
26, 27 и 28 май 2017 
град Садово

ФЕСТИВАЛ НА ЕКО,  
БИО ПРОИЗВОДИТЕЛИ  
И АРТ ТВОРЦИ

ЗА ФЕСТИВАЛА

ЗДРАВОСЛОВНО
ХАРМОНИЧНО
УСТОЙЧИВО 
И РОДНО



ФЕСТИВАЛЪТ НА ЕКО, БИО ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ  
И АРТ ТВОРЦИТЕ 
се организира за първи път и ще се проведе в Садово, само на 
21 км. от забързаната и шумна градска среда на Пловдви. Той 
е естествен отглас на все по-големия обществен интерес към 
здравословен и хармоничен живот с ПриРодата и връзка с 
българските корени.

НАШАТА ЦЕЛ Е:
да СРЕЩНЕМ на едно място ТЪРСАЧИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ на 
природосъобразна, екологично чиста и био-сертифицирана 
продукция, на артистични, ръчно изработени красоти от цялата 
страна и традиционни занаяти, които да обменят опит помежду 
си и да СТАНАТ ОТКРИВАТЕЛИ на нещо ново и полезно, ценно и 
интересно.

ФЕСТИВАЛЪТ СЕ ФОКУСИРА ВЪРХУ  
3 ОСНОВНИ МОМЕНТА:

І. ИЗЛОЖЕНИЕ
Ще Се Насладите на:
РЪЧНО изработени (handmade) КРАСОТИ И АРТ творения, 
съобразени с водещите ни идеи за ЕКОЛОГИЧНОСТ И 
ПРИРОДОСЪОБРАЗНОСТ - изцяло от рециклирана хартия  и 
естествени материали- вълна, памук и дърво.
Ще Опитате:
Зеленчуци, плодове, сладка, млечни, сладолед от ядкови 
млека, сладкарски, тестени и хлебни изделия от лимец, сурови 
енергийни блокчета, напитки - студено пресовани и натурални 
сокове, вина, билки и подправки, пчелни продукти, растителни 
и етерични масла, натурална козметика и още широка палитра 
от храни и продукти. И всички тези ДАРОВЕ НА ПРОРОДАТА 



и творения на СРЪЧНИ МАЙСТОРИ - производители са 
НАТУРАЛНИ, ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТИ, БЕЗ консерванти, оцветители 
или подобрители.
Ще Откриете Идеи За: 
ЕСТЕСТВЕНО И ПРОРОДОСЪОБРАЗНО развитие и поддържане 
на Вашето вече  СЪЩЕСТВУВАЩО или МЕЧТАНО СТОПАНСТВО - 
чисти семена, натурални (природни) торове, иновативни 
и екологични препарати, подходящи за екологични и био-
сертифицирани производители, компостери.

ІІ. ЛЕКЦИОННА ЧАСТ, ПРЕЗЕНТАЦИИ,  
ДИСКУСИИ И ПРОЖЕКЦИИ
(виж програмата по дни)

ІІІ. РАБОТИЛНИЦИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ
Ще Си Направим:
• ядкови млека и сладоледи от тях
• фрешове
• ще замесим хляб от лимец с квас или ще опечем баница
• ще си направим свещи, натурални сапуни и кремчета 
• ще изработим красоти от рециклирана хартия и материали
•  ще се научим да плъстим вълна- без рязане и шиене, като 

използваме техниката на мокро плъстене (само със сапун и вода).
• ще декорираме еко торбички в наш собствен стил 
•  ще видим как се правят компостери за градината или терасата 

от подръчни материали 

И защото сме ЕкоЛогични, ще използваме някои от нашите 
отпадъците от Фестивала, за да ги Претворим с Любов и им 
дадем Нов Живот.



ПРОГРАМА
ФЕСТИВАЛ НА

ЕКО, БИО ПРОИЗВОДИТЕЛИ
И АРТ ТВОРЦИ САДОВО

26, 27 И 28 МАЙ

26.05.2017- ПЕТЪК:
08:00 - 12:30 - Пристигане на участниците и подреждане на 
изложбените площи на Централния площад.
13:00 - Официално откриване на „Фестивал на Еко, 
Био Производители и Арт Творци” от кмета на Община Садово - 
инж. Димитър Здравков и Нели Дакова - организатор на Фестивала. 
Представяне на паното на Даяна Прокопова от НХА  
„В началото бе словото”.

І. ИЗЛОЖЕНИЕ
13:00 - 20:00 - Изложение на Еко, Био Производители и Арт 
Творци- шатрите ще са разположени на Централния площад.

ІІ. ПРОЖЕКЦИИ И ПРЕЗЕНТАЦИЯ
(паралелно с изложението):
в залата на Читалището, ІІ етаж
15:00 - 16:00 - Прожекция на два филма от поредицата „Студия 
странности” на фотографа, режисьор и дизайнер Христофор 
Балабанов.
15:00 - 15:25 - „Интервю с Веселин Орешков”- І част.
15:35 - 16:00 - „Баба Дана - Пазителката на 
Зелениковския манастир”
16:05- 16:35- SumiAgro- Сертифицирани торове за биологично 
производство и феромонови деспенсери.



16:35- 16:55- обсъждане
18:30 - 20:00 - Демонстрация на ракетни печки „Гамера” в 
специално предназначен за целта купол (на Централния площад).
18:00 -  Откриване на Първия национален фолклорен фестивал 
Георги Пендов, организиран от Община Садово.
18:00 - 20:00 - Фестивална част с конкурсен характер - 
изпълнения на фолклорни самодейни състави от различни 
общини в страната.

27.05.2017- СЪБОТА:

І. ИЗЛОЖЕНИЕ
09:30 - 20:00 - Изложение на Еко, Био Производители и Арт 
творци на Централния площад.

ІІ. ЛЕКЦИОННА ЧАСТ, ПРЕЗЕНТАЦИИ И ДИСКУСИИ.
ИЗЛОЖБА И ДЕМОНСТРАЦИИ.
 в залата на Читалището, ІІ етаж
10:30 - 10:45 - документален филм на фотографа, режисьор и 
дизайнер Христофор Балабанов от поредицата „Студия странности”, 
посветен на мъдреца- агроном Веселин Орешков - ІІ част.
10:50 - 11:20 - Веселин Орешков- Еко земеделието в наши дни.
11:20 - 11:40 - обсъждане
11:45 - 12:15 - Яна Стоева - Планинският лимон. Показател за 
естествен живот.
Дегустация на изсушен плод и натурален, студено - пресован сок 
от планински лимон - след лекцията.
12: 15 - 12:35 - обсъждане
12:35 - 14:00 - ОБЕДНА ПОЧИВКА
14:00 - 14:30 - Михаил Косев - Въведение в пермакултурата.
14:30 - 14:50 - обсъждане
14:55 - 15:25 - Иван Андонов - Домашно компостиране и почвено 



здраве. Как да използваме отпадъците от дома и градината, за да 
направим еко тор с помощта на калифорнийските червеи.
15:25 - 15:45 - обсъждане
15:50 - 16:20 - Стела Маринска (Община Брезово) -  
История в камък. Магията на Сърнена Средна гора.
16:20 - 16:40 - обсъждане

Община Брезово представя фото - изложба   
„Мегалитните паметници в Сърнена Средна гора” - проект на 
проф. дин Валерия Фол.
Паната могат да бъдат видени в рамките на Фестивала: от 
26.05-28.05, в сградата на Читалището, І етаж.

16:50 - 17:20 - Зоя Иванова, Пламен Златинов (Организатори на 
Фестивал „Здравето на очите” Пловдив) - Естествени методи за 
превенция и възстановяване на зрението.
17:20 - 17:40 - обсъждане
18:30 - 20:00 - Демонстрация на ракетни печки „Гамера” в 
специално предназначен за целта купол (на Централния площад)

28.05.2017- НЕДЕЛЯ:
09:30 - 14:00 - Изложение на Еко, Био Производители  
и Арт творци на Централния площад.

КРАТКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ С ДИСКУСИИ 
в залата на Читалището, ІІ етаж
11:00 - 11:40 - Антония Славов (QQNatural) - Паралел между 
видовете козметики и някои техни специфики. Типове кожи и как 
козметиката ни въздейства.
11:45 - 12:25 - Християн Савов (Оренда) - Как лесно да си 
отгледаме кълнове (практически наблюдения). Какво са 
ензимите и защо се подмладяваме като хапваме кълнове.



ОЧАКВАТ ВИ ОЩЕ:

ИГРИ, ТАНЦИ И ЗАБАВЛЕНИЯ
Ще Се Хванем на Хорото
Ще Скачаме на Батут
Ще Стреляме с Лък
И още много Забавления, Танци, Смях и Сътворения.

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: 

e-mail: festival_eco_bio_permakultura@abv.bg

Фестивал на Еко, Био Производители  
и Арт Творци Садово: 26, 27 и 28 май



GIBEIОЕГО

Нели Дакова - организатор

ОБЩИНА САДОВО - домакин и спонсор

ПАРТНЬОРИ: 
ОБЩИНА БРЕЗОВО, ФЕСТИВАЛ “ЗДРАВЕТО НА ОЧИТЕ”

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ: 
AGRONOVINITE.COM, АГЕНЦИЯ „ФОКУС” (РАДИО „ФОКУС”),  

В. „ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕХНИКА”, В. „ТРАКИЙСКИ АГРОВЕСТИ”


