
 

  
  

ПРОГРАМА 
Петък, 13 октомври 2017  г.  

09:00 - 12:00 Семинар (жива лаборатория) и откриване на щанд за „биоикономика“ по проект BioSTEP  
Щандът ще бъде отворен през двата дни на фестивала.   
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора, зала 33  и IV експозиционно ниво 

14:00 - 17:00 Конференция Августиада  
  Място: Регионален исторически музей - Стара Загора  

14:00 - 14:05 Откриване   

14:05 - 14:25 Тема: Монетосеченето на Августа Траяна 
Лектор: представител на Регионален исторически музей - Стара Загора  

14:25 - 14:45 Тема: Туризъм и бизнес в Гърция 
Лектор - представител на  Посолството на Гърция в България 

14:45 - 15:00 Тема: WORLDWINEWEB: Българското вино. Пътешествията по света - от историята към 
днешните и утрешните пазари 
Лектор: Владимир Недев, управител на freeIN Center 

15:00 - 15:15 Тема: Планът Юнкер и развитието на винопроизводството - тема с продължение 
Лектор: д-р Румяна Грозева, изп. директор на Агенцията за регионално развитие Стара Загора 

15:15 - 15:30 Тема: Виненият туризъм и винените региони в България и на Балканите 
Лектор: Петър Василев, Винозона ООД 

15:30 - 15:45 Тема: Представяне на проект BioSTEP и развитие на биоикономиката в Област Стара Загора         
Лектор: Бранимир Ханджиев, Българска стопанска камара 

15:45 - 16:30 Дискусия на чаша вино от Гърция  

16:30 - 17:00  Разглеждане на Регионален исторически музей Стара Загора 

19:00    Избор на Царица на Августиада 
  Място: Държавна опера Стара Загора 

Събота, 14 октомври 2017 г.  

11:30 - 12:00  Официално откриване на изложението на вино и кулинарни продукти  
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора 

12:00 - 18:00  Изложение на производители на вино и кулинарни продукти; майсторски класове 
Дегустация на богата гама български и чуждестранни вина от водещи изби! 
Кулинарни шедьоври от топ-готвачи! Музика, приятни изненади и много награди! 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора 

По време на изложението, срещу вход от 5 лева за един ден и 8 лева за двата фестивални дни, 
посетителите ще могат:  

 Да дегустират вината на изложителите и да гласуват за тях според своите предпочитания. 
Вината, получили най-много гласове (Vox pópuli, vox Déi - Глас народен, глас Божи), ще носят 
знака на Августиада - монета от римско време с изображение на император Каракала. По 
жребий на част от гласувалите ще бъдат раздадени награди от организаторите и 
изложителите 

 Да дегустират кулинарните продукти на изложителите 

 Да се докоснат до кулинарното изкуство на водещи български шеф-готвачи, които в 
специален гурме корнер ще приготвят различни специалитети 

 Да закупят сувенирни чаши и други сувенири с бранда на Фестивала на виното и културното 
наследство Августиада и реплики от Регионален исторически музей  

 Да разгледат Регионален исторически музей - Стара Загора с новите му експозиции 
 
 
 
 

 Стара Загора 
Регионален исторически музей 

13 - 15 октомври 2017 г. 
www.avgustiada.com 

 

http://www.avgustiada.com/


 
15:30 - 16:30  Майсторски клас: Непознатите винени съкровища на Гърция - водещ Галина Нифору, управител 

на OINORAMA wine consulting & business solutions 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора, зала 33 

19:30 - 22:00 Гала вечер Августиада 
 Място: Държавна опера Стара Загора 

19:30 - 20:30  Програма  на Държавна опера Стара Загора 
 Място: Голямата зала на операта  

20:30 - 22:00  Коктейл с избрани вина, участващи на Августиада  
Място: Фоайе на Държавна опера Стара Загора  

Неделя, 15 октомври 2017 г. 

11:00 - 16:30  Продължение на изложението на производители на вино и кулинарни продукти 
Място: Регионален исторически музей - Стара Загора  

16:00 Обявяване и награждаване на вината, получили най-много гласове от посетителите на 
Фестивала (първо, второ и трето място) и виното, получило правото да носи знака на 
Августиада 

16:30 Закриване на Августиада 2017 

По време на Фестивала, в други културни институции и заведения в Стара Загора, ще бъдат проведени 
съпътстващи  прояви.  

 

Организатори 

 

 

 

 

 

Партньори и спонсори 

 


