
    
  

  
НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА ЛАВАНДУЛАТА 

с. Средно Градище 2022 г. 

Веселин Маринов открива лавандуловата феерия в Средногорското село Средно 
Градище! Арт-пленер и крафт-вино, съчетани в лавандуловото уханието на Еньовден. 
Мастър-шефове готвят любими традиционни ястия в лавандуловото село. 

 Националният Фестивал на Лавандулата се провежда от 2014 г. в Средногорието и 
Добруджа. Организатор е Сдружение „Националният Фестивал на Лавандулата“, чиято 
инициатива се е утвърдила в ежегодна традиция.  

За осма поредна година традиционен домакин на Средногорското издание на 
Фестивала на лавандулата е Средно Градище. Датите на фестивала са 24 и 25 юни – 
Еньовден. Тук, в полите на Средна гора, са направени едни от първите експериментални 
лавандулови насаждения в България преди повече от 70 години. А веднага след 
Средногорието, Добруджа посреща своя лавандулов празник на 1 и 2 юли в Генерал 
Тошево.  

Фестивалът е посветен на производителите, преработвателите и потребителите на 
лавандула и етерични масла, както и на всички любители на ароматното растение. 
Почетен председател на феста е световноизвестният актьор Станислав Яневски, познат от 
сагата за малкия магьосник Хари Потър. 

Средногорското издание на празника стартира в петък, 24 юни, с пешеходен 
маршрут до древен параклис в с. Стоян Заимово – Св. Пантелеймон, изграден през 1212 и 
просъществувал повече от 300 години преди да бъде разрушен от османското нашествие. 
Петъчния ден ще продължи с откриване на традиционен лавандулов базар, арт-панел и 
творчески сценични изяви, а по същото време ще отвори врати за посещения най-
модерната в региона дестилерия за етерични масла „Градище Агро“.  

Разходка до лавандуловите насаждения за така актуалния „лавандулинг“ – снимки 
сред цъфнали лавандули, детска работилница и конкурс „Крал и Кралица на 
лавандулата“, винени дегустации, придружени с местни кулинарни вкусотии. Изящни 



изделия, сувенири и апликации с лавандула, изработени от местни творци, био-
козметика, сладкиши, лавандулов мед, специална селекция от трюфелови продукти и 
бутикови вина ще бъдат предложени в специално организирания Лавандулов базар.  

Зона „Вино“ ще привлече вниманието на гостите на фестивала с тематични винени 
дегустации на различните винени вкусове и марки, произведени в бутикови винарни от 
Южна България.  

Търсещите кулинарни приключения ще бъдат вкусно изненадани от участието на 
двама топ-готвачи - Шеф Стилиян, познат от MasterChef и шеф Калоян Добрев ще 
представят традиционни ястия в достъпен, но иновативен начин на приготвяне и 
презентиране. 

Дефиле на ретро-автомобили ще зарадва ценителите на колекционерски марки. 
Старозагорският Автомобилен Клуб Ретро – традиционен партньор на фестивала е 
подготвил своето специално участие с култови модели автомобили. 

Наред с богатата и разнообразна музикално-фолклорна и танцова програма, 
звездния акцент на фестивала е гала-концерт на един от най-обичаните и популярни 
български изпълнители Веселин Маринов.  

 Специален партньор на осмото издание на Националния Фестивал на 
Лавандулата е Национална Селска Мрежа, чиято основна мисия е подпомагане 
развитието на селските райони в страната. Специфичните културно-исторически 
дадености на всеки отделен регион са възможности за иновативен бизнес модел на етно, 
билков, исторически, културен, гастро и вино туризъм. 

 
 
За контакт: Нина Гиргинова 
Председател на УС на „Национален Фестивал на Лавандулата“ 
Тел. 0885 666 006 


