дешка Кротева Къща за гости в с. Горно Драглище. Погачи. Специална изява от Голяма 
сцена: Народни песни от Разлога и Сватбен обичай от Разложко. Kashta_deshka.10.bg@abv.bg
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15
НаНа Интернешънъл 
консулт ООД  (NaNa Green 
Home)

Натурална фреш козметика, сапуни и мехлеми (сапуни вариации, лечебни 
мехлеми за различни болежки и дискомфортни състояния, пръчици за 
вана, маслени целувки за тяло, соли за вана, маслени кремове за лице 
и тяло, кутии микс с различни продукти и др). Арт картини с живи цветя. 
Аксесоари за дома и семейството от натурални материали (текстилни 
торбички и чанти, слингогердани от дървени топчета и памучна прежда и 
др.). Специална изява: Демонстрация “Как да си направим сами натурална 
козметика у дома.”

nana_bg@mail.ru

16 ЗП Татяна Цанова Натурален ябълков оцет tania_esperansa@abv.bg

16 Биотерра Ивайловград ООД БИО: сусамов тахан, нахут, ръж, пшеница, сусам, тиквени семки, ръжено 
брашно, шарлан, орехи. Домашно вино. Мед. bioterra_2013@abv.bg

17 Шеф Консулт ЕООД

Сирена с трюфели от козе и краве мляко, които са уникални за България 
и Света - патентовани като полезен модел. Млякото се добива от наша 
собствена ферма в село Ловнидол общ. Севлиево, а трюфелите са изцяло 
български некултивирани.

Du.chef.radichev@gmail.com; 
stambi07@abv.bg

17 Бард 90 ЕООД Пчелен мед; пчелно млечице; пчелен прашец; прополис – натурален и 
тинктура. v.atanasov@beehappy-bg.com

18 Домейн Трифонов Сок от череши и арония и био вино от арония. Мед. abkmiltenova@gmail.com

18 Зеленото Драконче ЕООД
Бутилки и кутии за многократна употреба, еко гризалки от естествен 
каучук, мемори игра с пози от йога, кукли за куклен театър, книги за 
биоградинарство и др.

zelenotodrakonche@gmail.com
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19 Еко Маг ООД Етерични масла. Специална изява: изработка на натурални парфюми valentina@ekomag.bg

19 СИЕЛА НОРМА АД
Книги: “Селата в България - посоки за туризъм и култура” (на български 
език); “Родопи - в търсне на корените” (на български, руски и английски 
език)

gavrailg@hotmail.com

20 Малина КС  ЕООД Шипково масло. Българска натурална козметика. wellness@mail.orbitel.bg
20 Прополисов крем “ПРОПИ” Прополисови кремове и пчелни продукти, билки. tania.petkova@ abv.bg

21 Сдружение”Фито Апи Мед” Здравотворни продукти на пчелна и билкова основа (хранителни добавки, 
козметика, мехлеми и др.) bioapimed@abv.bg

22 Вадимелис - Ася ЕООД Билкови тинктури и мехлеми. Диагностика и измерване на показатели за 
здравето. aqua_vadimelis@abv.bg

22 Марипоса ЕООД
Обеци, гривни, колиета от  рециклирани материали- текстил, дърво, кожа. 
Плетени бижута, изработени изцяло от естествени материали. Бижута от 
стъкло. Бижута от полимерна глина и смола.

biliana_vadinska@abv.bg 

23 e-Лек Билкови мехлеми и кремове с натурални масла. lechebnimazila@gmail.com, 
kris.kostova@gmail.com

23 Еко Етика Натурални сапуни и козметика ръчна изработка; ароматни възглавници от 
сено и билки; натурален домашен сладолед, приготвян на място a.sl.slavova@gmail.com

24 Интериорен ФЪН ШУЙ 
дизайн Оргонити - био енергиен хармонизатор. 3-D аура камера. interiorenfunshuidizain@abv.bg 
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24 Арониада-Агро ЕООД Сок и вино от арония aroniada_agro@abv.bg

25 Фрийн ООД Натурални сапуни, свещи, етерични масла и козметика. Уъркшоп за 
натурални сапуни. freen@freen.bg

25 Александър Цочев Демонстрация на изработване на керамични изделия - точарство. 
Керамични изделия: гювечи, тави, паници, чинии и др. Градинска керамика. favorit_keramika@abv.bg

26 BioDynamic Ферма за биохумус от калифорнийски червей: биохумус, пресят на 3 мм и 
течен биохумус

kris.todorov@abv.bg; alzlatano-
va@abv.bg 

26 Екобаланс ООД

«Байкал ЕМ1» — многоцелеви микробиологичен препарат, разработен от 
водещи Руски микробиолози, като продукт представляващ комплекс от 
живи полезни микроорганизми, който се използва за възстановяване на 
почвата, подсилване на имунитета (а следователно, и жизнената сила) на 
растения, птици, животни и вървейки  по хранителната верига – човека.

em-1@mail.bg

74 Елмира-билкови мехлеми Билкови мехлеми. Направа на домашна паста за зъби от материали хума 
натурални масла етерични масла прополис. elmirabg@gmail.com
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54 Благодатъ ЕООД 

Група Солени: Кюфтета с тиквички, зеле и сушени моркови; Булгурени 
кюфтета с коприва и левурда; Свежо буритос с хумус, мариновани 
картофи, свежи бг зеленчуци и  кълнове; Безглутенов солен пай с праз лук, 
спанак  и червени чушки; Пастет Баба гануш с магданоз и тахан; Хайвер 
от ядки с чиа; Полента  с  песто, тиквено масло и самардала; Безглутенов 
хляб с просо, тиквено брашно,лен, елда и сушен пъщърнак; Два вида 
пълнозърнести банички: 1. с кралски печурки и спанак и 2. със сушени 
домати, маслини и тофу . Група Сладки: Бадемов „чийз”  кейк с боровинки  
и био кокосова сметана ; Какаови бонбони Ам-Ам с червени боровинки, 
кашу, бадемов ликьор и кокос; Фъстъковки; Безглутенова лешникова торта 
със смокини,  шоколадов мус и звездовиден анасон; Ароматни бананови  
мъфини; Черешово брауни с петмез. Напитки: Диво кафе; кафе с гъбата 
рейши, мака и женжен; Лимонади, ментонади, бъзонади и други сокове от 
студено пресовани плодове.

vegan_food_tresbien@abv.bg; 
borislava_bogdanova1985@
abv.bg

54 БГЛЕВ ЕООД Тениски с български дизайн angel.kafaliev@yahoo.co.uk


