
Районът на Априлци, Ловеч, Севлиево 
и Троян е един от най-богатите в 

страната, Европа и Света по ценни 
за фармацията, козметиката и 

хранително-вкусовата промишленост 
лечебни растения. 

За повече информация, както и за да заявите 
интерес за участие в Проекта, свържете се с:

Фондация „Информация и природозащита” 
www.ecologybg.com 
тел./факс: 02 872 14 83

Светлана Аладжем, Ръководител на проекта 
моб: 0899 817 204

Светослав Тодоров, Местен координатор 
моб: 0878 322 050

Проектът се финансира от 

чрез „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското 
общество”.

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните 
растения на общинско ниво с участието на организациите на 
гражданското общество, местните общности и медиите” на

 Фондация „Информация и природозащита” 
www.ecologybg.com

Моделът, информацията, посланията, произведе-
ните материали и резултати ще бъдат популяри-
зирани и разпространени в района на проекта и в 
цялата страна.



Ще бъдат създадени и:

     Стандартен формат на общински план за уп-
равление и устойчиво ползване на лечебните 
растения, който ще бъде приложен в района 
на Проекта и популяризиран в цялата страна

     Модел за регионална оценка на ресурсите от 
лечебни растения, съвместно с местните общ-
ности и заинтересовани страни, който ще бъде 
разпространен в цяла България

     Ресурсен информационен център за устойчи-
во ползване на лечебните растения, който ще 
дава информация и съвети на всички заинте-
ресовани

    Демонстрационен пример за добавяне на стой-
ност чрез производство на продукти от местни 
ресурси на лечебни растения.

Ще бъде проведена и широка кампания за попу-
ляризиране на правилата и ползите от устойчиво-
то ползване на лечебните растения на регионално 
и национално ниво. 

Първа стъпка на работата по проекта ще бъде 
сформирането на регионална Група за действие 
от представители на сдруженията и общностите от 
района. Групата ще събира информация и поддър-
жа връзка с всички местни жители, заинтересова-
ни от устойчивото ползване на билките. Ще напра-
ви преглед и предложения за усъвършенстване 
на Закона за лечебните растения и нормативните 
актове към него и ще организира кампания, за да 
убеди Министерството на околната среда и води-
те и Парламента да бъдат направени промени в 
полза на опазването на ресурсите и развитието на 
местната икономика.

В рамките на Проекта ще бъде организирана 
серия от работни срещи и обучения за:

     повишаване знанията, уменията и увереността 
на членовете на Групата за действие и на всич-
ки заинтересовани от устойчивото ползване на 
лечебните растения и развитието на поминък, 
базиран на тях

     подобряване информираността и усъвършенст-
ване на способностите на местните общности 
(особено събирачите) и всички заинтересова-
ни за разумно и ефективно ползване на билки-
те и опазването им 

     представяне на Стандарта и сертификацион- 
ната схема на швейцарската Фондация Fair- 
Wild – международна система от принципи и 
критерии за устойчиво и справедливо ползва-
не и търговия с диворастящи лечебните расте-
ния.

С десетки пъти по-малка територия от тази на Ин-
дия и Китай, България притежава изключителни 
ресурси и пропорционално на площта си, ги пре-
възхожда по количества годишен износ на билки. 
Това се дължи на изключително благоприятните 
климатични и почвени условия и богатия фонд от 
местни видове, с които е надарена страната ни. 

България е на първо място по износ на дивора- 
стящи билки в Европа. Ние сме световен лидер в 
износа на някои от тях. С над 45 тона лавандуло-
во масло на година, страната ни е първа в света, 
за последните две години.  

Почти 80% от годишната ни реколта от билки, 
обаче се изнася в сурово състояние или просто 
изсушена, което не носи почти никаква печалба 
за събирачите и билкозаготвителите. Ето защо фи-
нансовите и социалните ползи от богатството ни 
от лечебни растения са нищожни. Това трябва да 
се промени! 

Цената на суровините от лечебни растения, при-
ходите и печалбата от тях могат да се увеличат 
като се развие система за добавяне на стойност, 
т.е. преработка и производство на продукти от 
тях тук, в България. Това ще намали заплахите 
за естествените местообитания на билките и ще 
увеличи загрижеността на местните общности за 
тяхното опазване. 

Проектът за устойчиво ползване на лечебните 
растения на Фондация „Информация и природо-
защита”, ще се реализира с финансовата помощ 
на Българо-Швейцарската програма за сътрудни-
чество, в община Ловеч, а част от дейностите – и 
на територията и на съседните общини Априлци, 
Севлиево и Троян. Той ще създаде модел за опаз-
ване и щадящо природата ползване на билките, 
който да дава възможности за развитие на иконо-
миката в района.


