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1 - ЕкоПазар 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

32 - 
ЕкоАкадемия Енергийна Агенция – Пловдив 

Енергийна ефективност, възобновяеми източници, 
намаляване на емисиите СО2, опазване на околната 
среда, климатични промени; постери, плакати, макети. 
Демонстрационен минибус, който мери качеството 
на въздуха. Специална изява от Голяма сцена: 
Награждаване на победителите в състезание за 
устойчиво придвижване.

eap@eap-save.eu , ina.
karova@eap-save.eu 

36 - 
ЕкоАкадемия Черноморски енергиен клъстер Система от фотоволтаичен модул, акумулатор и 

осветител energy@ubbsla.org

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



ТЕХНО ЦЕНТЪР

Министерство на околната среда и водите,
чрез Предприятие за управление 
на дейностите по опазване на околната 
 среда (ПУДООС) 

С финансовата подкрепа на:

и                                          Община Габрово

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

49 - Други 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

55 - Други 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
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59 - Други 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


