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Фондация „Информация и природозащита” 
Проект  „Популяризиране на устойчиво ползване на 

билките в България”, съфинансиран от  

Програмa LIFE + на Европейската комисия ТОО - Гр. Пловдив  
 

 

Приемни за предоставяне на информация и консултации  
на земеделски производители, събирачи на билки, билкозаготвители и всички 

заинтересовани от развитието на 

поминък 

базиран на лечебните растения  
 

ПОКАНА 
 

Имаме удоволствието да Ви поканим да посетите приемните организирани през 

месец март на следните места в област Пловдив: с. Труд, общ. Марица; гр. Карлово, с. 

Калояново, гр. Първомай, гр. Стамболийски и с. Стряма, общ. Раковски. На 

посочените по-долу дати от 09:30 до 16:00 часа, ще можете да получите информация и 
консултации по въпроси, свързани със следните теми: 

- Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правила за събиране и първична 
преработка, правила за опазване на находищата.  

 - Възможности за култивиране на лечебни растения – видове, технологии, източници 

на експертиза и посадъчен материал. 

- Изисквания за качеството на билките за износ и преработка в страната и добри 

практики. 

- Предвижданията за подпомагане на ЗП за култивиране на ЛР и преработка на билки 

по Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.).  

- Лечебните растения като ресурс за развитие на екотуризъм.  

 

Приемните се организират в рамките на проект „Популяризиране на устойчиво 
ползване на билките в България” на Фондация „Информация и природозащита” (ФИП). 

Консултациите ще дават експерти по ползване, опазване и култивиране на лечебни растения 
към екипа на проекта, както и експерти от ТОО – Пловдив към Националната служба за 

съвети в земеделието.  
Посетителите ще могат да се консултират на място, както и да заявят своите нужди 

от информация и да получат отговор от експертите в определен срок. На разположение ще 
бъде информация за контакт с билкозаготвители, производители на разсад и експерти от 

района и страната.  
Желаещите могат да направят предварителни заявки за срещи, консултации и 

информация на посочените по-долу телефон и електронна поща, както в рамките на 
работното време на приемните, така и извън него. 

 

График на приемните: 

Дата  Населено място  Адрес  Организира 

12 и 13 

март  

с. Труд, общ. 

Марица 

Кметство с. Труд ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 

23 март гр. Карлово Хотел „Щерев” ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 

24 март с. Калояново 
Киносалона в сградата на 

общината  

ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 

25 март гр. Първомай  Залата в сградата на общината ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 

26. март гр.Стамболийски Залата на читалището ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 

27 март 
с. Стряма, общ. 
Раковски 

Залата на читалището ФИП и ТОО – Пловдив към НССЗ 
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Програма на приемните: 

 

9:30 – 10:00 Регистрация на участниците 

 

10:00– 10:15 Откриване, представяне на организаторите, целите на срещата и експертите 

 

Представяния на експертите по темите посочени по-горе 

 

Кафе пауза 

 

 

10:15 – 12:30 

Обща дискусия  

12:30 – 16:00 Индивидуални консултации с експертите 

 

 
За повече информация, можете да се свържете: 

- с екипа на Проекта на посочения по-долу електронен адрес и с експерта по ЛР, 

Димитрина Ботева - на тел: 0887 214 858,  

- с ТОО - гр. Пловдив на НССЗ на телефон 032 / 62 67 56, 0889 609 199 и електронна 
поща plovdiv.m@naas.government.bg .  

 


