
Народно читалище “Любен Каравелов 1897” –с. Куртово Конаре със 
съдействието на община Стамболиѝски и Кметство Куртово Конаре 
имат удоволствието да Ви поканят на Четвъртото издание на 
Фестивала на чушките и доматите, традиционните храни и занаяти – 
Куртово Конаре Фест на 7, 8 и 9 септември 2012 г.  
Тема на фестивала: „Читалището – активна гражданска общност и 
фактор за устоѝчиво местно развитие” 

Фестивална програма 
 

7 септември 2012 година (петък) 

11:00 – 12:00 Пресконференция 

12:30 Старт Фотографски пленер 

12:30 Старт Пленер за млади художници 

13:00 – 17:00 Конференция ”Храна и хранене на българина”  

17:30 – 19:00 Прожекция на филми за Куртово Конаре и региона 

 20:00 Rock & Blues концерт 
 

8 септември 2012 година (събота) 
 

10:00 – 12:00 – Подреждане на щандове с плодове, зеленчуци, 
традиционни храни и художествени изделия от региона. 

 Продажбите и демонстрациите на умения са през целия ден 

10:00 – Гостуване на производители на био продукти  
10:00 – 15: 00 – „Как се прави лютеница?” – уъркшоп – с участието на 

доброволци и местни майстори 
12:00 – Дегустация от журито на домашно произведени лютеници за 

класиране в конкурса „Царица на лютеницата” 
13:00 – 14:00 – Дегустация от журито на традиционни храни и 

домашни консерви - избор на най-добрите кулинарни произведения 
13:00 – 14:00 – Среща с представители на МЗХ, фондации – донори на 

фестивала, представители на местната власт, бизнеса, зем. 
производители и гражданския сектор 

14:00-16:00 – Фолклорен блок  с участие на самодейни състави от 
страната 

14:00- 16:00 – Представяне на техники за рисуване на зеленчуко-
плодова тема – детска шатра 



15:00-16:00 – Карвинг-демонстрация в специална шатра 
 

17:00 – 17:30 – Официално откриване на Четвъртото издание на 
Куртово Конаре Фест , награждаване на „ Царицата на лютеницата” и 

най-добрите местни кулинари 

17:30 – 19:30 Фолклорен блок   

19:30 – 21:30 Надиграване с участието на танцови състави 

22:00 – Часът на музата – поезия на свещи с участието на млади 
поети, носители на награди от Национални конкурси за поезия 

 
9 септември 2012 година (неделя) 

10:00 – Продажба на хранителни продукти и художествени изделия, 
демонстрация на занаяти – през целия ден – в шатрите на площада- с 

участието на читалища и производители от региона 

10:00 – Гостуване на производители на био продукти  

10:30 – 12:30ч. – Детски игри и кoнкурси  

12:30 – Приготвяне на доматена супа и  доматен сок 

14:00 – 15:00 – Конкурси за кукли от плодове и зеленчуци, за най-
голям домат и чушка, за най-интересни форми на плодове и 

зеленчуци и други 

15:00:16:00 – Карвинг – демонстрации 

13:00 – 19:00 – Фолклорна програма – открита сцена пред читалището  

19:00 – Закриване на Четвъртото издание на Куртово Конаре Фест 

 

На Фестивала ще бъдат връчени награди за: 
1. Най-атрактивен щанд 

2. Най-голям домат 
3. Най-красива кукла изработена от домати, чушки и др. плодове и зеленчуци 

4. Най-голям червен, жълт или зелен пипер  
5. Най-вкусна домашна лютеница  

6. Най-вкусни домашни консерви от зеленчуци 
7. Най-вкусно традиционно ястие 

8. Най-добра фотография по темата на фестивала 


