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Лечебните растения на България - как да ги опазим, как да ги ползваме 

 

2 ноември в 08:31 ·  

 

Остават по-малко от 4 дни до Панаира на българските  # билки  на 6 и 7 ноември 2015, в 

Аграрен университет, гр. Пловдив!  

Очакват Ви: 

• Изложение под надслов: "200 билки - 2 милиона работни места" с участие на 

 # производители  на продукти от български билки. Наречено така, защото според 

експерти билките могат да дадат  # препитание  на една четвърт от народа ни, ако 

опазваме и ползваме разумно находищата на лечебните растения; 

• Премиера на „Лековитото злато на  #  ългария ‖ - документален  # филм , за устойчивото 

ползване на лечебните растения; 

• Приемна, в която земеделски #производители ще могат да получат съвети и 

консултации от най-добрите специалисти в сектора за  # култивиране  на лечебни 

растения. 

• Дискусия „кръгла маса‖ на тема: „Партньорства за опазване и интелигентно 

използване на българските лечебни растения‖, с участието на представители на всички 

заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария. 

Очакваме Ви! 

 

http://agnews.bg/?p=3564 

Панаира на българските билки ще се проведе на 6-7 ноември в Аграрен 

университет в гр. Пловдив 

AgNews BG преди 19 часа Други, Новини Остави коментар 213 Разглеждания  
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На 6 и 7 ноември, 2015, в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе Панаирът на 

билките – национално информационно събитие за перспективите, които предлага 

устойчивото ползване на лечебни растения в  ългария. 

Очаква се потвърждение, че Министърът на околната среда и водите ще открие 

официално Панаира. Поканени са: парламентарната Комисия по околна среда и води, 

посланиците на страните, най-големи вносители на български билки: Великобритания, 

Германия, Италия, Франция, Швейцария, Япония и САЩ, Ръководителят на 

Представителството на Европейската комисия в  ългария, областни управители, 

кметове, експерти и всички заинтересовани. 

В рамките на панаира ще се проведе изложение под наслов: „200 билки – 2 милиона 

работни места―, в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерт с многогодишен опит в сектора, според когото билките могат да дадат 

препитание на една четвърт от народа ни ако се ползват разумно и се опазват добре 

диворастящите находища. 

Панаирът ще включва също премиера на „Лековитото злато на  ългария‖ – 

документален филм, за устойчивото ползване на лечебните растения;: представяне на 

фолклорни традиции свързани с билките, дискусии тип „кръгла маса‖, с участието на 

представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария страни. 

Предвидени са и презентации от експерти на ключови теми за оползотворяванто на 

лечебните растения у нас. Ще се състои и приемна, в която земеделски производители 

да получат съвети и консултации от едни от най-добрите специалисти в сектора за 

култивиране на лечебни растения. 

© 2015 AgNews.BG | Всички права запазени. Позоваването на AgNews.BG е 

задължително! 
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http://agroplovdiv.bg/41902/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%

B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-200-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-2-000-000-

%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-

%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/ 

Изложение „200 билки – 2 000 000 работни места“ в АУ 

in агро / by Агро Пловдив / on 3 ноември 2015 at 16:53 /  

На 6 и 7 ноември в ректората на Аграрния университет в Пловдив ще се проведе 

Панаир на билките, който включва и изложението „200 билки – 2 000 000 работни 

места―. В него ще участват български производители на лечебни растения, както и 

http://agroplovdiv.bg/41902/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-200-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-2-000-000-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/
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http://agroplovdiv.bg/41902/%D0%B8%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-200-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-2-000-000-%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8-%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2/
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специалисти от Министерството на околната среда и водите, Националната служба за 

съвети в земеделието и други. 

Панаирът ще включва също премиера на „Лековитото злато на  ългария‖ – 

документален филм, за устойчивото ползване на лечебните растения. Предвидени са 

дискусии, презентации и приемна за съвети и консултации. 

 

http://www.bgfermer.bg/Article/5089871 

 

Панаир на българските билки и приемна за фермери ще има на 6 и7 ноември в 

Пловдив 

 

3 ноември 2015 

 

Националната служба за съвети в земеделието ще участва в организирания от 

Фондация "Информация и природозащита" Панаир на българските билки. Той ще се 

проведе на 6 и 7 ноември със съдействието и домакинството на Аграрния университет в 

Пловдив като част от "Проект за популяризиране на устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария", съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската 

комисия.В рамките на панаира ще работи приемна за земеделски производители, 

където всеки ще може да получи информация и материали за култивиране на лечебни 

растения, за мерките за подпомагане на земеделските производители, които култивират 

и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., за 

изискванията на международния пазар и добрите практики в Европа. 

Желаещите могат да направят и предварителни заявки за срещи, консултации и 

информация, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него. 

Ще има презентации и дискусии по ключови теми, свързани с опазване, култивиране и 

преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г.В рамките на панаира ще се проведе и изложение под 

наслов: "200 билки - 2 милиона работни места", в което ще участват български 

производители на продукти от местни билки, както и ключови институции за 

опазването и устойчивото ползване на лечебните растения у нас.Представители на 

Националната служба за съвети в земеделието заявиха, че ще участват в приемната за 

земеделски производители. 

 

http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%

D0%B8%D1%8F%D1%82-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D1%82-

%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-

%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/ 

http://politikavplovdiv.com/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B

D%D0%B8/ 

Аграрният университет домакин на панаир на билките 

Деляна Лукова | 03.11.2015 | Академика | Няма коментари 

http://www.bgfermer.bg/Article/5089871
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://u4avplovdiv.com/%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BD/
http://politikavplovdiv.com/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://politikavplovdiv.com/category/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/
http://u4avplovdiv.com/author/d-lukova/
http://u4avplovdiv.com/category/acad/
http://u4avplovdiv.com/%d0%b0%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%80%d0%bd%d0%b8%d1%8f%d1%82-%d1%83%d0%bd%d0%b8%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d0%b8%d1%82%d0%b5%d1%82-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%ba%d0%b8%d0%bd-%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%b0%d0%bd/#comments


Ручейно омайниче – една от билките, които ще бъдат във фокуса на панаира. 

Панаир на билките, на който ще бъдат представени по-важните видове лечени растения 

у нас, ще се проведе в Аграрния университет на 6 и 7 ноември. 

В рамките на форума ще се проведе изложение под мотото: „200 билки – 2 милиона 

работни места―, в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерт с многогодишен опит в сектора, според когото билките могат да дадат 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и се опазват добре 

диворастящите находища. 

В програмата на панаира е включена и премиерата на документалния филм 

„Лековитото злато на  ългария―, който представя фолклорни традиции свързани с 

билките. Предвидени са дискусии с участието на представители на всички 

заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария страни. Ще има и приемна, в която земеделски производители да получат 

съвети и консултации от едни от най-добрите специалисти в сектора за култивиране на 

лечебни растения. 

Около 770 вида или 19% от всички видове растения у нас, са лечебни. Повечето – 760 

вида, са диворастящи.  лизо 250 от тях се ползват в големи количества за търговия и 

преработка 

 

4 ноември 2015 

http://agronovinite.com/agrarniyat-universitet-otkriva-kandidatstudentskata-

kampaniya/ 

Аграрният университет открива кандидатстудентската кампания 

на 4 ноември 2015 | Няма коментари  

Аграрният университет в Пловдив открива кандидатстудентската кампания за учебната 

2016-2017 г. с Ден на отворените врати на 6 ноември, петък. От 12.30 ч. в Аулата на 

Университета ще бъдат представени специалностите, формите на обучение и условията 

за кандидатстване. Зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р Христина Янчева и доц. 

д-р  оряна Иванова, директор на Учебно-информационния център, ще отговорят на 

всички въпроси, свързани с кандидатстването и обучението в Аграрния университет. 

Кандидат-студентите ще имат възможност да посетят аудитории, учебни зали и 

лаборатории, както и да се запознаят с богатството от растителни видове в парка на 

Университета. 

Кандидат-студентите могат да разгледат изложбата на пловдивски ученици на тема: 

„ илките са извор на живот― в Ректората на Аграрния университет и да посетят 

щандовете на производители на продукти от български билки на изложението „200 

http://agronovinite.com/agrarniyat-universitet-otkriva-kandidatstudentskata-kampaniya/
http://agronovinite.com/agrarniyat-universitet-otkriva-kandidatstudentskata-kampaniya/
http://agronovinite.com/agrarniyat-universitet-otkriva-kandidatstudentskata-kampaniya/#comments
http://agronovinite.com/agrarniyat-universitet-nabira-kandidati-za-magistratura-agrobiznes-i-predpriemachestvo/


билки – 2 000 000 работни места―. Инициативата е в рамките на Панаира на 

българските билки, на който Аграрният университет е домакин. 

Откриването на Панаира на билките е от 11 часа в Ректората, където танцов ансамбъл 

„Иглика― ще представи фолклорни традиции и обичаи, свързани с билките. 

 

http://www.dnevnik.bg/blogosfera/post.php?id=220136 

 

НССЗ с приемна на Панаир на българските билки в Пловдив - АГРО НОВИНИ 

 

Публикувано на 4 ное, 2015, 22:50  

 

Няма обобщена от екоминистерството справка колко регистрирани по правилата 

заготвителни пункта за билки има в страната. Информацията се дава по области от 

регионалните инспекции. 

 

Панаирът на билките ще се проведе на 6 и 7 ноември и ще е с богата програма. 

Експерти от  АН ще говорят за дълбочинната преработка на лечебните растения, 

способите за биологично култивиране ще разкрие преподавателят от АУ доц. Анна 

Карова, за възможностите за финансиране на отглеждането и преработката им ще 

говори специалист от Националната служба за съвети в земеделието. Това е част от 

програмата през първия ден на панаира. В събота е предвидена кръгла маса за 

партньорствата. 

 

 Организаторите са създали и документален филм за лековитото злато на  ългария, 

който ще бъде излъчван няколко пъти в рамките на панаира. 

 

Производители и преработватели на лечебни растения ще участват със свои щандове на 

уникалния панаир. 

 

 

http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=2020 

 

Покана за Панаир на българските билки в АУ 

04.11.2015 

  

 Фондация „Информация и природозащита― има удоволствието да Ви покани на 

  

ПАНАИР НА БЪЛГАРСКИТЕ БИЛКИ  

на 6 и 7 ноември 2015 г. 
 

Събитието се провежда с любезното домакинство на Аграрния университет – Пловдив. 

 

http://topbloglog.com/post/1938161 

Изложение „200 билки – 2 000 000 работни места“ в АУ 

http://www.dnevnik.bg/blogosfera/post.php?id=220136
http://www.au-plovdiv.bg/news.php?id=2020
http://topbloglog.com/post/1938161


На 6 и 7 ноември в ректората на Аграрния университет в Пловдив ще се проведе 

Панаир на билките, който включва и изложението „200 билки – 2 000 000 работни 

места―. В него ще участват български производители на лечебни растения... 

 

https://www.pinterest.com/pin/193795590193036273/ 

Панаира на българските билки ще се проведе на 6-7 ноември в Аграрен 

университет в гр. Пловдив 

 

http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1

%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D1%82-news495953.html 

 

 

5 ноември 2015 

 

Панаир на българските билки в Пловдив 

………/платен достъп/…………. 

 

 

http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%

D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0

%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-

%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-

%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90- 

 

Панаир на българските билки в Пловдив 

……………… 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100622745/200-bilki-2-miliona-rabotni-mesta 

200 билки - 2 милиона работни места 

публикувано на 05.11.15 в 15:17 / 21 преглеждания  

Автор: Елена Крушкова - Радио Пловдив  

Перспективите, които предлага устойчивото ползване на лечебни растения в  ългария, 

ще бъдат представени на Панаира на българските билки, който ще се проведе на 6 -7 

https://www.pinterest.com/pin/193795590193036273/
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.marica.bg/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-news495953.html
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://www.novinitednes.net/fermer/article/Agronet.bg/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%9C%D0%90-
http://bnr.bg/plovdiv/post/100622745/200-bilki-2-miliona-rabotni-mesta
http://bnr.bg/plovdiv/search?author=1386-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+-+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2


ноември в Аграрния университет в  Пловдив. В рамките на форума ще се проведе и 

изложението - "200 билки - 2 милиона работни места", в което ще участват над 20  

български производители на продукти от местни билки, както и ключови институции, 

свързани със сектора.   

Панаирът се организира от Фондация "Информация и природозащита"  и  е част  от 

"Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария", съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия, съобщи на 

пресконференция днес Светлана Аладжем, координатор на проекта.  

Тя  обясни още, че названието на изложението „"200 билки - 2 милиона работни места", 

е вдъхновено от български експерт с многогодишен опит в сектора, според когото 

билките могат да дадат препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват 

разумно и се опазват добре диворастящите находища. От своя страна експертът по 

лечебни растения  Димитрина  отева  припомни, че  в   ългария от над 700 вида 

растения с лечебни свойства, се употребяват за стопански цели едва около 200 билки.  

По време на изложението ще има презентации и дискусии по ключови теми, свързани с 

опазване, култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г, допълни Светлана 

Аладжем.Ще се състои и приемна, в която земеделски производители да получат 

съвети и консултации от едни от най-добрите специалисти в сектора за култивиране на 

лечебни растения. В програмата на панаира е включена и премиерата на документалния 

филм „Лековитото злато на  ългария―,който представя фолклорни традиции свързани с 

билките. 

По думите й Панаирът на билките и изложението са кулминацията на двегодишната 

информационна кампания в рамките на проекта, партньор, по който е и  НР. В ефира 

на програма „Хоризонт‖, Радио Пловдив и Радио Стара Загора до момента са излъчени 

над 160  радиорубрики за опазването, ползването и преработката на лечебните растения 

в  ългария. Така посланията, че  ългария е на едно от първите места в света по 

богатство от лечебни растения и износ на билки, както и че преработката им може да 

осигури поминък за местните общности и възможности за икономическо развитие и по-

отговорно отношение към дивите находища на лечебните растения достигат до цялата 

национална общественост, коментира Аладжем.  

Днес бе представен за първи път и наръчник за журналисти „Лечебните растения – 

природно богатство, лек и поминът‖, в който е събрана полезна информация за билките 

–  от тяхното опазване, правила за събиране, култивиране и използване - до 

възможностите за добър доход. 

 

http://topbloglog.com/post/1939291 

 

Панаир на българските билки в Пловдив 

 

Топ 3 в износа на български лечебни растения са липата, копривата и дървесния бъз 

Изнасяме сушени билки с 5% печалба, връщат ни ги преработени с 400% отгоре 

Светла Аладжем (вдясно) и Димитрина  отева представиха програмата на панаира 

http://topbloglog.com/post/1939291


„Големият проблем на сектора с лечебни растения е, че  ългария не използва правилно 

богатия природен ресурс... 

 

Агро Пловдив- изнес новини и земеделие...: Профил, Подробности 

Предишна статия: Складирането на узряло сирене ще се подпомага с 15.57 евро/тон и 

40 цента на ден 

 

 

http://agro.bg/news/article56516.html 

 

НССЗ с приемна на Панаир на българските билки в Пловдив 

 

5 Ноември 2015 10:50 | Новини 

 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места" 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира земеделски 

производители в специално обособена Приемна в рамките на Панаир на българските 

билки. Събитието ще се проведе от 6 до 7 ноември в Аграрен университет - Пловдив.  

Всеки земеделски производител ще може да получи информация и материали по 

следните теми: 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират лечебни 

растения и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.)  

Приемната ще се проведе в зала „Ручейно омайниче― на АУ от 14.00 до 18.00 ч. на 6 

ноември и от 10.00 до 15.00 часа на 7 ноември.  

По време на панаира експерти на НССЗ ще вземат участие в различни презентационни 

и дискусионни панели. В рамките на първия ден от 14.00 до 16.00 часа в зала „Липов 

цвят― ще бъде изнесена презентация на тема „Култивиране на лечебни растения и 

преработка на билки-възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.―  

На 7 ноември от 10.00 ч. в зала „Липов цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и 

планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на 

лечебните растения. 

 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

 Панаир на българските билки се организира от Фондация „Информация и 

природозащита‖ в рамките на проект „Популяризиране на устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария‖, съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската 

комисия.  

Подробна информация за форума е налична на интернет страниците на НССЗ 

http://agro.bg/news/article56516.html


www.naas.government.bg и на организаторите, Фондация „Информация и 

природозащита‖- www.susherbsbg.eu.  

Източник:  
AGRO.BG  

 

 

 

http://www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/2015/11/05/2643604_na_6_i_7_noemvri_-

_panair_na_bulgarskite_bilki_v/ 

 

На 6 и 7 ноември - Панаир на българските билки в Пловдив 

От Дневник 

 

Последна промяна в 16:01 на 05 ное 2015, 180 прочитания, 

 

На 6 и 7 ноември в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе Панаир на 

българските билки. В изложението, наречено "200 билки - 2 милиона работни места", 

ще участват български производители на продукти от местни лечебни растения. Според 

експерти с многогодишен опит в сектора билките могат да дадат препитание на една 

четвърт от хората в страната, ако се ползват разумно и ако диворастящите находища се 

опазват добре. 

 

По време на панаира ще бъде организирана кръгла маса на тема "Партньорства за 

интелигентно използване на ресурсите ни от билки". Ще бъдат представени и 

фолклорни традиции, свързани с билките, както и премиера на документалния филм 

"Лековитото злато на  ългария". 

 

Националната служба за съвети в земеделието организира приемна за земеделски 

производители, които могат да получат съвети и консултации от специалисти по 

култивиране на лечебни растения. 

 

Форумът е част от проект "Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните 

растения в  ългария" на фондация "Информация и природозащита", съфинансиран от 

Програма LIFE+ на Европейската комисия. 

 

 

 

http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-
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Панаир на българските билки ще се проведе в Пловдив (ПРОГРАМА) 

 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив 
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05.11.2015 

Автор: Фермер.БГ 

 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив. Събитието се 

организира от Фондация „Информация и природозащита‖ (ФИП) със съдействието и 

домакинството на Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект 

„Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария‖ 

съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта 

е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и 

устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на 

страната ни. 

  

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземе участие в Панаира с 

Приемна за земеделски производители. Всеки ще може да получи информация и 

материали по следните теми: 

  

1. Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

2. Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират ЛР и 

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

3. Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа; 

4. Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правилно събиране и първична 

преработка за получаване на качествени билки, на добра цена; 

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

информация, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него. 

6. Предвидени са презентации и дискусии по ключови теми, свързани с опазване, 

култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

  

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов: "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

  

Панаирът ще включва: представяне на фолклорни традиции свързани с билките, 

премиера на „Лековитото злато на  ългария‖ - документален филм, за устойчивото 

ползване на лечебните растения; дискусии тип „кръгла маса‖, с участието на 

представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария страни. 

  

Представители на НССЗ ще участват в Приемната за земеделски производители (зала 

„Ручейно омайниче― от 14.00 до 18.00 ч.) и с презентация на тема „Култивиране на 

лечебни растения и преработка на билки- възможности за финансиране по ПРСР 2014-

2020 г.― (зала „Липов цвят― от 14.00 до 16.00 ч.). На 7 ноември (събота) от 10.00 ч.в зала 

„Липов цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и планиране на съвместни 

инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на лечебните растения. 



  

  

Панаир на българските билки 6 - 7 ноември 2015 г., Пловдив (ПРОГРАМА) 

 

 

http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD

%D0%B8/2731 

 

Панаир на българските билки 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземе участие в 

организирания от Фондация „Информация и природозащита” (ФИП) Панаир на 

българските билки. 
 

Форумът ще се проведе на 6 и 7 ноември с любезното съдействие и домакинство на 

Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект „Популяризиране 

на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария‖ съфинансиран от 

Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта е 

разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и 

устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на 

страната ни. 

В рамките на Панаира ще работи Приемна за земеделски производители. Всеки ще 

може да получи информация и материали по следните теми: 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират ЛР и 

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

- Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа; 

- Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правилно събиране и първична 

преработка за получаване на качествени билки, на добра цена; 

Желаещите могат да направят предварителни заявки за срещи, консултации и 

информация, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него. 

Предвидени са презентации и дискусии по ключови теми, свързани с опазване, 

култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов: "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

Панаирът ще включва: представяне на фолклорни традиции свързани с билките, 

премиера на „Лековитото злато на  ългария‖ - документален филм, за устойчивото 

ползване на лечебните растения; дискусии тип „кръгла маса‖, с участието на 

представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария страни. 

 ългарското национално радио, което е асоцииран бенефициент по Проекта, както и 

други национални и регионални медии ще огласят събитието и разпространят 

http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2731
http://www.naas.government.bg/bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2731


посланията му в цялата страна. От 11 часа, на 5 ноември, четвъртък, в Пресклуба на 

БТА, на  Площад "Централен" 1, в Пловдив ще се проведе Пресконференция по 

повод Панаира. 
 

Представители на НССЗ ще участват в Приемната за земеделски производители 

(зала „Ручейно омайниче“ от 14.00 до 18.00 ч.) и с презентация на тема 

„Култивиране на лечебни растения и преработка на билки- възможности за 

финансиране по ПРСР 2014-2020 г.“ (зала „Липов цвят“ от 14.00 до 16.00 ч.). На 7 

ноември (събота) от 10.00 ч.в зала „Липов цвят“ ще се проведе кръгла маса за 

дискусии и планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво 

ползване на лечебните растения. 
Допълнително за проекта, пълната програма за форума- Панаир на билките, технологии 

за култивиране и друга полезна информация са налични на интернет страницата на 

проекта: www.susherbsbg.eu 

 

 

 

http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-

%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-

%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив 

05 Ноември 2015 

 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив. Събитието се 

организира от Фондация „Информация и природозащита" (ФИП) със съдействието и 

домакинството на Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект 

„Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария" 

съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта 

е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и 

устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на 

страната ни. 

  

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземе участие в Панаира с 

Приемна за земеделски производители. Всеки ще може да получи информация и 

материали по следните теми: 

  

1. Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

2. Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират ЛР и 

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

3. Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа; 

4. Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правилно събиране и първична 

преработка за получаване на качествени билки, на добра цена; 

http://www.susherbsbg.eu/
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.ngobg.info/bg/messages/19914-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html


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

информация, както в рамките на работното време на приемните, така и извън него. 

6. Предвидени са презентации и дискусии по ключови теми, свързани с опазване, 

култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

  

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов: "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

  

Панаирът ще включва: представяне на фолклорни традиции свързани с билките, 

премиера на „Лековитото злато на  ългария" - документален филм, за устойчивото 

ползване на лечебните растения; дискусии тип „кръгла маса", с участието на 

представители на всички заинтересовани от опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария страни. 

  

Представители на НССЗ ще участват в Приемната за земеделски производители (зала 

„Ручейно омайниче" от 14.00 до 18.00 ч.) и с презентация на тема „Култивиране на 

лечебни растения и преработка на билки- възможности за финансиране по ПРСР 2014-

2020 г." (зала „Липов цвят" от 14.00 до 16.00 ч.). На 7 ноември (събота) от 10.00 ч.в зала 

„Липов цвят" ще се проведе кръгла маса за дискусии и планиране на съвместни 

инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на лечебните растения. 

   

Панаир на българските билки 6 - 7 ноември 2015 г., Пловдив (ПРОГРАМА) 

Източник: Фермер  Г, 05 Ноември 2015 

 

 

http://podtepeto.com/pod-nebeto/v-panaira-vlizat-bilkite/ 

 

В Панаира влизат билките 

 

5 Ноември 2015 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира земеделски 

производители в специално обособена Приемна в рамките на Панаир на българските 

билки. Събитието ще се проведе от 6 до 7 ноември в Аграрен университет - Пловдив.  

Всеки земеделски производител ще може да получи информация и материали по 

следните теми: 

 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал,  добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират лечебни 

растения и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.)  

http://www.ngobg.info/uploadfiles/documents/bulgarianherbsfair_programmeauditorii.pdf
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%25
http://podtepeto.com/pod-nebeto/v-panaira-vlizat-bilkite/


 

Приемната ще се проведе в зала „Ручейно омайниче― на АУ от 14.00 до 18.00 ч. на 6 

ноември и от 10.00 до 15.00 часа на 7 ноември.  

По време на панаира експерти на НССЗ ще вземат участие в различни презентационни 

и дискусионни панели. В рамките на първия ден от 14.00 до 16.00 часа в зала „Липов 

цвят― ще бъде изнесена презентация на тема „Култивиране на лечебни растения и 

преработка на билки-възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.―  

 

На 7 ноември от 10.00 ч. в зала „Липов цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и 

планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на 

лечебните растения. 

 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

 

 Панаир на българските билки се организира от Фондация „Информация и 

природозащита‖ в рамките на проект „Популяризиране на устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария‖, съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската 

комисия.  

 

 

 

http://www.lagpsl.bg/aggregator/sources/4?page=1 

Топ 3 в износа на български лечебни растения са липата, копривата и дървесният 

бъз  

Вт., 11/05/2015 - 13:29  

 

Изнасяме сушени билки с 5% печалба, връщат ни ги преработени с 400% отгоре  

Светла Аладжем (вдясно) и Димитрина  отева представиха програмата на панаира 

„Големият проблем на сектора с лечебни растения е, че  ългария не използва правилно 

богатия природен ресурс, с който разполага. Изнасяме обичайно сушен цвят, стръкове, 

корени, които като суровина носят средно 5% принадена стойност. А когато навън 

преработят билките, ни ги връщат като различни продукти с до 400% печалба.― Това 

информира председателят на фондация „Информация и природозащита― Светла 

Аладжем днес на пресконференция по повод утрешния старт на Панаира на 

българските билки, който ще се проведе в Аграрния университет в Пловдив. 

  

В топ 3 на износната листа на билките са липата, копривата и дървесния бъз. 
В  ългария виреят около 750 вида лечебни растения, от които около 200 са предмет на 

стопанска дейност, поясни експертът Димитрина  отева. Над 80% от продукцията е 

предназначена за износ, а в страната остават под 20 на сто. Годишното производство е 

между 15 и 18 хил. тона. 

Няма обобщена от екоминистерството справка колко регистрирани по правилата 

заготвителни пункта за билки има в страната. Информацията се дава по области от 

регионалните инспекции. 

http://www.lagpsl.bg/aggregator/sources/4?page=1
http://agroplovdiv.bg/41943/%d1%82%d0%be%d0%bf-3-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82/
http://agroplovdiv.bg/41943/%d1%82%d0%be%d0%bf-3-%d0%b2-%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%be%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82/


Панаирът на билките ще се проведе на 6 и 7 ноември и ще е с богата програма. 

Експерти от  АН ще говорят за дълбочинната преработка на лечебните растения, 

способите за биологично култивиране ще разкрие преподавателят от АУ доц. Анна 

Карова, за възможностите за финансиране на отглеждането и преработката им ще 

говори специалист от Националната служба за съвети в земеделието. Това е част от 

програмата през първия ден на панаира. В събота е предвидена кръгла маса за 

партньорствата. 

  

Организаторите са създали и документален филм за лековитото злато на  ългария, 

който ще бъде излъчван няколко пъти в рамките на панаира. 

Производители и преработватели на лечебни растения ще участват със свои щандове на 

уникалния панаир. 

Прочети още: За производителите на лечебни растения са отворени и светът, и 

бюджетът на ПРСР  

Категории: Информация  

 

 

http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-

%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/ 

 

Топ 3 в износа на български лечебни растения са липата, копривата и дървесният 

бъз 

 

in агро / by Агро Пловдив / on 5 ноември 2015 at 13:29 / 

 

Изнасяме сушени билки с 5% печалба, връщат ни ги преработени с 400% отгоре 

Светла Аладжем (вдясно) и Димитрина Ботева представиха програмата на 

панаира 

 

„Големият проблем на сектора с лечебни растения е, че  ългария не използва правилно 

богатия природен ресурс, с който разполага. Изнасяме обичайно сушен цвят, стръкове, 

корени, които като суровина носят средно 5% принадена стойност. А когато навън 

преработят билките, ни ги връщат като различни продукти с до 400% печалба.― Това 

информира председателят на фондация „Информация и природозащита― Светла 

Аладжем днес на пресконференция по повод утрешния старт на Панаира на 

българските билки, който ще се проведе в Аграрния университет в Пловдив. 

 

  

В топ 3 на износната листа на билките са липата, копривата и дървесния бъз. 

 

В  ългария виреят около 750 вида лечебни растения, от които около 200 са предмет на 

стопанска дейност, поясни експертът Димитрина  отева. Над 80% от продукцията е 

предназначена за износ, а в страната остават под 20 на сто. Годишното производство е 

между 15 и 18 хил. тона. 

 

 

 

http://agroplovdiv.bg/35572/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd/
http://agroplovdiv.bg/35572/%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b8%d0%b7%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bb%d0%b5%d1%87%d0%b5%d0%b1%d0%bd%d0%b8-%d1%80%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bd/
http://www.lagpsl.bg/aggregator/categories/1
http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/
http://agroplovdiv.bg/41943/%D1%82%D0%BE%D0%BF-3-%D0%B2-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82/


http://www.bta.bg/bg/pressclub 

 

http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_ht0tc1gx 

 

 

Пресконференция "Панаир на българските билки" 

 05.11.2015, Пловдив 

 

Пресконференция по повод "Панаир на българските билки", който е част от проекта 

"Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария". Панаира 

се провежда на 6 и 7 ноември 2015 г. в Аграрен Университет - Пловдив  

 

Пресконференция по повод Панаир на билките 

 

Начало: 

четвъртък, 05 ноември 2015, 11:00  

Край: 

четвъртък, 05 ноември 2015, 12:00  

Организатор: 

Фондация "Информация и природозащита"  

Описание: 

Пресконференция по повод "Панаир на билките",който ще се проведе на 6-ти и 7-ми 

ноември в Аграрен Университет - Пловдив. Негова основна цел е разпространение на 

знания за опазване ресурсите от лечебни растения и устойчивото им използване. 

 

 

http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-

%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-

%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/ 

 

05 ноември 2015 

 

Ден на отворени врати за кандидат-студенти в Аграрния университет 

На 6 ноември Аграрният университет в Пловдив организира Ден на отворените врати 

та кандидат-студента. От 12.30 ч. в Аулата на университета ще бъдат представени 

специалностите, формите на обучение и условията за кандидатстване. 

Зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р Христина Янчева и доц. д-р  оряна 

Иванова – директор на Учебно-информационния център, ще отговорят на всички 

въпроси, свързани с кандидатстването и обучението в АУ – Пловдив. 

Кандидат-студентите ще имат възможност да посетят аудитории, учебни зали и 

лаборатории, както и да се запознаят с богатството от растителни видове в парка на 

най-голямото в страната учебно заведение, което подготвя кадри в земеделието, 

икономиката, екотуризма. 

http://www.bta.bg/bg/pressclub
http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_ht0tc1gx
http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/
http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/
http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/
http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/
http://agroplovdiv.bg/41936/%D0%B4%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4/


Кандидат-студентите могат да разгледат изложбата на пловдивски ученици на тема: 

„ илките са извор на живот― в Ректората на Аграрния университет и да посетят 

щандовете на производители на продукти от български билки на изложението „200 

билки – 2 000 000 работни места―. Инициативата е в рамките на Панаира на 

българските билки, организиран от Фондация „Информация и природозащита― и 

„Екологични консултации― с любезното домакинство на Аграрния университет – 

Пловдив. 

 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=47992 

 

Екип на Национална служба за съвети в земеделието ще участва в Панаир на 

билките в Пловдив 

 

Публикувана 05.11.2015 08:30 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира земеделски 

производители в специално обособена Приемна в рамките на Панаир на българските 

билки. Събитието ще се проведе от 6 до 7 ноември в Аграрен университет - Пловдив.  

Всеки земеделски производител ще може да получи информация и материали по 

следните теми: 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал, добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират лечебни 

растения и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.)  

Приемната ще се проведе в зала „Ручейно омайниче― на АУ от 14.00 до 18.00 ч. на 6 

ноември и от 10.00 до 15.00 часа на 7 ноември.  

По време на панаира експерти на НССЗ ще вземат участие в различни презентационни 

и дискусионни панели. В рамките на първия ден от 14.00 до 16.00 часа в зала „Липов 

цвят― ще бъде изнесена презентация на тема „Култивиране на лечебни растения и 

преработка на билки-възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.―  

На 7 ноември от 10.00 ч. в зала „Липов цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и 

планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на 

лечебните растения. 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

Панаир на българските билки се организира от Фондация „Информация и 

природозащита‖ в рамките на проект „Популяризиране на устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария‖, съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската 

комисия.  

Подробна информация за форума е налична на интернет страниците на НССЗ 

www.naas.government.bg и на организаторите, Фондация „Информация и 

природозащита‖- www.susherbsbg.eu. 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=47992
http://www.naas.government.bg/
http://www.susherbsbg.eu/


 

 

http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--

news15014.html 

 

Панаир на българските билки ще се проведе в Пловдив (ПРОГРАМА) 

 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив. Събитието се 

организира от Фондация „Информация и природозащита‖ (ФИП) със съдействието и 

домакинството на Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект 

„Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария‖ 

съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта 

е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и 

устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на 

страната ни.   Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще вземе участие в 

Панаира с Приемна за земеделски производители. Всеки ще може да получи 

информация и материали по следните теми: 

  1. Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал, 

 добри примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от 

района и страната; 2. Мерки за подпомагане на земеделските производители, които 

култивират ЛР и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони 

(2014-2020 г.) 3. Изисквания на международния пазар и добри практики в Европа; 4. 

Устойчиво ползване на лечебните растения (ЛР) – правилно събиране и първична 

преработка за получаване на качествени билки, на добра цена; 5. Желаещите могат да 

направят предварителни заявки за срещи, консултации и информация, както в рамките 

на работното време на приемните, така и извън него. 6. Предвидени са презентации и 

дискусии по ключови теми, свързани с опазване, култивиране и преработка на билки, в 

т.ч. и възможности за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г.   В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов: "200 билки 

- 2 милиона работни места", в което ще участват български производители на продукти 

от местни билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 

експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре.   Панаирът ще включва: представяне на фолклорни 

традиции свързани с билките, премиера на „Лековитото злато на  ългария‖ - 

документален филм, за устойчивото ползване на лечебните растения; дискусии тип 

„кръгла маса‖, с участието на представители на всички заинтересовани от опазването и 

устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария страни.   Представители на 

НССЗ ще участват в Приемната за земеделски производители (зала „Ручейно 

омайниче― от 14.00 до 18.00 ч.) и с презентация на тема „Култивиране на лечебни 

растения и преработка на билки- възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.― 

(зала „Липов цвят― от 14.00 до 16.00 ч.). На 7 ноември (събота) от 10.00 ч.в зала „Липов 

http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html
http://www.fermer.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%89%D0%B5-%D1%81%D0%B5-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0--news15014.html


цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и планиране на съвместни инициативи за 

интелигентно и устойчиво ползване на лечебните растения.      

 

 

 

http://www.novini.bg/news/315081-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-

%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html 
 

Панаир на българските билки в Аграрния университет в Пловдив  

 

05.11.2015 | 14:33 

 

Панаир на българските билки ще се състои на 6 и 7 ноември в Аграрния университет в 

Пловдив, съобщиха на пресконференция в  ТА в Пловдив организаторите му от 

фондацията "Информация и природозащита". Форумът е част от проекта 

"Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария", 

съфинансиран от програмата "LIFE+" на Европейската комисия. Координаторът на 

проекта Светлана Аладжем каза, че проблемът на сектора е износът на огромна част от 

лечебните растения, добивани в  ългария. Около 80 процента от добиваните у нас 

билки се изнасят като суровина за преработка и едва около 15 на сто от продукцията 

остават за българският пазар. Едни от сериозните проблеми в сектора са липсата на 

събирачи на билки, както и малкото пунктове за тяхното изкупуване. В рамките на 

панаира на българските билки са предвидени приемна за земеделски производители, 

изложението "200 билки - 2 милиона работни места", кръгла маса "Партньорства за 

интелигентно ползване на лечебните растения", ще бъде презентиран и създаденият по 

проекта документален филм "Лековитото злато на  ългария". Светлана Аладжем 

изрази мнение, че една четвърт от българското население може да се препитава от 

българските билки и тяхната преработка. Панаирът на билките е с "вход свободен". 

 

 

 

http://www.bgfermer.bg/Article/5093819 

 

Всичко за билките ще може да се научи в Пловдив от Националната служба за 

съвети 

05 ноември 2015 

 

От Националната служба за съвети в земеделието съобщиха, че всичко за билките ще 

може да се научи по време на Панаир на българските билки, който ще се проведе на 6 и 

7 ноември в Аграрен университет - Пловдив. 

 

Всеки земеделски производител ще може да получи информация и материали за 

култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал, добри 

http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.novini.bg/news/315081-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://www.bgfermer.bg/Article/5093819


примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната. 

 

Стопаните ще бъдат консултирани и за мерките за помагане по Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. 

 

Приемната ще се проведе от 14.00 до 18.00 ч. на 6 ноември и от 10.00 до 15.00 часа на 7 

ноември. 

 

Освен това ще има и презентации и дискусии за култивиране на лечебни растения и 

преработка на билки, както и кръгла маса за планиране на съвместни инициативи за 

интелигентно и устойчиво ползване на лечебните растения. 

 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и институции. 

 

http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-

%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/ 

На 6 и 7 ноември – Панаир на българските билки в Пловдив 

05 ноември  Dnevnik Leave a comment 10 Views  

На 6 и 7 ноември в Аграрния университет в Пловдив ще се проведе Панаир на 

българските билки. В изложението, наречено „200 билки – 2 милиона работни места―, 

ще участват български производители на продукти от местни лечебни растения. Според 

експерти с многогодишен опит в сектора билките могат да дадат препитание на една 

четвърт от хората в страната, ако се ползват разумно и ако диворастящите находища се 

опазват добре. 

По време на панаира ще бъде организирана кръгла маса на тема… 

http://www.dnevnik.bg/rss/  

 

 

6 ноември 2015 

 

http://pochivka.com/n19-65289-

%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%

D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%

B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%89

%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D

0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0

%B8%D0%B2 

http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
http://www.bgvestnik.eu/%D0%BD%D0%B0-6-%D0%B8-7-%D0%BD%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
http://www.bgvestnik.eu/category/dnevnik/
http://www.bgvestnik.eu/%d0%bd%d0%b0-6-%d0%b8-7-%d0%bd%d0%be%d0%b5%d0%bc%d0%b2%d1%80%d0%b8-%d0%bf%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b8%d1%80-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%b1%d0%b8/#respond
http://www.dnevnik.bg/evropa/zemedelie/2015/11/05/2643604_na_6_i_7_noemvri_-_panair_na_bulgarskite_bilki_v/?ref=rss?TB_iframe=true&width=1137.6&height=774
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http://pochivka.com/n19-65289-%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8_%D1%89%D0%B5_%D1%81%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2


Панаир на българските билки ще се проведе в Пловдив 

 

петък, 6 ноември 2015 

 

На 6 и 7 ноември Аграрният университет в Пловдив ще открие Панаир на българските 

билки под мотото 200 билки – 2 милиона работни места. На събитието ще бъдат 

представени различни лечебни растения. 

На изложението ще се включат и български производители от всички краища на 

страната. Експерти с многогодишен опит в сектора ще дават насоки на присъстващите 

как разумно да използват набраните билки. 

По време на панаира ще бъде организирана и кръгла маса, на която ще се обсъдят 

формите за ефективното използване на ресурсите ни от билки. 

Ще бъдат представени и разнообразие от фолклорни традиции, свързани с билките. 

Гостите ще могат да се насладят и на филма Лековитото злато на  ългария. 

Форумът е част е проекта Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните 

растения в  ългария на фондация Информация и природозащита. 

 

 

http://www.monitor.bg/a/view/13518-

%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B5-

%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-5-

%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-

%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B8-

%D0%B3%D0%B8-

%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0

%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-400- 

 

Изнасяме сушени билки с 5 % печалба, връщат ни ги преработени с 400 % 

Агенция Монитор - петък, 06-11-2015 - 12:47 

 

От страната обичайно се експортират сушен цвят, стръкове, корени, които като 

суровина носят средно 5% принадена стойност. А когато навън преработят билките, ни 

ги връщат като различни продукти с до 400% печалба. Това съобщи днес председателят 

на фондация „Информация и природозащита― Светла Аладжем при откриването на 

Панаир на българските билки, който се провежда в Аграрния университет в Пловдив. 

Големият проблем на сектора с лечебни растения е, че  ългария не използва правилно 

богатия природен ресурс, с който разполага, каза експертът. 

В  ългария виреят около 750 вида лечебни растения, от които около 200 са предмет на 

стопанска дейност, поясни експертът Димитрина  отева. Над 80% от продукцията е 

предназначена за износ, а в страната остават под 20 на сто. Годишното производство е 

между 15 и 18 хил. тона. 

Панаирът на билките ще се проведе на днес и утре. Входът е свободен. Производители 

и преработватели на лечебни растения участват със свои щандове. 

 

 

http://www.novinar.bg/news/festival-na-bilkite-v-plovdiv_NTE4NTs0Mw==.html 

Фестивал на билките в Пловдив 
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http://gotvach.bg/bilki
https://grad.bg/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://grad.bg/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B8
http://ezine.bg/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE
http://www.monitor.bg/a/view/13518-%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%BC%D0%B5-%D1%81%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81-5-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B1%D0%B0-%D0%B2%D1%80%D1%8A%D1%89%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B8-%D0%B3%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8-%D1%81-400-
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http://www.novinar.bg/news/festival-na-bilkite-v-plovdiv_NTE4NTs0Mw==.html
http://www.novinar.bg/news/festival-na-bilkite-v-plovdiv_NTE4NTs0Mw==.html#commentsForm


Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в Пловдив. 

Над 20 производители ще представят продукцията си до днес на изложението, 

озаглавено "200 билки - 2 милиона работни места", което започна вчера. 

Панаирът се организира от фондация "Информация и природозащита" и е част от 

Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария. 

Той е съфинансиран от програмата LIFE+ на Европейската комисия, партньор на 

проекта е  НР. 

 

 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3832 
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Директорът на РИОСВ – Пловдив откри Панаир на българските билки в 

Аграрния университет  

Директорът на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев приветства организаторите и 

участниците в Панаира на българските билки в Аграрния университет и прочете 

поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева. „Убедена съм, че настоящият форум, ще бъде място на интересни срещи, 

задълбочени дискусии по актуални теми в регионален и национален мащаб, свързани с 

опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, с употребата на генетичните 

ресурси , като част от биологичното разнообразие. А това са трите цели на конвенцията 

по биологично разнообразие, залегнали в политиката на Министерството на околната 

среда и водите―, се казва в обръщението. 

„Този панаир е празник за всички, които се занимават в сектора – от събирачите до 

клиентите―, посочи в приветствието си организаторката на форума Светлана Аладжем.  

Специален гост на Панаира на билките бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни, който от 30 години 

произвежда диетични напитки от антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, 

богати на антиоксиданти, витамини и пектин. Той посочи, че трябва да се познават 

лечебните растения и прикани институциите към осигуряване на средства за научно 

изучаване на билките и за запазване на ценните растителни видове у нас. Според проф. 

Крачанов суровините от билки, които се събират в  ългария трябва да носят принос за 

развитие на родната икономика. 

В рамките на Панаира на българските билки се провежда изложение под надслов: „200 

билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на продукти от лечебни 

растения. За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат 

съвети от специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на 

форума предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. Направена бе и премиера 

на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото ползване на лечебните 

растения, който ще излезе в национален ефир. 

Панаирът на българските билки се провежда за първи път и продължава до 7 ноември в 

Аграрния университет в Пловдив. Той е организиран от фондация „Информация и 

http://www.moew.government.bg/?show=news&nid=3832


природозащита‖, съфинансиран по Програма LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния 

университет. 

 

http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/ 

 

Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Теми Аграрен университет, билки, Пловдив 

Историята на известния билкар Кольо Жеков  

 

Панаир на българските билки ще се проведе днес и утре в Аграрния университет в 

Пловдив. В изложението, наречено „200 билки – 2 милиона работни места―, ще 

участват български производители на продукти от местни лечебни растения. Според 

експерти с многогодишен опит в сектора билките могат да дадат препитание на една 

четвърт от хората в страната, ако се ползват разумно и ако диворастящите находища се 

опазват добре. 

 

По време на панаира ще бъде организирана кръгла маса на тема „Партньорства за 

интелигентно използване на ресурсите ни от билки―. Ще бъдат представени и 

фолклорни традиции, свързани с билките, както и премиера на документалния филм 

„Лековитото злато на  ългария―. 

 

Повреме на панаира Националната служба за съвети в земеделието организира приемна 

за земеделски производители, които могат да получат съвети и консултации от 

специалисти по култивиране на лечебни растения. Форумът е част от проект 

„Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария― на 

фондация „Информация и природозащита―, съфинансиран от Програма LIFE+ на 

Европейската комисия. 

 

В същото време от 12.30 ч. в Аграрния университет ще се проведе ден на отворените 

врати. В аулата на Университета ще бъдат представени специалностите, формите на 

обучение и условията за кандидатстване. Зам.-ректорът по учебната работа проф. д-р 

Христина Янчева и доц. д-р  оряна Иванова – Директор на Учебно-информационния 

център ще отговорят на всички въпроси, свързани с кандидатстването и обучението в 

АУ – Пловдив. 

 

Кандидат-студентите ще имат възможност да посетят аудитории, учебни зали и 

лаборатории, както и да се запознаят с богатството от растителни видове в парка на 

Университета. 

 

 

 

http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://www.dcnews.bg/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8/
http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/
http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/
http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/
http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/


%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/ 

 

Панаир на български билки събира производители и експерти в Пловдив 

От: 06 ноември 2015, 13:28В:  

Панаир на българските билки се провежда днес и утре в Пловдив. Събитието се 

организира от Фондация „Информация и природозащита‖ (ФИП) със съдействието и 

домакинството на Аграрния университет в Пловдив. Събитието е част от дейностите по 

проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария. 

Той се съфинансира от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на 

проекта е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни 

растения и устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и 

икономиката на страната ни. 

По време на двудневния форум ще се проведе и изложение под наслов: „200 билки – 2 

милиона работни места―, в което ще участват български производители на продукти от 

местни билки, както и представители на институции за опазването и устойчивото 

ползване на лечебните растения у нас. 

Програмата на панаира включва още представяне на фолклорни традиции свързани с 

билките, премиера на документалния филм „Лековитото злато на  ългария‖, дискусии 

и др. 

Пълната програма виж ТУК>> 

 

 

http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-

%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-

%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-

%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-

%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-

%D0%B2-

%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-

%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1

%82%D0%B5%D1%82 

 

Стефан Шилев откри Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Автор:  PlovdivskiNovini.bg Публикувана в Пловдив Петък, 06 Ноември 2015 16:31 

 

Директорът на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев приветства организаторите и 

участниците в Панаира на българските билки в Аграрния университет и прочете 

поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева. „Убедена съм, че настоящият форум, ще бъде място на интересни срещи, 

задълбочени дискусии по актуални теми в регионален и национален мащаб, свързани с 

опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, с употребата на генетичните 

ресурси, като част от биологичното разнообразие. А това са трите цели на конвенцията 

по биологично разнообразие, залегнали в политиката на Министерството на околната 

среда и водите―, се казва в обръщението. „Този панаир е празник за всички, които се 

занимават в сектора – от събирачите до клиентите―, посочи в приветствието си 

организаторката на форума Светлана Аладжем.  Специален гост на Панаира на билките 

бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си на научни изследвания в областта на 

http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/
http://www.nbp.bg/nbp/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8/
http://www.au-plovdiv.bg/cntnr_1/Bulgarian%20Herbs%20Fair_Programme%20auditorii.pdf
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
http://www.plovdivskinovini.com/index.php/plovdiv/pd/item/53787-%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BD-%D1%88%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B2-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
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здравословните храни, който от 30 години произвежда диетични напитки от 

антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, богати на антиоксиданти, витамини и 

пектин. Той посочи, че трябва да се познават лечебните растения и прикани 

институциите към осигуряване на средства за научно изучаване на билките и за 

запазване на ценните растителни видове у нас. Според проф. Крачанов суровините от 

билки, които се събират в  ългария трябва да носят принос за развитие на родната 

икономика.В рамките на Панаира на българските билки се провежда изложение под 

надслов: „200 билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на 

продукти от лечебни растения. За земеделски производители е осигурена приемна, 

където могат да получат съвети от специалисти в сектора за култивиране на лечебни 

растения. Програмата на форума предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с 

партньорства за опазване и интелигентно използване на българските лечебни растения. 

Направена бе и премиера на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото 

ползване на лечебните растения, който ще излезе в национален ефир.  

Панаирът на българските билки се провежда за първи път и продължава до 7 ноември в 

Аграрния университет в Пловдив. Той е организиран от фондация „Информация и 

природозащита‖, съфинансиран по Програма LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния 

университет. 
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Панаир на българските билки за първи път в Пловдив 

Автор: 

Topnovini.bg 

Петък, 06.11.2015 | 18:30 

 

Панаир на българските билки се провежда за първи път в Аграрния университет в 

Пловдив. Производители на продукти от лечебни растения участват в изложение под 

надслов "200 билки-2 милиона работни места". 

За земеделските производители е осигурена приемна, където могат да получат съвети 

от специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. 

Програмата на форума предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства 

за опазване и интелигентно използване на българските лечебни растения. 

Състоя се и премиера на филма "Лековитото злато на  ългария", разказващ за 

устойчивото ползване на лечебните растения. Лентата ще има премиера и в национален 

ефир. 

Специален гост на Панаира на билките е проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни. Той от 30 години 

произвежда диетични напитки от антоцианови плодове–арония, ягода и къпина, богати 

на антиоксиданти, витамини и пектин. 

Панаирът на българските билки е организиран от фондация "Информация и 

природозащита", съфинансиран по Програма LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния 

университет. 

Изложението продължава и утре, 7 ноември, в Аграрния университет. 
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Панаир на българските билки в Аграрния университет 
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Панаир на българските билки се провежда днес и утре в Аграрен университет  

Пловдив.Форумът се осъществява по проект "Популяризиране на устойчиво ползване 

на билките в  ългария" на Фондация "Информация и природозащита", съфинансиран 

от Европейската комисия. 

"Целта на Панаира на българските билки е да събере всички заинтересовани хора, 

които работят с билките и които искат да ги опазваме и да се ползват устойчиво и 

разумно, така че да се създаде поминък за  ългария и да може да възползваме от този 

природен ресурс", обясни Димитрина  отева, експерт лечебни растения към фондация 

"Информация и природозащита". 

 

В рамките на форума има няколко инициативи.На първия етаж на фоайето е подредена 

изложба с табла на пловдивски ученици на тема: " илките са извор на живот". 

 

На втория етаж се намират щандове на над 20 производители на продукти от български 

билки и институции, отговорни за опазването и управлението на лечебните растения в 

 ългария.Изложението се нарича "200 билки - 2 000 000 работни места". 

 

В кинозалата на Аграрния университет пък ще се прожектира специално изработен за 

целта филм със заглавие " Лековитото злато на  ългария". 

 

Утре програмата на Панаир на българските билки в продължава от 10:00 до 16:00 часа. 

 

 

http://www.marica.bg/%D0%B0%D0%BA%D0%BE-%D1%81%D1%82%D0%B5-

%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-

news496961.html 

Ако сте в Пловдив 

/Платен достъп/ 

 

 

http://b2bmedia.bg/index.php/panair-na-bulgarskite-bilki-shte-se-provede-v-plovdiv-

progr%D0%B0m%D0%B0-1219854.html 

Панаир на българските билки ще се проведе в Пловдив (ПРОГРАМА) 

fermer.bg | 06 Ноември 2015г. 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив  
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Панаир на българските билки за първи път в Пловдив 

06 ноември 2015 

 

Панаир на българските билки се провежда за първи път в Аграрния университет в 

Пловдив. Производители на продукти от лечебни растения участват в изложение под 

надслов "200 билки-2 милиона работни места". За земеделските производители е 

осигурена... 

Прочети цялата публикация 
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Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Plovdiv24.bg - 06 Ноември 16:00 

 

Панаир на българските билки се провежда днес и утре в Аграрен университет 

Пловдив.Форумът се осъществява по проект ―Популяризиране на устойчиво ползване 

на билките в  ългария― на Фондация ―Информация и природозащита―, съфинансиран 

от Европейската комисия. ―Целта на Панаира на българските билки е да събере всички 

заинтересовани хора, които работят с билките и които искат да ги опазваме и да се 

ползват устойчиво и разумно, така че да се създаде поминък за  ългария и да може да 

възползваме от този природен ресурс―, обясни Димитрина  отева, експерт лечебни 

растения към фондация ―Информация и природозащита―. / ПОТВ 
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Панаир на българските билки ще се проведе в Пловдив 

 

Панаир на българските билки ще се проведе на 6 и 7 ноември в Пловдив. Събитието се 

организира от Фондация „Информация и природозащита‖ (ФИП) със съдействието и 

домакинството на Аграрен Университет- гр. Пловдив и е част от дейностите по проект 

„Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария‖ 

съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Основната цел на проекта 

е разпространение на знания за опазване на богатите ресурси от лечебни растения и 

устойчивото им ползване в полза на поминъка на местните хора и икономиката на 

страната ни. 

 

 

http://www.plovdivlive.com/?q=news&newsid=21911 

Стефан Шилев откри Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Дата: 2015-11-06 16:39:12 

 

Директорът на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев приветства организаторите и 

участниците в Панаира на българските билки в Аграрния университет и прочете 

поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева. „Убедена съм, че настоящият форум, ще бъде място на интересни срещи, 

задълбочени дискусии по актуални теми в регионален и национален мащаб, свързани с 

опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, с употребата на генетичните 

ресурси, като част от биологичното разнообразие. А това са трите цели на конвенцията 

по биологично разнообразие, залегнали в политиката на Министерството на околната 

среда и водите―, се казва в обръщението. 

„Този панаир е празник за всички, които се занимават в сектора – от събирачите до 

клиентите―, посочи в приветствието си организаторката на форума Светлана Аладжем. 

  

Специален гост на Панаира на билките бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни, който от 30 години 

произвежда диетични напитки от антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, 

богати на антиоксиданти, витамини и пектин. Той посочи, че трябва да се познават 

лечебните растения и прикани институциите към осигуряване на средства за научно 

изучаване на билките и за запазване на ценните растителни видове у нас. Според проф. 

Крачанов суровините от билки, които се събират в  ългария трябва да носят принос за 

http://uspelite.com/pozitivnoto-v-bulgaria-za-poslednite-24-chasa-34/
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развитие на родната икономика. 

В рамките на Панаира на българските билки се провежда изложение под надслов: „200 

билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на продукти от лечебни 

растения. За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат 

съвети от специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на 

форума предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. Направена бе и премиера 

на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото ползване на лечебните 

растения, който ще излезе в национален ефир. 

Панаирът на българските билки се провежда за първи път и продължава до 7 ноември в 

Аграрния университет в Пловдив. Той е организиран от фондация „Информация и 

природозащита‖, съфинансиран по Програма LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния 

университет. 
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Петък, 06 Ноември 2015 08:53 

НССЗ с приемна на Панаир на българските билки в Пловдив 

 

Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) ще консултира земеделски 

производители в специално обособена Приемна в рамките на Панаир на българските 

билки. Събитието ще се проведе от 6 до 7 ноември в Аграрен университет- Пловдив. 

Всеки земеделски производител ще може да получи информация и материали по 

следните теми: 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал, добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират лечебни 

растения и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.) 

Приемната ще се проведе в зала „Ручейно омайниче― на АУ от 14.00 до 18.00 ч. на 6 

ноември и от 10.00 до 15.00 часа на 7 ноември. 

По време на панаира експерти на НССЗ ще вземат участие в различни презентационни 

и дискусионни панели. В рамките на първия ден от 14.00 до 16.00 часа в зала „Липов 

цвят― ще бъде изнесена презентация на тема „Култивиране на лечебни растения и 

преработка на билки-възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020 г.― 

На 7 ноември от 10.00 ч. в зала „Липов цвят― ще се проведе кръгла маса за дискусии и 

планиране на съвместни инициативи за интелигентно и устойчиво ползване на 

лечебните растения. 

В рамките на панаира ще се проведе и изложение под наслов "200 билки - 2 милиона 

работни места", в което ще участват български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас. Названието на изложението е вдъхновено от български 
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експерти с многогодишен опит в сектора, според които билките могат да дават 

препитание на една четвърт от народа ни, ако се ползват разумно и диворастящите 

находища се опазват добре. 

Панаир на българските билки се организира от Фондация „Информация и 

природозащита‖ в рамките на проект „Популяризиране на устойчивото ползване на 

лечебните растения в  ългария‖, съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската 

комисия. 

Подробна информация за форума е налична на интернет страниците на 

НССЗwww.naas.government.bgи на организаторите, Фондация „Информация и 

природозащита‖-www.susherbsbg.eu. 

 

 

http://potv.eu/594907.html 

Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Източник: Гергана Колева  15:35 / 06.11.2015 

© ПОТВ 

 

Панаир на българските билки се провежда днес и утре в Аграрен университет 

Пловдив.Форумът се осъществява по проект "Популяризиране на устойчиво ползване 

на билките в  ългария" на Фондация "Информация и природозащита", съфинансиран 

от Европейската комисия. 

 

Целта на Панаира на българските билки е да събере всички заинтересовани хора, които 

работят с билките и които искат да ги опазваме и да се ползват устойчиво и разумно, 

така че да се създаде поминък за  ългария и да може да възползваме от този природен 

ресурс, обясни Димитрина  отева, експерт лечебни растения към фондация 

"Информация и природозащита".В рамките на форума има няколко инициативи.На 

първия етаж на фоайето е подредена изложба с табла на пловдивски ученици на тема: 

" илките са извор на живот". 

 

На втория етаж се намират щандове на над 20 производители на продукти от български 

билки и институции, отговорни за опазването и управлението на лечебните растения в 

 ългария.Изложението се нарича "200 билки-2 000 000 работни места". 

 

В кинозалата на Аграрния университет пък ще се прожектира специално изработен за 

целта филм със заглавие " Лековитото злато на  ългария". 

Утре програмата на Панаир на българските билки в продължава от 10:00 до 16:00 часа. 

 

 

 

http://agrozona.bg/panair-na-balgarskite-bilki-zapochva-v-plovdiv/ 

Панаир на българските билки започва в Пловдив 

11:39 6 ное’15 

 

Панаир на българските билки започва в Аграрния университет в Пловдив, съобщава 

 НР. По време на събитието повече от 20 производители ще представят продукцията на 

изложение, озаглавено „200 билки – 2 милиона работни места―. Панаирът продължава и 

утре. 

Организира се от Фондация „Информация и природозащита― и е част от „Проект за 

популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в  ългария―. Той е 

http://www.naas.government.bg/
http://www.susherbsbg.eu/
http://potv.eu/594907.html
http://agrozona.bg/panair-na-balgarskite-bilki-zapochva-v-plovdiv/


съфинансиран от Програмата LIFE+ на Европейската комисия, а Националното радио е 

партньор на проекта. 

 

 

 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/71544-otkrivat-panaira-na-

balgarskite-bilki-v-plovdiv 

Откриват панаира на българските билки в Пловдив 

06 Ноември 2015 09:03 

Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в Пловдив. 

Над 20 производители ще представят продукцията си днес и утре на изложение, 

озаглавено „200 билки - 2 милиона работни места". 

Панаирът се организира от Фондация "Информация и природозащита"  и  е част от 

"Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария". 

Той е съфинансиран от Програматаа LIFE+ на Европейската комисия, партньор на 

проекта е и  НР. 

 

 

http://www.bta.bg/bg/gallery/image/2895014 

Пловдив – билки – панаир  

6 ноември 2015 / 12:00  

 

Пловдив (6 ноември 2015) Първият панаир на билките бе открит в Аграрния 

университет в Пловдив. На изложението под мотото "200 билки-2 милиона работни 

места" над двадесет фирми от страната показват билки и билкови продукти 

произведени от български билки. Пресфото- ТА снимка: Владимир Янев (ЕД) 

Източник:  ТА 

 

 

http://plovdiv.topnovini.bg/node/638865 

Ден на отворените врати в Аграрния университет в Пловдив 

Автор: 

Ася Парпулева 

Петък, 06.11.2015 | 07:42 

 

Специалностите, формите на обучение и условията за кандидатстване в Аграрния 

университет (АУ) в Пловдив ще бъдат представени днес от 12.30 часа в Аулата на 

висшето учебно заведение. В Деня на отворените врати зам.-ректорът по учебната 

работа проф. д-р Христина Янчева и доц. д-р  оряна Иванова - директор на Учебно-

информационния център, ще отговорят на всички въпроси, свързани с 

кандидатстването и обучението в АУ. 

Кандидат-студентите ще имат възможност да посетят аудитории, учебни зали и 

лаборатории, както и да се запознаят с богатството от растителни видове в парка на 

ВУЗ-а. 

Кандидат-студентите могат да разгледат изложбата на пловдивски ученици на тема 

" илките са извор на живот" в Ректората на АУ и да посетят щандовете на 

производители на продукти от български билки на изложението "200 билки - 2 000 000 

работни места". 

http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/71544-otkrivat-panaira-na-balgarskite-bilki-v-plovdiv
http://www.infostock.bg/infostock/control/bg/news/71544-otkrivat-panaira-na-balgarskite-bilki-v-plovdiv
http://www.bta.bg/bg/gallery/image/2895014
http://plovdiv.topnovini.bg/node/638865


Инициативата е в рамките на Панаира на българските билки, организиран от фондация 

"Информация и природозащита" и "Екологични консултации" с любезното 

домакинство на Аграрния университет в Пловдив. 

 

 

http://scena.bg/post/7219 

Над 20 български производители на билкови продукти участват на панаир в 

Пловдив 

Posted on 06.11.2015 // 0 Comments 

Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в 

Пловдив.  

Над 20 производители ще представят продукцията си днес и утре на изложение, 

озаглавено „200 билки – 2 милиона работни места“. 

Панаирът се организира от Фондация „Информация и природозащита―  и  е част от 

„Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария―. Той е съфинансиран от Програматаа LIFE+ на Европейската комисия, 

партньор на проекта е и  НР. 

Източник:  НР 

 

http://bnr.bg/starazagora/post/100622998/panair-na-bilkite-se-provejda-v-plovdiv 

Панаир на билките се провежда в Пловдив 

публикувано на 06.11.15 в 10:55 / 25 преглеждания  

 

Панаир на билките ще се състои днес и утре в Пловдив. Форумът е организиран от 

Фондация „Информация и природозащита‖, по проект, съфинансиран от Програма 

LIFE+ на Европейската комисия. Проектът е „Популяризиране на устойчиво ползване 

на билките в  ългария" и в него участва и  НР. Форумът ще бъде открит от 11ч. от 

министъра на околната среда и водите Ивелина Василева. В рамките на Панаира на 

билките ще се състоят множество прояви, сред които и Изложение „200 билки – 2 

милиона работни места―, в което ще участват български производители на продукти от 

местни билки, както и ключови институции за опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения у нас.В програмата на панаира е включена и премиерата на 

документалния филм „Лековитото злато на  ългария―,който представя фолклорни 

традиции, свързани с билките. Подробности съобщава пратеникът на Радио Стара 

Загора Нели Ангелова.  

 

 

http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=20484855 

Панаир на българските билки в Аграрния университет 

09:04  |  6 ноември 2015 | | / Редактор Надежда Христова / обновено преди 2 минути  

 

 

http://scena.bg/post/7219
http://bnr.bg/starazagora/post/100622998/panair-na-bilkite-se-provejda-v-plovdiv
http://plovdiv.dir.bg/news.php?id=20484855


Панаир на българските билки ще се състои на 6 и 7 ноември в Аграрния университет в 

Пловдив, съобщиха организаторите от фондация "Информация и природозащита".  

Форумът е част от проекта "Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните 

растения в  ългария", съфинансиран от програмата "LIFE+" на Европейската комисия.  

 

Координаторът на проекта Светлана Аладжем каза, че проблемът на сектора е износът 

на огромна част от лечебните растения, добивани в  ългария. Около 80 процента от 

добиваните у нас билки се изнасят като суровина за преработка и едва около 15 на сто 

от продукцията остават за българският пазар.  

 

Едни от сериозните проблеми в сектора са липсата на събирачи на билки, както и 

малкото пунктове за тяхното изкупуване. В рамките на панаира на българските билки 

са предвидени приемна за земеделски производители, изложението "200 билки - 2 

милиона работни места", кръгла маса "Партньорства за интелигентно ползване на 

лечебните растения", ще бъде презентиран и създаденият по проекта документален 

филм "Лековитото злато на  ългария".  

 

Светлана Аладжем изрази мнение, че една четвърт от българското население може да 

се препитава от българските билки и тяхната преработка.  

 

Панаирът на билките е с "вход свободен". 

 

 

http://m.ladyzone.bg/zdraven-blog/dve-sabitija-v-agrarnija-universitet-v-plovdiv-

otvoreni-vrati-i-panair-na-bilkite.html 

 

Две събития в Аграрния университет в Пловдив - отворени врати и Панаир на 

билките 

 

Ден на отворени врати за кандидат-студенти на 6 ноември и Панаир на билките в 

петък и събота  

 

Здравен блог 06/11/2015  

 

Невероятната българска природа ни е дарила с вълшебни, лековити растения. Около 

770 вида или 19% от всички видове растения у нас, са лечебни.  лизо 250 от тях се 

ползват в големи количества за преработка. По-важните видове лечени растения у нас 

ще бъдат представени на "Панаир на билките" в Аграрния университет - Пловдив на 6 и 

7 ноември 2015 г. Над 20 производители ще представят продукцията си в двата дни на 

изложението, озаглавено "200 билки - 2 милиона работни места". В програмата на 

панаира е включена и премиерата на документалния филм "Лековитото злато на 

 ългария" - една приказка за използването на билките от Андерсен до днес. 

На 6 ноември в зала "Ручейно омайниче" всеки земеделски производител ще може да 

получи информация и материали по следните теми: 

- Култивиране на лечебни растения – видове, технологии, посадъчен материал, добри 

примери у нас, информация за контакт с производители на разсад и експерти от района 

и страната; 

- Мерки за подпомагане на земеделските производители, които култивират лечебни 

растения и преработват билки по Програмата за развитие на селските райони (2014-

2020 г.) 

http://m.ladyzone.bg/zdraven-blog/dve-sabitija-v-agrarnija-universitet-v-plovdiv-otvoreni-vrati-i-panair-na-bilkite.html
http://m.ladyzone.bg/zdraven-blog/dve-sabitija-v-agrarnija-universitet-v-plovdiv-otvoreni-vrati-i-panair-na-bilkite.html


Ден на отворени врати 
6 ноември 2015 г. (петък) e Ден на отворени врати в Аграрния университет - Пловдив за 

кандидат-студенти за учебната 2016-2017 г. Те ще имат възможност да посетят 

аудитории, учебни зали и лаборатории, да се запознаят с богатството от растителни 

видове в парка на Университета, както и да разгледат изложбата на тема: " илките са 

извор на живот". За организирано посещение от ученици телефоните за контакт са: 032-

654 310 и 032-654 250. 

На 7 ноември (събота ) от 10.00 до 15 часа в зала "Липов цвят" (7 аудитория) ще се 

проведе Кръгла маса "Партньорства за интелигентното ползване на лечебните 

растания" с участието на всички заинтересовани.    

В програмата са вкючени още филм за въстановяване на местообитанията на блатното 

кокиче край село Градина и филмът "Лековитите билки с добра цена" - как да носят 

здраве и печалба чрез правилно събиране и съхранение на билките. 

Входът е свободен. 

 

 

http://smart.dir.bg/dnes/news/20484855/ 

Панаир на българските билки в Аграрния университет 

09:04 | 6 ноември 2015 

 ГНЕС  

 

Панаир на българските билки ще се състои на 6 и 7 ноември в Аграрния университет в 

Пловдив, съобщиха организаторите от фондация "Информация и природозащита". 

Форумът е част от проекта "Популяризиране на устойчивото ползване на лечебните 

растения в  ългария", съфинансиран от програмата "LIFE+" на Европейската комисия.  

 

Координаторът на проекта Светлана Аладжем каза, че проблемът на сектора е износът 

на огромна част от лечебните растения, добивани в  ългария. Около 80 процента от 

добиваните у нас билки се изнасят като суровина за преработка и едва около 15 на сто 

от продукцията остават за българският пазар.  

 

Едни от сериозните проблеми в сектора са липсата на събирачи на билки, както и 

малкото пунктове за тяхното изкупуване. В рамките на панаира на българските билки 

са предвидени приемна за земеделски производители, изложението "200 билки - 2 

милиона работни места", кръгла маса "Партньорства за интелигентно ползване на 

лечебните растения", ще бъде презентиран и създаденият по проекта документален 

филм "Лековитото злато на  ългария".  

 

Светлана Аладжем изрази мнение, че една четвърт от българското население може да 

се препитава от българските билки и тяхната преработка.  

 

Панаирът на билките е с "вход свободен". 
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Изнасяме сушени билки с 5% печалба, връщат ни ги преработени с 400% отгоре 

 

Публикувана в Петък, 06 Ноември 2015  

 

Изнасяме сушени билки с 5% печалба, връщат ни ги преработени с 400% отгоре 

У нас виреят около 750 вида лечебни растения, от които около 200 са предмет на 

стопанска дейност 

 

„Големият проб-лем на сек-тора с лечебни рас-тения е, че  ъл-гария не изпол-зва 

правилно богатия природен ресурс, с който раз-полага. Изнасяме обичайно сушен цвят, 

стръкове, корени, които като суровина носят средно 5% принадена стой-ност. А когато 

навън преработят бил-ките, ни ги връщат като раз-лични продукти с до 400% печалба.― 

Това съобщи пред-седателят на фон-дация „Инфор-мация и природозащита― Светла 

Ала-джем по повод отк-риващият се днес Панаир на бъл-гар-с-ките билки, който ще се 

проведе в Аграр-ния универ-ситет в Плов-див. 

 

В  ъл-гария виреят около 750 вида лечебни рас-тения, от които около 200 са пред-мет 

на стопан-ска дей-ност, поясни екс-пер-тът Димит-рина  отева. В топ 3 на износ-ната 

листа на бил-ките са липата, коп-ривата и дър-вес-ния бъз. Над 80% от продук-цията е 

пред-наз-начена за износ, а в страната остават под 20 на сто. Годиш-ното 

произ-вод-с-тво е между 15 и 18 хил. тона. Няма обоб-щена от екоминис-тер-с-т-вото 

справка колко регис-т-рирани по правилата загот-вителни пун-кта за билки има в 

страната. Инфор-мацията се дава по области от регионал-ните инс-пек-ции. 

 

Панаирът на бил-ките ще се проведе на 6 и 7 ноем-ври и ще е с богата прог-рама. 

Екс-перти от  АН ще говорят за дъл-бочин-ната преработка на лечеб-ните рас-тения, 

способите за биологично кул-тивиране ще раз-к-рие преподавателят от Аграр-ния 

универ-ситет доц. Анна Карова, за въз-мож-нос-тите за финан-сиране на 

отг-леж-дането и преработ-ката им ще говори специалист от Национал-ната служба за 

съвети в земеделието. В рам-ките на панаира ще се проведе и изложение под нас-лов: 

―200 билки — 2 милиона работни места―, в което ще учас-т-ват бъл-гар-ски 

произ-водители на продукти от мес-тни билки, както и ключови инс-титуции за 

опаз-ването и устой-чивото пол-з-ване на лечеб-ните рас-тения у нас. Наз-ванието на 

изложението е вдъх-новено от бъл-гар-ски екс-перти с многогодишен опит в сек-тора, 

според които бил-ките могат да дават препитание на една чет-върт от народа ни, ако се 

пол-з-ват разумно и диворас-тящите находища се опаз-ват добре. Панаирът ще 

включва: пред-с-тавяне на фол-к-лорни традиции свър-зани с бил-ките, премиера на 

„Лековитото злато на  ъл-гария‖ — докумен-тален филм, за устой-чивото пол-з-ване на 

лечеб-ните рас-тения; дис-кусии тип „кръгла маса‖, с учас-тието на пред-с-тавители на 

всички заин-тересовани от опаз-ването и устой-чивото пол-з-ване на лечеб-ните 

рас-тения в  ъл-гария страни. 
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http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-varna/vremeto-prez-uikenda-shte-ba-de-hubavo-i-

podhodyashto-za-zabavleniya 

 

Времето през уикенда ще бъде хубаво и подходящо за забавления 

06.11.2015 

 

Според синоптиците през почивните дни времето ще е ясно, тихо и без валежи. В 

събота  ще е слънчево, а в неделя предимно облачно, с максимални температури около 

15-16 градуса. 

 

ПЛОВДИВ 

Слънчево и топло за сезона с температури до 17 градуса ще е времето в Пловдив. Ако 

се интересувате от природни методи за лечение, може да отскочите до там. В Аграрния 

университет ще бъдат представени различни над 770 вида лечебни растения, които 

виреят у нас. 

 

Светлана Аладжем – координатор на проекта: ―За всеки член от семейството ще има по 

нещо.  ългарските билки се нуждаят от популяризиране, защото те са толкова полезни, 

както популярните напоследък източни билки.‖ 

 

Кристияна Петрова: ―Изцяло благодарим за хубавото време, до последно ще се 

възползваме от него‖. 

 

Забавлявайте се, но не забравяйте  да отделите достатъчно време за почивка, за да сте 

свежи за нови забавления следващата седмица. 

 

Екип на  НТ 2 

 

 

http://www.plovdivmedia.com/101679.html 

За първи път Панаир на билките в Пловдив 

 

Панаир на българските билки се провежда за първи път в Аграрния университет в 

Пловдив. Производители на продукти от лечебни растения участват в изложение под 

надслов "200 билки-2 милиона работни места". Специален гост на Панаира е проф. 

Христо Крачанов, който от 30 години произвежда диетични напитки от антоцианови 

плодове–арония, ягода и къпина, богати на антиоксиданти, витамини и пектин. 

Изложението продължава и утре./топновини 

Публикувана на  

6 Ноември 2015 година 

 

 

http://bnr.bg/post/100622927/nad-20-balgarski-proizvoditeli-na-bilkovi-produkti-

uchastvat-na-panair-v-plovdiv 

Над 20 български производители на билкови продукти участват на панаир в 

Пловдив 
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Автор: Кремена Данева - кор. на БНР в Пловдив 
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Интервю на Веселина Миланова със Светла Аладжем 

 

Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в Пловдив. 

Над 20 производители ще представят продукцията си днес и утре на изложение, 

озаглавено "200 билки - 2 милиона работни места".  

Панаирът се организира от Фондация "Информация и природозащита" и е част от 

"Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария". Той е съфинансиран от Програмата LIFE+ на Европейската комисия, 

партньор на проекта е  НР.  

 

 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100622922/bilkite-otkrivat-rabotni-mesta 

Билките откриват работни места 

публикувано на 06.11.15 в 07:26 / 82 преглеждания 

Автор: Елена Крушкова - Радио Пловдив 

 

Перспективите, които предлага устойчивото ползване на лечебни растения в  ългария, 

ще бъдат представени на Панаира на българските билки, който се открива в Аграрния 

университет в  Пловдив. В рамките на форума – 6-7 ноември, ще се проведе и 

изложението - "200 билки - 2 милиона работни места", в което ще участват над 20  

български производители на продукти от местни билки, както и ключови институции, 

свързани със сектора.   

Панаирът се организира от Фондация "Информация и природозащита"  и  е част  от 

"Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария", съфинансиран от Програма LIFE+ на Европейската комисия. Партньор на 

проекта е и  НР. 

По време на изложението ще има презентации и дискусии по ключови теми, свързани с 

опазване, култивиране и преработка на билки, в т.ч. и възможности за финансиране по 

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Ще се състои и приемна, в 

която земеделски производители да получат съвети и консултации от едни от най-

добрите специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения.В програмата на 

панаира е включена и премиерата на документалния филм „Лековитото злато на 

 ългария―,който представя фолклорни традиции свързани с билките. 

 

 

http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=48042 

Панаир на българските билки в Аграрния университет 

Публикувана 06.11.2015 16:27 

  

Директорът на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев приветства организаторите и 

участниците в Панаира на българските билки в Аграрния университет и прочете 

поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева. „Убедена съм, че настоящият форум, ще бъде място на интересни срещи, 

задълбочени дискусии по актуални теми в регионален и национален мащаб, свързани с 

опазването и устойчивото ползване на лечебните растения, с употребата на генетичните 

ресурси, като част от биологичното разнообразие. А това са трите цели на конвенцията 

по биологично разнообразие, залегнали в политиката на Министерството на околната 

среда и водите―, се казва в обръщението. 

 

http://bnr.bg/plovdiv/post/100622922/bilkite-otkrivat-rabotni-mesta
http://bnr.bg/plovdiv/search?author=1386-%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0+-+%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE+%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2
http://www.gustonews.bg/?page=article&instanceID=48042


„Този панаир е празник за всички, които се занимават в сектора – от събирачите до 

клиентите―, посочи в приветствието си организаторката на форума Светлана Аладжем. 

 

Специален гост на Панаира на билките бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни, който от 30 години 

произвежда диетични напитки от антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, 

богати на антиоксиданти, витамини и пектин. Той посочи, че трябва да се познават 

лечебните растения и прикани институциите към осигуряване на средства за научно 

изучаване на билките и за запазване на ценните растителни видове у нас. Според проф. 

Крачанов суровините от билки, които се събират в  ългария трябва да носят принос за 

развитие на родната икономика. 

 

В рамките на Панаира на българските билки се провежда изложение под надслов: „200 

билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на продукти от лечебни 

растения. За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат 

съвети от специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на 

форума предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. Направена бе и премиера 

на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото ползване на лечебните 

растения, който ще излезе в национален ефир. 

 

Панаирът на българските билки се провежда за първи път и продължава до 7 ноември в 

Аграрния университет в Пловдив. Той е организиран от фондация „Информация и 

природозащита‖, съфинансиран по Програма LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния 

университет.  

Източник: GustoNews 

 

 

http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-

p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite 

Стефан Шилев откри Панаир на билките 

Петък, 06 Ноември 2015 17:27 | Plovdiv-Online | Печат | Е-мейл | 0 Коментирай 

 

Директорът на РИОСВ - Пловдив доц. Стефан Шилев приветства организаторите и 

участниците в Панаира на българските билки в Аграрния университет и прочете 

поздравителен адрес от името на министъра на околната среда и водите Ивелина 

Василева. 

„Убедена съм, че настоящият форум, ще бъде място на интересни срещи, задълбочени 

дискусии по актуални теми в регионален и национален мащаб, свързани с опазването и 

устойчивото ползване на лечебните растения, с употребата на генетичните ресурси, 

като част от биологичното разнообразие. 

А това са трите цели на конвенцията по биологично разнообразие, залегнали в 

политиката на Министерството на околната среда и водите―, се казва в обръщението. 

Специален гост на Панаира на билките бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни, който от 30 години 

произвежда диетични напитки от антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, 

богати на антиоксиданти, витамини и пектин. 

Той посочи, че трябва да се познават лечебните растения и прикани институциите към 

осигуряване на средства за научно изучаване на билките и за запазване на ценните 

растителни видове у нас. 

http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/itemlist/user/84-plovdivonline
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite?tmpl=component&print=1
http://www.plovdiv-online.com/component/mailto/?tmpl=component&link=09b2cb90b563a87a31d876275482fb0ad2bd1ae5
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite#itemCommentsAnchor
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite#itemCommentsAnchor
http://www.plovdiv-online.com/plovdiv/item/71965-stef%D0%B0n-shilev-otkri-p%D0%B0n%D0%B0ir-n%D0%B0-bilkite#itemCommentsAnchor


Според проф. Крачанов суровините от билки, които се събират в  ългария трябва да 

носят принос за развитие на родната икономика. В рамките на Панаира на българските 

билки се провежда изложение под надслов: „200 билки - 2 милиона работни места―, с 

участие на производители на продукти от лечебни растения. 

За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат съвети от 

специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на форума 

предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. 

Направена бе и премиера на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото 

ползване на лечебните растения, който ще излезе в национален ефир. Панаирът на 

българските билки се провежда за първи път и продължава до 7 ноември. 

 

 

http://radar.bg/bg/2015-11-

07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0

%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0

%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%

B4%D0%B8%D0%B2.html 

Фестивал на билките в Пловдив 

06 ноември 2015 14:34 , Новинар 

 

Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в Пловдив. 

Над 20 производители ще представят продукцията си до днес на изложението, 

озаглавено "200 билки - 2 милиона работни места", което започна вчера. Панаирът се 

организира от фондация "Информация и природозащита" и е част от Проект за 

популяризиране на устойчивото ползване… 

прочети цялата новина » 

 

 

http://www.plovdivguide.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0

%B8/Herbal-Fair-opens-in-Plovdiv-bg-BG9F3DD186-70D8-4FF2-917C-

97EAA442B52A 

Над 20 български производители на билкови продукти участват на панаир в 

Пловдив 

6.11.2015 г. 15:14:21 ч. 

 

Панаирът на българските билки ще бъде открит в Аграрния университет в Пловдив. 

Над 20 производители ще представят продукцията си днес и утре на изложение, 

озаглавено "200 билки - 2 милиона работни места". 

 

Панаирът се организира от Фондация "Информация и природозащита" и е част от 

"Проект за популяризиране на устойчивото ползване на лечебните растения в 

 ългария". Той е съфинансиран от Програмата LIFE+ на Европейската комисия, 

партньор на проекта е  НР.  

 

 

http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-

%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-

%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-

http://radar.bg/bg/2015-11-07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://radar.bg/bg/2015-11-07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://radar.bg/bg/2015-11-07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://radar.bg/bg/2015-11-07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://radar.bg/bg/2015-11-07/article/19554461_%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB_%D0%BD%D0%B0_%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5_%D0%B2_%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2.html
http://novinar.bg/news/festival-na-bilkite-v-plovdiv_NTE4NTs0Mw==.html
http://www.plovdivguide.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/Herbal-Fair-opens-in-Plovdiv-bg-BG9F3DD186-70D8-4FF2-917C-97EAA442B52A
http://www.plovdivguide.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/Herbal-Fair-opens-in-Plovdiv-bg-BG9F3DD186-70D8-4FF2-917C-97EAA442B52A
http://www.plovdivguide.com/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/Herbal-Fair-opens-in-Plovdiv-bg-BG9F3DD186-70D8-4FF2-917C-97EAA442B52A
http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/
http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/
http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/
http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/


%D1%89%D0%B5-

%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/ 

Панаир на билките в Пловдив ще информира как ПРСР може да финансира 

култивираното им отглеждане и преработка 

Надя Петрова Акцент Евро Финансиране, Европейски проекти за седмица  

06 ноември 2015 

 

Днес в Аграрния университет в Пловдив се открива Панаир на българските билки, 

който ще продължи и утре. Едно от изложенията в него е озаглавено „200 билки – 2 000 

000 работни места―, за да разкрие потенциала на заетост в тази сфера. 

 

Експерти от земеделското министерство ще имат лекции и приемни по време на 

панаира, в които ще разясняват кои мерки от Програмата за развитие на селските 

райони 2014-2020 могат да финансират инициативите на хора, решили да отглеждат и 

преработват култивирани билки. 

 

През март тази година на среща със земеделски стопани от Националната служба за 

съвети в земеделието посочиха, че мярка 6.3 предоставя стартова помощ на малките 

стопанства, които са със стандартен производствен обем между 2000 и 7999 евро. По 

мярката се кандидатства с бизнесплан (както е при повечето мерки – б.р.), а сумата, 

която програмата отпуска е 15 000 евро. Проектите, подготвени от производители на 

етеричномаслени и лекарствени растения, се ползват с приоритет. 

 

Мярката за младите фермери също дава шанс, ако производителят е на възраст между 

18 и 40 години. Помощта по нея е 25 000 евро. Изискването при тази мярка е 

стопанството да е със стандартен производствен обем от 8000 до 16 000 евро. В проекта 

на младия фермер трябва да е заложен ръст от 4000 евро при реализирането му. 

 

Мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства― допуска кандидатстването на 

производители на култивирани лечебни растения. Стандартният производствен обем на 

стопанството не може да е по-малък от 8000 евро. По тази мярка, която ще се отвори 

повторно в началото на следващата година, може да се кандидатства за земеделска 

техника, за изграждане на сгради и закупуване на съоръжения за съхранение и 

преработка. Субсидията е 50%, но при колективни инвестиции може да достигне и 90 

на сто. Минималният размер на инвестицията (по проект) е 15 000 евро. 

 

 

 

7 ноември 2015 

 

БТА - Събота, 7 ноември 

публикувано на 06.11.15 в 12:49 / 29 преглеждания  

БНР Програма „Христо Ботев” Избрано от програмата 
 

от 9.00 до 10.00 часа 

oт 10.00 до 11.54 часа 

Семейно радио: Моето семейство 
• „Внимание тийнейджър― – „Седмица на бащата―: кой е по важният родител в 

семейството, каква е ролята на бащата, все още ли той  е най- авторитетният в 

семейството – в студиото Давид Кюранов.  

http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/
http://finansirane.eu/%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B8%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B2-%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B2-%D1%89%D0%B5-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B8/


• Как билкарството се е превърнало в малък семеен бизнес и кои са най-

лековитите билки на България – Светлана Аладжем от изложението „200 

билки…“ в Пловдив. 

 

 

http://www.sinor.bg/42741-parvoto-izdanie-na-panaira-na-bilkite-se-zakriva-na-7-

noemvri 

 

Първото издание на панаира на билките се закрива на 7 ноември 

07.11.2015 г. 

 

На 6 и 7 ноември в Пловдив се провежда първият панаирна българските билки, 

организиран от фондация „Информация и природозащита‖, съфинансиран по Програма 

LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния университет. На откриването поздравителен 

адрес от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева изнесе директорът на 

пловдивския офис Стефан Шилев. Специален гост на Панаира на билките бе проф. 

Христо Крачанов, посветил живота си на научни изследвания в областта на 

здравословните храни, който от 30 години произвежда диетични напитки от 

антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, богати на антиоксиданти, витамини и 

пектин. 

Той посочи, че трябва да се познават лечебните растения и прикани институциите към 

осигуряване на средства за научно изучаване на билките и за запазване на ценните 

растителни видове у нас. Според проф. Крачанов суровините от билки, които се 

събират в  ългария трябва да носят принос за развитие на родната икономика. 

В рамките на панаира на българските билки се провежда изложение под наслов „200 

билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на продукти от лечебни 

растения. 

За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат съвети от 

специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на форума 

предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. Направена бе и премиера 

на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото ползване на лечебните 

растения, който ще излезе в национален ефир.  

Farmer.bg 

 

 

http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%

D0%B8-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1

%82-

%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%

B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/ 

Ученици разказват историята на пакетче билков чай на панаир в Аграрния 

u4avplovdiv | 07.11.2015 | Новини | 1 коментар 

 

Историята на пакетче билков чай разказаха с оригинален постер петокласници от 

„Софроний Врачански― на панаира на билките в Аграрния университет. Със снимки и 

сушени лечебни растения децата разказват и за поминъка с билки. Във фокуса на 

вниманието на учениците от ОУ „Васил Левски― пък попадат редки видове като черен 

и бял оман, червен бор, рани лист и жълтата тинтява и разказват легенди за техните 

http://www.sinor.bg/42741-parvoto-izdanie-na-panaira-na-bilkite-se-zakriva-na-7-noemvri
http://www.sinor.bg/42741-parvoto-izdanie-na-panaira-na-bilkite-se-zakriva-na-7-noemvri
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/
http://u4avplovdiv.com/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82-%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82/


чудодейни свойства. Екоклубът към СОУ „П. Яворов― представя подробности за това 

коя билка за кой орган на човешкото тяло е подходяща и как въздейства върху сърцето, 

артериите, мускулите, костите, черния дроб и червата, главния мозък. „ илките във 

всеки дом― бе презентацията на децата от ОУ „Елин Пелин―, а „Природна лечебница― с 

най-популярните билки и съвети за използването им бе темата на СОУ „П. Евтимий―. 

 

Всяко несъответствие „хаби‖ живота. Отредете подходящия за вас ритъм, 

изразходвайте всекидневно определено количество енергия, гледайте на живота ведро, 

усмихвайте се, не прекалявайте в нищо и никога, правете добро, бъдете любознателно. 

Това са част от съветите на прочутия народен лечител Петър Димков, по чиито рецепти 

са създадени специални билкови таблети за 7 популярни проблеми, свързани със 

съвременния начин на живот. Продуктите бяха представени на панаира. 

 

Хранителните добавки на билкова са създадени с правата на внука – д-р Петър Димков, 

и са изработени са на база екстракти от лечебни растения. Всички те могат да се 

употребяват без лекарско предписание. 

 

„Започнахме с продукт, който решава доста проблеми, свързани с уседнал начин на 

живот. Той оказва благоприятно влияние на обмяната на веществата, ускорява 

метаболизма и намалява апетита. След това се появиха продуктите срещу стрес, 

главоболие, виене на свят, за стомашно-чревни проблеми, за бъбречни заболявания. 

Изключително отзиви имаме за добавката от 12 билки за пречистване на кръвта и 

подобряване на имунния статус. Добре е човек да си прави курс два пъти годишно.  

Най-новите разработки са за понижаване на холестерола и „Силует Д‖, особено 

подходящ за жени. Освен, че помага за намаляване на килограмите, пречиства черния 

дроб и подобрява съня, благодарение на хмела, който съдържа. В него има и екстракти 

от гръмотрън, бял равнец, борови връхчета, жълт кантарион‖, обяснява Филипа 

Филипова, партньор на внука на лечителя. 

 

Лабораторните проучвания са правени на база отвара от билки по оригиналните 

рецепти на Димков, която се изпарява във вакуумни сушилни, за да се получи 

еднократната и дневната доза. 

 

„Това са единствените 7 продукти, за които ние даваме гаранция, че са по автентични 

рецепти, защото се спекулира много с името на народния лечител, но д-р Петър Димков 

има платени патентни права‖, обяснява Филипова. 

 

Специален гост на панаира на билките бе проф. Христо Крачанов, посветил живота си 

на научни изследвания в областта на здравословните храни. От 30 години той 

произвежда диетични напитки от арония, ягода и къпина, богати на антиоксиданти, 

витамини и пектин. Според проф. Крачанов суровините от билки, които се събират в 

 ългария, трябва да носят принос за развитие на родната икономика. 

 

 

 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/panair-na-bilkite-v-plovdiv 

Панаир на билките в Пловдив 

07 ноември 2015 

 

http://bnt.bg/bnt2-regionalni/bnt2-plovdiv/panair-na-bilkite-v-plovdiv


Перспективите, които предлага устойчивото ползване на лечебни растения в  ългария, 

представят експерти на Панаира на българските билки в Аграрния университет. В 

рамките на изложението се провежда изложбата ―200 билки – 2 милиона работни 

места‖ с участието на повече от 20  български производители на продукти от местни 

билки, както и ключови институции, свързани със сектора. 

На форума се обсъждат и възможностите за финансиране на сектора по Програмата за 

развитие на селските райони за следващия програмен период. За първи път пред 

публика се показва и най-новия филм, посветен на фолклорните традиции при бране и 

съхранение на билки ‖Лековитото злато на  ългария‖. 

Екип на  НТ 2 

 

 

 

http://www.farmer.bg/42741-parvoto-izdanie-na-panaira-na-bilkite-se-zakriva-na-7-

noemvri 

Първото издание на панаира на билките се закрива на 7 ноември 

Околна среда 

07 ноември 

 

На 6 и 7 ноември в Пловдив се провежда първият панаирна българските билки, 

организиран от фондация „Информация и природозащита‖, съфинансиран по Програма 

LIFE+ на ЕК, с подкрепата на Аграрния университет. На откриването поздравителен 

адрес от министъра на околната среда и водите Ивелина Василева изнесе директорът на 

пловдивския офис Стефан Шилев. Специален гост на Панаира на билките бе проф. 

Христо Крачанов, посветил живота си на научни изследвания в областта на 

здравословните храни, който от 30 години произвежда диетични напитки от 

антоцианови плодове – арония, ягода и къпина, богати на антиоксиданти, витамини и 

пектин. 

Той посочи, че трябва да се познават лечебните растения и прикани институциите към 

осигуряване на средства за научно изучаване на билките и за запазване на ценните 

растителни видове у нас. Според проф. Крачанов суровините от билки, които се 

събират в  ългария трябва да носят принос за развитие на родната икономика. 

В рамките на панаира на българските билки се провежда изложение под наслов „200 

билки - 2 милиона работни места―, с участие на производители на продукти от лечебни 

растения. 

За земеделски производители е осигурена приемна, където могат да получат съвети от 

специалисти в сектора за култивиране на лечебни растения. Програмата на форума 

предвижда и кръгла маса по въпроси, свързани с партньорства за опазване и 

интелигентно използване на българските лечебни растения. Направена бе и премиера 

на филма „Лековитото злато на  ългария‖ за устойчивото ползване на лечебните 

растения, който ще излезе в национален ефир.  

 

 

 

http://www.bta.bg/bg/c/VI/id/1205579 

Панаирът на Българските билки предлага иновативни продукти и добавки по 

рецепти на Димков 

7 ноември 2015 / 06:30 

  

http://www.farmer.bg/42741-parvoto-izdanie-na-panaira-na-bilkite-se-zakriva-na-7-noemvri
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Пловдив, 7 ноември /Таня  лагова,  ТА/ Панаирът на  ългарските билки продължава в 

Аграрен университет Пловдив. Той се организира от Фондация "Информация и 

природозащита‖. 

 

За да прочетете целия текст на тази новина, трябва да сте абонирани за новините на 

 ТА. 

• Вход за абонати 

• Абонамент 

 

 

8 ноември 2015 

 

http://plovdiv.actualno.com/V-Plovdiv-mina-Panair-na-bilkite-news_506256.html 
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http://m.actualno.com/lifestyle/V-Plovdiv-mina-Panair-na-bilkite-506256.html 

 

В Пловдив мина Панаир на билките 

 08.11.2015 09:55 

 

Първа в Европа и четвърта в света,  ългария изнася годишно над 12 000 тона билки. 

Най-голям дял в износа има липовият цвят, следват плодовете на кориандъра и 

шипката, листи мента, маточина и коприва, лайка, глог и къпина, информира  ГНЕС. 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. На 

територията на България растат 4012 висши растения, 19% от тях - около 790, 

имат лечебни свойства. При ефективно насочени усилия и обмислена политика, с 

производството на билки могат да се прехранват една трета от населението. 

В продължение на два дни Аграрният университет в Пловдив бе домакин на изложение 

"200 билки - 2 000 000 работни места", кръгла маса, приемна за земеделци, прожекции 

на филми и научна сесия с редица доклади по темата. Всичко това беше организирано в 

рамките на Панаира на българските билки, осъществен по проект "Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария" на фондация "Информация и 

природозащита", съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life +. 

Панаирът на билките е форумът, на който и незапознати могат да научат нещо полезно 

или да открият лечебното за тях растение, до него в проекта са проведени обучения за 

общински еколози, билкопроизводители и предприемачи, които обучават берачи, 

създадена е база данни с информация и фотоси на лечебните растения, проучени са и 

народните традиции и обичаи, свързани с билките, защото нерядко точно те носят най- 

полезните данни за някое растение. 

В изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на дейност е свързан с 

билките. Тук могат да се открият както традиционни, така и нови по предназначения 

форми - чай, еликсири, масла, мехлеми, хранителни добавки. Сред изложителите е и 

фирма " Петър Димков и КО". Името на легендарния български лечител говори много, 

книгите с неговите рецепти бяха хит преди двайсетина години, но и днес мнозина 

търсят спасение от болести в тях. А всеки, който е опитвал да се лекува с тях е наясно, 

че приготвянето им е цяла наука. Днес на пазара се предлагат седем продукта по 

рецепти на Петър Димков, доказано произведени точно по неговите рецепти. Правата 

за тях са предоставени от внука на лечителя д-р Петър Димков, а добавките са минали 

през всички разрешителни режими. Управителката на фирмата Филип Филипова 

http://plovdiv.actualno.com/V-Plovdiv-mina-Panair-na-bilkite-news_506256.html
http://bg.b2.mk/news/?newsid=WNWs
http://m.actualno.com/lifestyle/V-Plovdiv-mina-Panair-na-bilkite-506256.html


разказва, че са произведени продукти за седем от най-честите оплаквания - проблеми в 

стомаха, бъбреците, стрес, имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен 

холестерол. Суровина за всички тях, както може да се очаква, са само българските 

билки. 

Редактор: Ивайло Ачев 
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Панаир на билките в Пловдив  

 

Първа в Европа и четвърта в света,  ългария изнася годишно над 12 000 т билки. Най- 

голям дял в износа има липовият цвят, следват плодовете на кориандъра и шипката, 

листи мента, маточина и коприва, лайка, глог и къпина. В света само Китай, Индия и 

Мексико имат повече лечебни растения от нас. На територията на  ългария растат 4012 

висши растения, 19% от тях- около 790, имат лечебни свойства. При ефективно 

насочени усилия и обмислена политика, с производството на билки могат да се 

прехранват една трета от населението. В продължение на два дни Аграрният 

университет в Пловдив бе домакин на изложение " 200 билки- 2 000 000 работни 

места", кръгла маса, приемна за земеделци, прожекции на филми и научна сесия с 

редица доклади по темата. Всичко това беше в рамките на Панаира на българските 

билки, осъществен по проект "Популяризиране на устойчиво ползване на билките в 

 ългария" на фондация "Информация и природозащита", съфинансиран от 

Европейската комисия чрез програма Life +. Панаирът на билките е форумът, на който 

и незапознати могат да научат нещо полезно или да открият лечебното за тях растение, 

до него в проекта са проведени обучения за общински еколози, билкопроизводители и 

предприемачи, които обучават берачи, създадена е база данни с информация и фотоси 

на лечебните растения, проучени са и народните традиции и обичаи, свързани с 

билките, защото нерядко точно те носят най- полезните данни за някое растение. В 

изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на дейност е свързан с билките. 

Тук могат да се открият както традиционни, така и нови по предназначения форми - 

чай, еликсири, масла, мехлеми, хранителни добавки. Вижда се и с просто око, че 

българските производители, които вече са се утвърдили на пазара, търсят уникалното и 

в представянето на растенията и техните форми- те се предлагат и в опаковки, които 

впечатляват. Сред изложителите е и фирма " Петър Димков и КО". Името на 

легендарния български лечител говори много, книгите с неговите рецепти бяха хит 

преди двайсетина години, но и днес мнозина търсят спасение от болести в тях. А всеки, 

който е опитвал да се лекува с тях е наясно, че приготвянето им е цяла наука. Днес на 

пазара се предлагат седем продукта по рецепти на Петър Димков, доказано 

произведени точно по неговите рецепти. Правата за тях са предоставени от внука на 

лечителя д-р Петър Димков, а добавките са минали през всички разрешителни режими. 

Управителката на фирмата Филип Филипова разказва, че са произведени продукти за 

седем от най- честите оплаквания - проблеми в стомаха, бъбреците, стрес, имунна 

система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. Суровина за всички тях, 

както може да се очаква, са само българските билки. / ГНЕС 
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Първа в Европа и четвърта в света,  ългария изнася годишно над 12 000 т билки. Най- 

голям дял в износа има липовият цвят, следват плодовете на кориандъра и шипката, 

листи мента, маточина и коприва, лайка, глог и къпина, предаде кореспондентът на 

 ГНЕС в Пловдив. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни 

растения от нас. На територията на  ългария растат 4012 висши растения, 19% от тях- 

около 790, имат лечебни свойства. При ефективно насочени усилия и обмислена 

политика, с производството на билки могат да се прехранват една трета от населението. 

В продължение на два дни Аграрният университет в Пловдив бе домакин на изложение 

" 200 билки- 2 000 000 работни места", кръгла маса, приемна за земеделци, прожекции 

на филми и научна сесия с редица доклади по темата. Всичко това беше в рамките на 

Панаира на българските билки, осъществен по проект "Популяризиране на устойчиво 

ползване на билките в  ългария" на фондация "Информация и природозащита", 

съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life +. Панаирът на билките е 

форумът, на който и незапознати могат да научат нещо полезно или да открият 

лечебното за тях растение, до него в проекта са проведени обучения за общински 

еколози, билкопроизводители и предприемачи, които обучават берачи, създадена е база 

данни с информация и фотоси на лечебните растения, проучени са и народните 

традиции и обичаи, свързани с билките, защото нерядко точно те носят най- полезните 

данни за някое растение. Днес на пазара се предлагат седем продукта по рецепти на 

Петър Димков, доказано произведени точно по неговите рецепти. /  ГНЕС В 

изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на дейност е свързан с билките. 

Тук могат да се открият както традиционни, така и нови по предназначения форми - 

чай, еликсири, масла, мехлеми, хранителни добавки. Вижда се и с просто око, че 

българските производители, които вече са се утвърдили на пазара, търсят уникалното и 

в представянето на растенията и техните форми- те се предлагат и в опаковки, които 

впечатляват. Сред изложителите е и фирма " Петър Димков и КО". Името на 

легендарния български лечител говори много, книгите с неговите рецепти бяха хит 

преди двайсетина години, но и днес мнозина търсят спасение от болести в тях. А всеки, 

който е опитвал да се лекува с тях е наясно, че приготвянето им е цяла наука. В 

изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на дейност е свързан с билките. / 

 ГНЕС Днес на пазара се предлагат седем продукта по рецепти на Петър Димков, 

доказано произведени точно по неговите рецепти. Правата за тях са предоставени от 

внука на лечителя д-р Петър Димков, а добавките са минали през всички разрешителни 

режими. Управителката на фирмата Филип Филипова разказва, че са произведени 

продукти за седем от най- честите оплаквания - проблеми в стомаха, бъбреците, стрес, 

имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. Суровина за 

всички тях, както може да се очаква, са само българските билки. / ГНЕС 
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Годишно снабдяваме света с над 12 000 тона лечебни растения 
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 ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. Всяка 

година от страната ни излизат над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас са в 

изобилие .Това стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив, 

предават от Новинар. 

„Заемаме челно място, защото по нашите географски ширини има много голямо 

разнообразие от лечебни растения, а и съдържанието на активни вещества в тях е с 

много високо качество―, обясни за „Новинар― д-р Петър Димков. По думите му едни от 

най-разпространените билки са т. нар. трапезни. Това са мащерката, маточината, 

ментата и риганът. Сред търсените български билки са още липовият цвят, както и 

плодовете на кориандъра и шипката, копривата, лайката, глогът и къпината. 

Експерти допълниха, че снабдяваме с билки основно страни от Европа, както и Канада. 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. На 

територията на  ългария растат 4012 висши растения, а около 790 имат лечебни 

свойства, допълниха специалистите, които участваха на панаира на билките, на който 

посетителите се информираха за полезните свойства на билките. 

„С годините все по-често обръщаме поглед към природните средства за лечение, а с 

правилната комбинация и доброто познаване на растенията могат да се лекуват 

всякакви здравословни проблеми―, категоричен е д-р Димков. 

На пазара вече има продукти за седем от най-честите оплаквания – проблеми в стомаха, 

бъбреците, стрес, имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. 

Суровина за всички тях, както може да се очаква, са само българските билки, 

подчертаха производителите. 

Източник: 

ЯНИНА ДРАГИЕВА, Новинар 
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България е на първо място в Европа по износ на билки 

 

10:02 9 ное’15 

 

Страната ни е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. 

Ежегодно  ългария изнася над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас са в 

изобилие, стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив, съобщава 

„Новинар―. По думите на д-р Петър Димков  ългария челно място, защото по нашите 

географски ширини има много голямо разнообразие от лечебни растения, а и 

съдържанието на активни вещества в тях е с много високо качество. Той обяснява, че 

http://agrozona.bg/balgariya-e-na-parvo-myasto-v-evropa-po-iznos-na-bilki/
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едни от най-разпространените билки са т. нар. трапезни – мащерката, маточината, 

ментата и риганът. 

Популярни от страната ни са липовият цвят, плодовете на кориандъра и шипката, 

копривата, лайката, глогът и къпината.  ългарският износ е основно от Европа и 

Канада. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

Според специалисти на територията на  ългария растат 4012 висши растения, като тези 

с лечебни свойства са 790 вида. Димков посочва, че с годините все по-често обръщаме 

поглед към природните средства за лечение. 
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 ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. Всяка 

година от страната ни излизат над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас са в 

изобилие.Това стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив. 

 

„Заемаме челно място, защото по нашите географски ширини има много голямо 

разнообразие от лечебни растения, а и съдържанието на активни вещества в тях е с 

много високо качество", обясни за „Новинар" д-р Петър Димков. 

 

По думите му едни от най-разпространените билки са т. нар. трапезни. Това са 

мащерката, маточината, ментата и риганът. 

 

Сред търсените български билки са още липовият цвят, както и плодовете на 

кориандъра и шипката, копривата, лайката, глогът и къпината. Експерти допълниха, че 

снабдяваме с билки основно страни от Европа, както и Канада. 

 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

 

На територията на  ългария растат 4012 висши растения, а около 790 имат лечебни 

свойства, допълниха специалистите, които участваха на панаира на билките, на който 

посетителите се информираха за полезните свойства на билките. 

 

„С годините все по-често обръщаме поглед към природните средства за лечение, а с 

правилната комбинация и доброто познаване на растенията могат да се лекуват 

всякакви здравословни проблеми", категоричен е д-р Димков. 

 

На пазара вече има продукти за седем от най-честите оплаквания - проблеми в стомаха, 

бъбреците, стрес, имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. 

Суровина за всички тях, както може да се очаква, са само българските билки, 

подчертаха производителите. 

novinar.bg 
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Понеделник, 9 Ноември 2015 19:52  

Печелим 30 млн. евро от износ на билки  

Най-търсени от диворастящите са шипка, коприва, глог и липа, а от култивираните - 

кориандър, маточина, мента и лайка  

 ългария печели 30 млн. евро годишно от експорт на лечебните растения. Страната ни 

е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. Годишно 

произвеждаме между 15 000 и 20 000 тона лековити растения, от които за експорт 

отиват близо 12 000 тона. Това заяви за Nbox Светлана Аладжем от фондацията 

„Информация и природозащита". Тя уточни, че впоследствие билките се връщат у нас 

като преработени продукти с огромна надценка. Оказва се, че страната ни е сред 

първите в света по износ на билки и една от малкото, които изнасят от диворастящи 

находища. 

 ългария е единствената страна в ЕС, която има специализирано законодателство в 

тази сфера, от 2000 г. е приет Закон за лечебните растения. Според него всяка 

общинска администрация трябва да направи преглед, да се опишат находищата и 

видовете билки. 

Европейският пазар реализира оборот от 5,5 милиарда евро от производство и търговия 

с билки. Всеки стрък, цвят и  корен е минал през ръцете на 200 до 300 хиляди берачи на 

диворастящи билки или земеделци, които култивират лечебни растения. 

 лизо 90% от събраните билки у нас билки се сушат или замразяват, пакетират се на 

бали и напускат страната. В Германия, Италия, Франция и Испания Чехия, Полша и в 

САЩ ги чакат преработващите компании - от хранителната, козметичната и 

фармацевтичната индустрия. Вложени в готови продукти, тези количества умножават 

стойността си многократно. Така те се връщат у нас под формата на скъпи препарати и 

храни. 

Най-голям пазарен дял в търговията с лечебни растения заемат Германия с 26%, 

Япония 17% и Франция 13%. Германия е най-големият ползвател на суровина от 

 ългария. В Европа се продават продукти от около 2000 вида растения. 

По данни на агростатистиката в страната са култивирани 10 вида лечебни растения. 

Това са роза, лавандула, мента, валериана, маточина, кориандър, резене, анасон, бял 

трън и градински чай. Общата площ, която заемат е около 400 хиляди декара. Най-

голям дял 68% има кориандъра с 264 000 декара, следван от лавандулата – 10,59 % и 

маслодайната роза – 9,90% . После се нареждат ментата – 529 дка, дилянка – 229 дка, 

маточина – 2060 дка и градински чай – 104 дка. 

Най-голям пазарен дял имат кориандър и продажбата на етерично масло от маслодайна 

роза. Значителни средства се получават от производството на шипки, резене и 

лавандула. Култивират се на малки площи мащерка, бял равнец, мента, маточина, 

лавандула, шипка, лайка, дилянка, градински чай, чубрица, босилек, джоджен и др. 

http://nbox.bg/economy/item/12632-pechelim-30-mln-evro-ot-iznos-na-bilki.html


Сред най–продаваните билки от диворастящите видове са шипка, коприва, глог, липа, 

трънка, бъзак. От култивираните най-много се търсят кориандър, маточина, мента, 

лайка, дилянка, бял трън, резене. 

На територията на  ългария растат 4012 висши растения, а около 790 имат лечебни 

свойства. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

 

http://www.cross.bg/bilki-rasteniya-lechebni-1487323.html#axzz3r06hXXNR 
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Първи сме в Европа по износ на билки 

09 Ноември 2015 | 07:51 

 

/КРОСС/ ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. 

Всяка година от страната ни излизат над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас 

са в изобилие.Това стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив. 

„Заемаме челно място, защото по нашите географски ширини има много голямо 

разнообразие от лечебни растения, а и съдържанието на активни вещества в тях е с 

много високо качество", обясни за „Новинар" д-р Петър Димков. 

По думите му едни от най-разпространените билки са т. нар. трапезни. Това са 

мащерката, маточината, ментата и риганът. 

Сред търсените български билки са още липовият цвят, както и плодовете на 

кориандъра и шипката, копривата, лайката, глогът и къпината. Експерти допълниха, че 

снабдяваме с билки основно страни от Европа, както и Канада. 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

На територията на  ългария растат 4012 висши растения, а около 790 имат лечебни 

свойства, допълниха специалистите, които участваха на панаира на билките, на който 

посетителите се информираха за полезните свойства на билките. 

„С годините все по-често обръщаме поглед към природните средства за лечение, а с 

правилната комбинация и доброто познаване на растенията могат да се лекуват 

всякакви здравословни проблеми", категоричен е д-р Димков. 

На пазара вече има продукти за седем от най-честите оплаквания - проблеми в стомаха, 

бъбреците, стрес, имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. 

Суровина за всички тях, както може да се очаква, са само българските билки, 

подчертаха производителите. 

 

 

http://plovdiv-

portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%

D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-

%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-

%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/ 
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 ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. 

Всяка година от страната ни излизат над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас 

са в изобилие.Това стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив. 

http://www.cross.bg/bilki-rasteniya-lechebni-1487323.html#axzz3r06hXXNR
http://bg.b2.mk/cluster/?clusterid=dYRbdIklb14qSbpUhQVgCP&cc=zivot_ostanato
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8-%D1%81%D0%BC%D0%B5-%D0%B2-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0-%D0%BF%D0%BE-%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA-c492/
http://plovdiv-portal.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/
http://plovdiv-portal.com/category/%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/


„Заемаме челно място, защото по нашите географски ширини има много голямо 

разнообразие от лечебни растения, а и съдържанието на активни вещества в тях е с 

много високо качество―, обясни за „Новинар― д-р Петър Димков. 

По думите му едни от най-разпространените билки са т. нар. трапезни. Това са 

мащерката, маточината, ментата и риганът. 

Сред търсените български билки са още липовият цвят, както и плодовете на 

кориандъра и шипката, копривата, лайката, глогът и къпината. Експерти допълниха, че 

снабдяваме с билки основно страни от Европа, както и Канада. 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

На територията на  ългария растат 4012 висши растения, а около 790 имат лечебни 

свойства, допълниха специалистите, които участваха на панаира на билките, на който 

посетителите се информираха за полезните свойства на билките. 

„С годините все по-често обръщаме поглед към природните средства за лечение, а с 

правилната комбинация и доброто познаване на растенията могат да се лекуват 

всякакви здравословни проблеми―, категоричен е д-р Димков. 

На пазара вече има продукти за седем от най-честите оплаквания – проблеми в стомаха, 

бъбреците, стрес, имунна система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. 

Суровина за всички тях, както може да се очаква, са само българските билки, 

подчертаха производителите. 

 

 

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=53314 

Панаир на билките в Пловдив 

09 ноември 2015 

 

Първа в Европа и четвърта в света,  ългария изнася годишно над 12 000 т билки. Най- 

голям дял в износа има липовият цвят, следват плодовете на кориандъра и шипката, 

листи мента, маточина и коприва, лайка, глог и къпина.  

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. На 

територията на  ългария растат 4012 висши растения, 19% от тях- около 790, имат 

лечебни свойства. При ефективно насочени усилия и обмислена политика, с 

производството на билки могат да се прехранват една трета от населението. В 

продължение на два дни Аграрният университет в Пловдив бе домакин на изложение " 

200 билки- 2 000 000 работни места", кръгла маса, приемна за земеделци, прожекции на 

филми и научна сесия с редица доклади по темата. Всичко това беше в рамките на 

Панаира на българските билки, осъществен по проект "Популяризиране на устойчиво 

ползване на билките в  ългария" на фондация "Информация и природозащита", 

съфинансиран от Европейската комисия чрез програма Life +. Панаирът на билките е 

форумът, на който и незапознати могат да научат нещо полезно или да открият 

лечебното за тях растение, до него в проекта са проведени обучения за общински 

еколози, билкопроизводители и предприемачи, които обучават берачи, създадена е база 

данни с информация и фотоси на лечебните растения, проучени са и народните 

традиции и обичаи, свързани с билките, защото нерядко точно те носят най- полезните 

данни за някое растение. В изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на 

дейност е свързан с билките. Тук могат да се открият както традиционни, така и нови 

по предназначения форми - чай, еликсири, масла, мехлеми, хранителни добавки. Вижда 

се и с просто око, че българските производители, които вече са се утвърдили на пазара, 

търсят уникалното и в представянето на растенията и техните форми- те се предлагат и 

в опаковки, които впечатляват. Сред изложителите е и фирма " Петър Димков и КО". 

Името на легендарния български лечител говори много, книгите с неговите рецепти 

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=53314


бяха хит преди двайсетина години, но и днес мнозина търсят спасение от болести в тях. 

А всеки, който е опитвал да се лекува с тях е наясно, че приготвянето им е цяла наука. 

Днес на пазара се предлагат седем продукта по рецепти на Петър Димков, доказано 

произведени точно по неговите рецепти. Правата за тях са предоставени от внука на 

лечителя д-р Петър Димков, а добавките са минали през всички разрешителни режими. 

Управителката на фирмата Филип Филипова разказва, че са произведени продукти за 

седем от най- честите оплаквания - проблеми в стомаха, бъбреците, стрес, имунна 

система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. Суровина за всички тях, 

както може да се очаква, са само българските билки.  

Източник: БГНЕС 

 

http://agrolife.bg/%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8F%D0%B

C%D0%B5-12-000-%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B0-

%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8 

Изнасяме 12 000 тона билки 

9 ноември 2015 

Първа в Европа и четвърта в света, България изнася годишно над 12 000 т билки. 

Най-голям дял в износа има липовият цвят, следват плодовете на кориандъра и 

шипката, листи мента, маточина и коприва, лайка, глог и къпина, съобщи БГНЕС. 

В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. На 

територията на  ългария растат 4012 висши растения, 19% от тях- около 790, имат 

лечебни свойства. 

При ефективно насочени усилия и обмислена политика, с производството на билки 

могат да се прехранват една трета от населението. 

В продължение на два дни Аграрният университет в Пловдив бе домакин на 

изложение "200 билки- 2 000 000 работни места", кръгла маса, приемна за земеделци, 

прожекции на филми и научна сесия с редица доклади по темата. 

Всичко това беше в рамките на Панаира на българските билки, осъществен по 

проект "Популяризиране на устойчиво ползване на билките в  ългария" на фондация 

"Информация и природозащита", съфинансиран от Европейската комисия чрез 

програма Life +. 

Панаирът на билките е форумът, на който и незапознати могат да научат нещо полезно 

или да открият лечебното за тях растение, до него в проекта са проведени обучения за 

общински еколози, билкопроизводители и предприемачи, които обучават берачи, 

създадена е база данни с информация и фотоси на лечебните растения, проучени са и 

народните традиции и обичаи, свързани с билките, защото нерядко точно те носят най- 

полезните данни за някое растение. 
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В изложението участват около 20 фирми, чийто предмет на дейност е свързан с 

билките. Тук могат да се открият както традиционни, така и нови по предназначения 

форми - чай, еликсири, масла, мехлеми, хранителни добавки. 

Вижда се и с просто око, че българските производители, които вече са се утвърдили на 

пазара, търсят уникалното и в представянето на растенията и техните форми- те се 

предлагат и в опаковки, които впечатляват. 

Сред изложителите е и фирма " Петър Димков и КО". Името на легендарния български 

лечител говори много, книгите с неговите рецепти бяха хит преди двайсетина години, 

но и днес мнозина търсят спасение от болести в тях. А всеки, който е опитвал да се 

лекува с тях е наясно, че приготвянето им е цяла наука. 

Днес на пазара се предлагат седем продукта по рецепти на Петър Димков, доказано 

произведени точно по неговите рецепти. Правата за тях са предоставени от внука на 

лечителя д-р Петър Димков, а добавките са минали през всички разрешителни режими. 

Управителката на фирмата Филип Филипова разказва, че са произведени продукти за 

седем от най- честите оплаквания - проблеми в стомаха, бъбреците, стрес, имунна 

система, черен дроб, наднормено тегло, повишен холестерол. Суровина за всички тях, 

както може да се очаква, са само българските билки. 
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"Билки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив 

10 ноември 2015 14:38 | 0 Коментирай Препоръчай (0)  

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект "Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария". По покана на Фондация "Информация и 

природозащита", организатор на събитието  „200 билки – 2 000 000 работни места― в 

Аграрния университет в Пловдив, русенското сдружение взе участие с благотворителен 

щанд „ илки с мисия―. Особено важно бе участието, макар и дистанционно, на децата 

от Комплекса за социални услуги в Русе. Те изработиха прекрасно табло, посветено на 

темата „ илките – извор на живот―, което беше изложено заедно с таблата на над 30 

деца от еко клубове от Пловдив. Изложбата направи силно впечатление на високите 

гости на изложението – специалисти от Министерството на околната среда и водите и 

други, които поеха ангажимента таблата, изработени от децата да украсят залите в 

министерството. 

Децата от Комплекса за социални услуги бяха подготвили малки подаръчета за своите 

връстници от Пловдив, а организаторите на събитието направиха пореден 

благотворителен жест, като закупиха билки от щанда на „Еквилибриум―, от които 

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1527351
http://novinite365.com/%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B5/1-42/
http://dariknews.bg/view_article_comments.php?article_id=1527351
http://dariknews.bg/view_article_comments.php?article_id=1527351#comment_form
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1527351


раздадоха на децата от пловдивските еко клубове. Всички деца (включително и децата 

от русенския комплекс), участвали в изработването на оригиналните табла, посветени 

на билките получиха и специални грамоти от Фондация "Информация и 

природозащита". 

Резултатите от участието в Пловдив са много: нови приятели и партньори за 

„Еквилибриум― и децата, с които работи, най –значими за децата са разбира се 

специалните които получиха, с които да се хвалят и повдигат самочувствието си на 

млади предприемачи и билкосъбирачи  и 288 лв., които събра благотворителният щанд 

„ илки с мисия―. Средствата ще се използват за разширяване на и развиване на 

билковите градини на децата от Комплекса, за да обогатят разнообразието на 

лековитите растения, за които се грижат.  илките са част от аромотерапията за децата с 

увреждания от „Розовата къща―, трудотерапията на децата от Центъра за работа с деца 

на улицата към Комплекса. Развиват у тях много нови знания и умения в 

предприемачеството, биоразнообразието и чрез тях децата развиват самочувствие на 

равноправни участници в дейностите, организирани за тях в Комплекса, които се 

осигуряват благодарение на набраните от благотворителните щандове средства. 

 

http://www.ruseinfo.net/news_144141.html 

"Билки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив 

10 Ноември 2015 14:13:34 

 

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект "Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария". По покана на Фондация "Информация и 

природозащита", организатор на събитието „200 билки – 2 000 000 работни места― в 

Аграрния университет в Пловдив, русенското сдружение взе участие с благотворителен 

щанд „ илки с мисия―. Особено важно бе участието, макар и дистанционно, на децата 

от Комплекса за социални услуги в Русе. Те изработиха прекрасно табло, посветено на 

темата „ илките – извор на живот―, което беше изложено заедно с таблата на над 30 

деца от еко клубове от Пловдив. Изложбата направи силно впечатление на високите 

гости на изложението – специалисти от Министерството на околната среда и водите и 

други, които поеха ангажимента таблата, изработени от децата да украсят залите в 

министерството. 

Децата от Комплекса за социални услуги бяха подготвили малки подаръчета за своите 

връстници от Пловдив, а организаторите на събитието направиха пореден 

благотворителен жест, като закупиха билки от щанда на „Еквилибриум―, от които 

раздадоха на децата от пловдивските еко клубове. Всички деца (включително и децата 

от русенския комплекс), участвали в изработването на оригиналните табла, посветени 

на билките получиха и специални грамоти от Фондация "Информация и 

природозащита". 

Резултатите от участието в Пловдив са много: нови приятели и партньори за 

„Еквилибриум― и децата, с които работи, най –значими за децата са разбира се 

специалните които получиха, с които да се хвалят и повдигат самочувствието си на 

млади предприемачи и билкосъбирачи и 288 лв., които събра благотворителният щанд 

„ илки с мисия―. Средствата ще се използват за разширяване на и развиване на 

http://www.ruseinfo.net/news_144141.html


билковите градини на децата от Комплекса, за да обогатят разнообразието на 

лековитите растения, за които се грижат.  илките са част от аромотерапията за децата с 

увреждания от „Розовата къща―, трудотерапията на децата от Центъра за работа с деца 

на улицата към Комплекса. Развиват у тях много нови знания и умения в 

предприемачеството, биоразнообразието и чрез тях децата развиват самочувствие на 

равноправни участници в дейностите, организирани за тях в Комплекса, които се 

осигуряват благодарение на набраните от благотворителните щандове средства. 

" илки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив 

 

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект "Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария". По покана на Фондация "Информация и 

природозащита", организатор на събитието „200 билки – 2 000 000 работни места― в 

Аграрния университет в Пловдив, русенското сдружение взе участие с благотворителен 

щанд „ илки с мисия―. Особено важно бе участието, макар и дистанционно, на децата 

от Комплекса за социални услуги в Русе. Те изработиха прекрасно табло, посветено на 

темата „ илките – извор на живот―, което беше изложено заедно с таблата на над 30 

деца от еко клубове от Пловдив. Изложбата направи силно впечатление на високите 

гости на изложението – специалисти от Министерството на околната среда и водите и 

други, които поеха ангажимента таблата, изработени от децата да украсят залите в 

министерството. 

Децата от Комплекса за социални услуги бяха подготвили малки подаръчета за своите 

връстници от Пловдив, а организаторите на събитието направиха пореден 

благотворителен жест, като закупиха билки от щанда на „Еквилибриум―, от които 

раздадоха на децата от пловдивските еко клубове. Всички деца (включително и децата 

от русенския комплекс), участвали в изработването на оригиналните табла, посветени 

на билките получиха и специални грамоти от Фондация "Информация и 

природозащита". 

Резултатите от участието в Пловдив са много: нови приятели и партньори за 

„Еквилибриум― и децата, с които работи, най –значими за децата са разбира се 

специалните които получиха, с които да се хвалят и повдигат самочувствието си на 

млади предприемачи и билкосъбирачи и 288 лв., които събра благотворителният щанд 

„ илки с мисия―. Средствата ще се използват за разширяване на и развиване на 

билковите градини на децата от Комплекса, за да обогатят разнообразието на 

лековитите растения, за които се грижат.  илките са част от аромотерапията за децата с 

увреждания от „Розовата къща―, трудотерапията на децата от Центъра за работа с деца 

на улицата към Комплекса. Развиват у тях много нови знания и умения в 

предприемачеството, биоразнообразието и чрез тях децата развиват самочувствие на 

равноправни участници в дейностите, организирани за тях в Комплекса, които се 

осигуряват благодарение на набраните от благотворителните щандове средства.  

 

Източник: СНЦ "Еквилибриум" – Русе 
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За всяка болка си има билка  
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Публикувана: 11 ное 2015 | 12:22 От: Ирина Георгиева  

От 4200 вида висши растения в България, над 770 са лечебни, посочи Димитрина  

Ботева от фондация "Информация и природозащита"  

 

19 начина да ядете здравословно с минимален бюджет  

Най-сладкото удоволствие шоколадът може да бъде и полезен?  

Джейми Оливър разкрива 14 суперхрани, които ще ви помогнат да живеете до 100 

години  

 

На 11 ноември почитаме празника на Свети мъченик Мина. Чудотворецът е покровител 

на семейството, сираците, бездомните и всички народни лечители и знахари. Легендата 

казва: "Ако не можете да отидете при Свети Мина, той ще дойде при вас, ако го 

повикате с молитва. Защото е един от най-големите и най-помагащи светци".  

 

Кога вярата носи изцеление и как природата ни помага със силата на своите дарове? 

Много от бабините рецепти издържат проверката на науката. Но кои са с най-голяма 

лечебна сила? Могат ли билките да помогнат при диабет или депресия? Как правилно 

да ги прилагаме?  илколечение или традиционна медицина - или и двете? Всички тези 

въпроси екипът на предаването Днес зададе на събеседниците си.  

 

"От 4200 вида висши растения в  ългария, над 770 са лечебни. Дори в междублоковите 

пространства има по 15-20 вида билки – глухарче, липа, див кестен. А мурсалски чай 

има само на  алканския полуостров – в  ългария, Северна Гърция, Македония, 

Албания. При събирането на билки има няколко много важни правила – не бива да се 

чупят дървета и да се изкореняват растенията. Винаги трябва да се събират в сухо и 

слънчево време." - Димитрина  отева, експерт лечебни растения към фондация 

"Информация и природозащита".  

 

 ългария е една от страните в Европа с най-богато биоразнообразие, смята 

председателят на фондацията Светлана Аладжем "Информация и природозащита".  

 

"Не познаваме добре билките. Загубили сме познанието на предците си. Природата ни е 

дарила с всичко за лек и бит. Една четвърт от народа ни би могъл да се препитава с 

билки. Едва 5% от билките, които се добиват у нас, се преработват тук на място." - 

добави Аладжем.  

 

Проф. Христо Мермески даде няколко природни решения за подсилване на имунитета.  

 

"Два-три моркова се настъргват, добавя се орех или семена от слънчоглед, 15-20 капки 

прополис, 1-2 лъжички мед и получавате истинска целебна бомба." - препоръча проф. 

Мермески.  

 

На свой ред председателят на Съюза на пчеларите инж. Михаил Михайлов сподели, че 

медът има над 300 полезни съставки в сравнение с рафинираната захар.  

 

Всяка билка притежава безброй биологични вещества, посочи Мария Крачанова от 

 АН. Участие в предаването Днес взе и Надя Костова, която е съдружник в "Екомама" - 

магазин за екологични решения за цялото семейство. Тя обясни как се прави натурална 

козметика и как природата може да се използва в грима.  



 

В предаването Днес по Skype се включи и Емил Елмазов - властелинът на билките. Той 

е не само председател на Съюза на билкарите у нас, но и изключителен познавач на 

силата на природата. Истински наследник на големите български лечители от 

миналото. Той е и човекът, който култивира диворастящия лимец у нас и го 

разпространява за масова употреба.  

 

"Крайно време е да започнем да възприемаме земята като живо същество, а  ългария 

като остров на билките. Трябва да има билково училище и билков университет." - смята 

Елмазов.  

 

Екипът на предаването Днес разговаря и с Ивелина Коцовска, потомствен 

билкозаготвител от Шумен, която събира билки от 10 години. Участие взе Мария 

Крачанова от  АН, която обясни, че всяка билка притежава безброй биологични 

вещества.  

 

От древни времена и във всички култури хората използват растения и плодове за 

лечение на болести. Египтяните вярвали в целителната сила на природата, по-късно 

античните лечители възприели техните знания.  

 

На 7 ноември на Панаира на билките в Пловдив беше представен филмът на Фондация 

"Информация и природозащита", озаглавен "Лековитото злато". Оказва се, че  ългария 

е основен доставчик на голямо количество билки за целия свят.  

 

Колко просто е при висока температура да извадим от аптечката хапче за понижението 

й, да го глътнем и да чакаме. И колко усилия изисква един компрес с извара. Много 

лечебни процедури с билки се предават от поколение на поколение. Но какво място 

може да има този вид лечение във време, когато класическата медицина има готови 

лекарства за почти всички страдания? Не е нужно да тичаме винаги при лекаря, когато 

сме настинали. Има билки и растения, които са доказали годността си в течение на 

столетия.  

 

Знаете ли, че копривата може да се яде не само през пролетта?  

 

Едно чудодейно растение, което расте в Родопите, носи огромни ползи за нашето 

здраве. Питате си кое е то? Отговорът е мурсалският чай.  

 

Казват, че ястие без подправки било като жена без грим. Но също както вечерният не е 

подходящ за през деня, така и някои аромати си имат строго определено приложение. В 

Италия слагат босилек почти на всичко. А отскоро имат и оранжерии на морското дъно.  

 

Чуйте целия разговор в следващото видео: 

 

Прочети още на: http://www.bgonair.bg/dnes/2015-11-11/za-vsyaka-bolka-si-ima-bilka 

https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1-

%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-471494649639487/?fref=nf 

КСУДС - Русе 

11 November 05:35 · Ruse ·  

http://www.bgonair.bg/dnes/2015-11-11/za-vsyaka-bolka-si-ima-bilka
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-471494649639487/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-471494649639487/?fref=nf
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-471494649639487/?fref=nf
https://www.facebook.com/radioruse/posts/10153130185137353
https://www.facebook.com/pages/Ruse-Bulgaria/103701653002328


 

преди 5 часа · Russe ·  

http://eq-bg.org/…/bilki-s-misiya-na-ekvilibrium-na-panair…/ 

" илки с мисия" на Еквилибриум на Панаир на българските билки в Пловдив - 

Еквилибриум 

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект „Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария―. По… 

eq-bg.org 

 

КСУДС - Русе 

преди 5 часа · Russe ·  

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1527351 

 

" илки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив - 

DarikNews.bg 

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект "Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария". По… 

dariknews.bg 

 

КСУДС - Русе сподели публикация на Радио Русе. 

Радио Русе добави 3 нови снимки. 

" илки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив 

КСУДС - Русе 

10 November  

преди 18 часа · Редактирано ·  

Еквилибриум вярва, че фокусирането върху резултатите обезкуражава 

експериментирането, с което децата научават за себе си и своите таланти. Обучителите 

на Еквилибриум преподават посредством динамично взаимодействие и избягват 

инструктирането. Ние също така смятаме, че ако нещо си струва да бъде научено, то 

трябва да бъде представено на децата по множество начини. 

КСУДС - Русе 

7 ноември в 08:39 · Russe ·  

" илки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки - „200 билки – 2 

000 000 работни места― - 6-7 ноември 2015 г., Аграрен университет, гр. Пловдив 

Страхотно представяне, невероятна организация! Очаквайте подробности...  лагодарим 

за поканата на Фондация "Информация и природозащита" - www.susherbsbg.eu - и 

специално на Димитрина  отева!!! Имаме какво да разкажем 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=809213112534304&id=471494649639487
https://www.facebook.com/pages/Russe-Ruse-Bulgaria/108717199151688
http://eq-bg.org/bg/bilki-s-misiya-na-ekvilibrium-na-panair-na-balgarskite-bilki-v-plovdiv/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feq-bg.org%2Fbg%2Fbilki-s-misiya-na-ekvilibrium-na-panair-na-balgarskite-bilki-v-plovdiv%2F&h=JAQG1ZoEC&enc=AZPS8qRtRx3toO2_QrrSHCHOyfHQbfm-9r41-YKzK9yO9-cWhvqAjpZD1Mm5mDErDTG0F5yjh16ZiYPt-D2iB4B9xCRsWvDLoJcpIEpBMxdnYf4yh3lcGVXqTKoKG4Mi4EWlyvp_xJTfVSjLLuYN7nXYoggUgTTpQomvSt9CwFDgxpB_0PpWuj-aHeYVDA8URuLpoKFBt5QGsgAaxinW6TpE&s=1
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Feq-bg.org%2Fbg%2Fbilki-s-misiya-na-ekvilibrium-na-panair-na-balgarskite-bilki-v-plovdiv%2F&h=JAQG1ZoEC&enc=AZPS8qRtRx3toO2_QrrSHCHOyfHQbfm-9r41-YKzK9yO9-cWhvqAjpZD1Mm5mDErDTG0F5yjh16ZiYPt-D2iB4B9xCRsWvDLoJcpIEpBMxdnYf4yh3lcGVXqTKoKG4Mi4EWlyvp_xJTfVSjLLuYN7nXYoggUgTTpQomvSt9CwFDgxpB_0PpWuj-aHeYVDA8URuLpoKFBt5QGsgAaxinW6TpE&s=1
https://www.facebook.com/%D0%9A%D0%A1%D0%A3%D0%94%D0%A1-%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B5-471494649639487/?fref=nf
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=809212509201031&id=471494649639487
https://www.facebook.com/pages/Russe-Ruse-Bulgaria/108717199151688
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"Билки с мисия" на "Еквилибриум" на Панаир на българските билки в Пловдив 

11.11.2015 | Категория: Регионални  

Tweet  

„Еквилибриум― взе участие на изложение, осъществено по проект „Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в  ългария―. По покана на Фондация „Информация и 

природозащита―, организатор на събитието  „200 билки – 2 000 000 работни места― в 

Аграрния университет в Пловдив, русенското сдружение взе участие с благотворителен 

щанд „ илки с мисия―. Особено важно бе участието, макар и дистанционно, на децата 

от ... 

Източник на новината» Dariknews.bg 

 

 

 

http://kolyogenchev.blogspot.bg/2015/11/blog-post_38.html 

България е на първо място в Европа по износ на билки  

 

Страната ни е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. 

Ежегодно  ългария изнася над 12 000 тона от лечебните растения, които у нас са в 

изобилие, стана ясно на фестивала на билките, който се проведе в Пловдив, съобщава 

„Новинар―. 

По думите на д-р Петър Димков  ългария челно място, защото по нашите географски 

ширини има много голямо разнообразие от лечебни растения, а и съдържанието на 

активни вещества в тях е с много високо качество. Той обяснява, че едни от най-

разпространените билки са т. нар. трапезни – мащерката, маточината, ментата и 

риганът. 

Популярни от страната ни са липовият цвят, плодовете на кориандъра и шипката, 

копривата, лайката, глогът и къпината.  ългарският износ е основно от Европа и 

Канада. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения от нас. 

Според специалисти на територията на  ългария растат 4012 висши растения, като тези 

с лечебни свойства са 790 вида. Димков посочва, че с годините все по-често обръщаме 

поглед към природните средства за лечение. 

http://www.bgfermer.bg/ 

 

 

http://www.dnes.bg/health/2015/11/11/iz-babinite-tefteri-za-vsiaka-bolka-si-ima-

bilka.282878 
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Из бабините тефтери: За всяка болка си има билка  

 

Как да оздравеем със силата на растения и да повишим имунитета си  

11 ное 2015 17:20, Василия Пейчева  

 

Днес почитаме празника на Свети великомъченик Мина. Чудотворецът е покровител на 

семейството, сираците, бездомните и всички народни лечители и знахари.  

 

Легендата казва: "Ако не можете да отидете при Свети Мина, той ще дойде при вас, ако 

го повикате с молитва. Защото е един от най-големите и най-помагащи светци".  

 

Кога вярата носи изцеление и как природата ни помага със силата на своите дарове? 

Много от бабините рецепти издържат проверката на науката. Но кои са с най-голяма 

лечебна сила? Могат ли билките да помогнат при диабет или депресия? Как правилно 

да ги прилагаме?  илколечение или традиционна медицина?  

 

Според Светлана Аладжем и Димитрина  отева от фондация "Информация и 

природозащита" нашата страна е изключително богата на билки, но хората не ги 

познават и не знаят как да ги използват.  

 

"От 4200 вида висши растения в  ългария, над 770 са лечебни. Дори в междублоковите 

пространства има по 15-20 вида билки – глухарче, липа, конски кестен, живовляк", 

обясни Димитрина  отева в предаването "Днес" по Bulgaria ON AIR.  

 

"Земята ни е такава, че дава много голямо разнообразие от растения и животни и има и 

много лечебни растения. Не ги познаваме добре, загубили сме познанието на предците 

си", допълни и Светлана Аладжем.  

 

Всеки трябва да има билки вкъщи. Липата, ментата, глогът, шипката, мащерката - това 

е домашната аптека, каза още Аладжем. Мащерката заедно с цвят от бъз, който е добър 

за дихателните пътища, гърло, бронхити, правят много добър чай за сезона, препоръча 

 отева. Глогът пък помага за болно сърце.  

 

При събирането на билки има и няколко много важни правила , които трябва да се 

спазват. Не бива да се чупят дървета и да се изкореняват растенията. Винаги трябва да 

се събират в сухо и слънчево време, обясни  отева.  

 

Проф. Мермерски даде и конкретни съвети как да повишим имунитета си. Той даде 

рецепта за истинска целебна бомба.  
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"2-3 дребни моркова се настъргват, добавя се орех или семена от слънчоглед, 15-20 

капки прополисова тинктура, 1-2 лъжички мед и получавате истинска целебна бомба", 

препоръча Мермерски.  

 

С друга рецепта също се повишава имунитетът и се изчиства организмът - кисело 

мляко заедно с пектин, който изсмуква токсините, мед, канела и една лъжица ленено 

семе. Професор Мермерски разкри и че хрема и кашлица могат да се лекуват с 

прополисова тинктура, като са сложат малки напоени тампони в ноздрите.  

 

Изненадващо професорът разкри, че жълъдите помагат при хемороиди и подагра. С чай 

от живовляк и малки топчета прополис, диабетиците пък ще спрат да пият лекарства.  

 

Емил Елмазов, който е наричан "властелина на билките", също разкри някои лечебни 

свойства на растенията. По думите му здравецът у нас е недооценен. Здравецовото 

масло сваля кръвна захар, високо кръвно. Известното розово масло може да излекува 

черен дроб, рак на кожата.  

 

"Имаме билки, които лекуват рак, но ние сякаш не си ги ценим", обобщи Елмазов.  

 

Вижте още за лечебните сили на растенията във видеото на предаването "Днес": 

 

 

 

http://news.dir.bg/news.php?id=20543445 

 

Из бабините тефтери: За всяка болка си има билка 

Dnes.bg - 11 Ноември 17:20 

Как да оздравеем със силата на растения и да повишим имунитета си 
 

Днес почитаме празника на Свети великомъченик Мина. Чудотворецът е покровител на 

семейството, сираците, бездомните и всички народни лечители и знахари.  

Легендата казва: ―Ако не можете да отидете при Свети Мина, той ще дойде при вас, ако 

го повикате с молитва. Защото е един от най-големите и най-помагащи светци―.  

Кога вярата носи изцеление и как природата ни помага със силата на своите дарове? 

Много от бабините рецепти издържат проверката на науката. Но кои са с най-голяма 

лечебна сила? Могат ли билките да помогнат при диабет или депресия? Как правилно 

да ги прилагаме?  илколечение или традиционна медицина?  

още» 

 

12 ноември 2015 

http://knnews.bg/index.php/component/k2/item/92260-balgariya-e-lider-po-iznos-na-

bilki-v-sveta 

България е лидер по износ на билки в света  

Written by  КН НЮЗ 12 Ноември 2015  

 

 ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. 

http://news.dir.bg/news.php?id=20543445
http://www.dnes.bg/health/2015/11/11/iz-babinite-tefteri-za-vsiaka-bolka-si-ima-bilka.282878
http://knnews.bg/index.php/component/k2/item/92260-balgariya-e-lider-po-iznos-na-bilki-v-sveta
http://knnews.bg/index.php/component/k2/item/92260-balgariya-e-lider-po-iznos-na-bilki-v-sveta
http://knnews.bg/index.php/component/k2/itemlist/user/43-knnyuz


Това стана ясно по време на изложението „200 билки – 2 000 000 работни места―, което 

се проведе в Пловдив, а домакин на събитието беше Аграрният университет в града, 

съобщи в. „Новинар―. 

На територията на страната ни растат 4 012 висши растения, от които около 790 имат 

лечебни свойства. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения 

от нас. 

 

Ежегодно  ългария изнася около 12 000 тона лечебни растения. Сред най-

разпространените са т.нар. трапезни билки – мащерка, маточина, мента и риган. Сред 

търсените български билки са още: липов цвят, плодовете на шипката и кориандъра, 

коприва, лайка, глог и къпина.  

 

 ългарските растения се изнасят основно за страни от Европа и Канада. 

 

В рамките на изложението, в което участваха около 20 фирми, се състояха още кръгла 

маса, приемна за земеделци, прожекции на филми и научна сесия. От представените 

данни стана ясно, че при ефективно насочени усилия и целенасочена политика, с 

производство на билки може да сепрехранва една трета от населението на страната, 

предаде  гнес. 

еconomy.bg 

 

 

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=53515 

Из бабините тефтери: За всяка болка си има билка 

Четвъртък, 12 Ноември 2015 

 

Днес почитаме празника на Свети великомъченик Мина. Чудотворецът е покровител на 

семейството, сираците, бездомните и всички народни лечители и знахари.  

Легендата казва: "Ако не можете да отидете при Свети Мина, той ще дойде при вас, ако 

го повикате с молитва. Защото е един от най-големите и най-помагащи светци".  

Кога вярата носи изцеление и как природата ни помага със силата на своите дарове? 

Много от бабините рецепти издържат проверката на науката. Но кои са с най-голяма 

лечебна сила? Могат ли билките да помогнат при диабет или депресия? Как правилно 

да ги прилагаме?  илколечение или традиционна медицина? 

Според Светлана Аладжем и Димитрина  отева от фондация "Информация и 

природозащита" нашата страна е изключително богата на билки, но хората не ги 

познават и не знаят как да ги използват. 

"От 4200 вида висши растения в  ългария, над 770 са лечебни. Дори в междублоковите 

пространства има по 15-20 вида билки – глухарче, липа, конски кестен, живовляк", 

обясни  Димитрина  отева в предаването "Днес" по Bulgaria ON AIR. 

"Земята ни е такава, че дава много голямо разнообразие от растения и животни и има и 

много лечебни растения. Не ги познаваме добре, загубили сме познанието на предците 

си", допълни и  Светлана Аладжем. 

Всеки трябва да има билки вкъщи. Липата, ментата, глогът, шипката, мащерката  - това 

е домашната аптека, каза още Аладжем. Мащерката заедно с цвят от бъз, който е добър 

за дихателните пътища, гърло, бронхити, правят много добър чай за сезона, препоръча 

 отева. Глогът пък помага за болно сърце.  

При събирането на билки има и няколко много важни правила , които трябва да се 

спазват. Не бива да се чупят дървета и да се изкореняват растенията. Винаги трябва да 

се събират в сухо и слънчево време, обясни   отева. 

http://www.bgnow.eu/news.php?cat=2&cp=0&newsid=53515


Проф. Мермерски даде и конкретни съвети как да повишим имунитета си. Той даде 

рецепта за истинска целебна бомба. 

"2-3 дребни моркова се настъргват, добавя се орех или семена от слънчоглед, 15-20 

капки прополисова тинктура, 1-2 лъжички мед и получавате истинска целебна бомба", 

препоръча Мермерски. 

С друга рецепта също се повишава имунитетът и се изчиства организмът - кисело 

мляко заедно с пектин, който изсмуква токсините, мед, канела и една лъжица ленено 

семе. Професор Мермерски разкри и че хрема и кашлица могат да се лекуват с 

прополисова тинктура, като са сложат малки напоени тампони в ноздрите. 

Изненадващо професорът разкри, че жълъдите помагат при хемороиди и подагра. С чай 

от живовляк и малки топчета прополис, диабетиците пък ще спрат да пият лекарства. 

Емил Елмазов, който е наричан "властелина на билките", също разкри някои лечебни 

свойства на растенията. По думите му здравецът у нас е недооценен. Здравецовото 

масло сваля кръвна захар, високо кръвно. Известното розово масло може да излекува 

черен дроб, рак на кожата.  

"Имаме билки, които лекуват рак, но ние сякаш не си ги ценим", обобщи Елмазов. 

Източник: Днес.БГ 

 

13 ноември 2015 

http://skandal.bg/bg/balgariya-e-lider-po-iznos-na-bilki-v-evropa/ 

България е лидер по износ на билки в Европа 

13-11-2015  

 ългария е на първо място в Европа и на четвърто в света по износ на билки. Това стана 

ясно по време на изложението „200 билки – 2 000 000 работни места―, което се проведе 

в Пловдив, а домакин на събитието беше Аграрният университет в града, съобщи в. 

„Новинар―. 

 

На територията на страната ни растат 4 012 висши растения, от които около 790 имат 

лечебни свойства. В света само Китай, Индия и Мексико имат повече лечебни растения 

от нас. 

 

Ежегодно  ългария изнася около 12 000 тона лечебни растения. Сред най-

разпространените са т.нар. трапезни билки – мащерка, маточина, мента и риган. Сред 

търсените български билки са още: липов цвят, плодовете на шипката и кориандъра, 

коприва, лайка, глог и къпина.  

 

 ългарските растения се изнасят основно за страни от Европа и Канада. 

 

В рамките на изложението, в което участваха около 20 фирми, се състояха още кръгла 

маса, приемна за земеделци, прожекции на филми и научна сесия. От представените 

данни стана ясно, че при ефективно насочени усилия и целенасочена политика, с 

производство на билки може да сепрехранва една трета от населението на страната, 

предаде  гнес. 

http://www.dnes.bg/health/2015/11/11/iz-babinite-tefteri-za-vsiaka-bolka-si-ima-bilka.282878
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