
  
 

 

 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 
 

Време Събитие Участници Място/достъпност 

11:00 - 11:40 Откриване  Кмет на Стара Загора, Зам. министър на 
туризма, областен управител на Стара 
Загора, кметове на общини, дипломати, 
гости  

Мол Галерия, ниво II 
За всички гости 

11:45 -12:30 Бизнес дискусионен 
панел Представяне 
на икономическия, 
туристическия и 
инвестиционния 
потенциал на Стара 
Загора   

Представители на посолствата на 
участващите държави, Зам. министър на 
туризма, гости от други дипломатически 
мисии, смесени търговски камари и 
чуждестранни бизнес представителства, 
представители на регионалната и местни 
власти, на регионалния бизнес, на 
национални и регионални организации и 
други гости  

Ресторант Щастливеца с 
лек бюфет 
 
За гости с предварително 
потвърдени заявки за 
участие 

11:45 - 21:30 Кулинарен 
фестивал 

- Кулинарни презентации и дегустации на 
страните, участващи във фестивала, на 
фирми изложители на храни, вина и 
напитки от Стара Загора и региона 

- благотворителен базар на децата от 
училищата и детските градини 

- ритуал по замесване на хляб, изпичане и 
дегустация от гостите 

- изложение на занаятчиии 

- други събития 

Мол Галерия, ниво II 
 
За всички жители и гости 
на Стара Загора 

11:45 - 13:00 Работилници и 
презентация на 
Кулинарна 
академия HRC   

Професионални готвачи, ученици от специализираните гимназии по 
готварство, школи, хотели и ресторантьори; организирани посещения 
в различни часови пояси на групи ученици и представители на 
бизнеса от Стара Загора  

13:00 - 14:00 
 

Презентации на 
победителите в 
националния 
конкурс Мислиш си, 
че познаваш вкуса 
на България 

Финалисти от Националния кулинарен конкурс презентират 
номинираните си ястия, в партньорство с  шеф-готвачи от Кулинарна 
академия HRC и местни представители на кулинарния бранш.  

14:00 - 21:00 Презентации, готварски шоу програми и културна програма  (песни и танци) от страните 
участнички, с подкрепата на Кулинарна академия HRC   

14:00 - 15:00 Готварско шоу на Белгия 

15:00 - 16:00 Готварско шоу на САЩ на фона на кънтри музика 

16:00 - 17:00 Готварско шоу на Хърватия 

17:00 - 18:00 Готварско шоу на Унгария на фона на унгарска музика и танци  

18:00 - 18:20 Изпълнения на танцова формация Тракийче при читалище Г. Бакалов Ст. Загора 
танцова битка ръченица срещу индийски танц  

18:30 - 19:30 Готварско шоу на Венецуела Индия, с изпълнения на танци стил Болиуд  

19:00 - 19:30 Катя Тошева, изпълнения на танци стил Болиуд с участие на посетители   

19:30 - 20:30 Готварско шоу на Румъния  

20:30 - 21:30 Печене на датски хлебни специалитети в партньорство с местна пекарна 
Свободна програма  

 

7 български градoве - домакини на Международен кулинарен фестивал  
в кампанията БЪЛГАРИЯ ПОСРЕЩА ВКУСОВЕТЕ НА СВЕТА 
 

Събитие СТАРА ЗАГОРА ПОСРЕЩА ВКУСОВЕТЕ НА СВЕТА 
12 май 2016 г. Мол Галерия Стара Загора (първото от поредицата) 


