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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

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

 

 
Група за действие за устойчиво ползване на лечебните растения в общини Ловеч, 

Троян, Априлци и Севлиево 

 

Роля и задачи 
 

 

Какво е Групата за действие и каква е нейната роля? 

 

Групата обединява представители на неправителствени организации, бизнеса, 

формални и неформални инициативни групи, клубове, активни личности, лидери на 

общественото мнение в района, познавачи на историята и традициите за ползване на 

лечебните растения (ЛР) и др., които са заинтересовани от опазването и устойчивото 

ползване на ЛР и които притежават информация, познания и имат мотивация за 

обществена работа и умения да въвличат и други в нея. 

Групата е форум за обсъждане и постигане на съгласие по проблеми на 

устойчиво ползване на ЛР в района на общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян.  

Тя ще има ключова роля в осъществяването на дейностите по проекта като ще 

събира информация и поддържа връзка с всички граждани и заинтересовани страни в 

региона. 

Групата за действие ще работи в тясно взаимодействие с екипа на проекта, като 

ще има следните задачи: 

1. Да разработи и приеме Правила за своята работа и регламент за взимане на 

решения в съответствие с принципите за ефективност, ясно регламентирани 

права и отговорности на членовете, обективност, независимост и прозрачност. 

2. Да направи преглед на пропуските и възможностите за усъвършенстване на  

законодателството относно лечебните растения; 

3. Да играе ключова роля при провеждането на кампания за застъпничество пред 

МОСВ и Парламентарната комисия по околна среда с предложения за 

усъвършенстване на Закона за лечебните растения и подзаконовите нормативни 

актове;  

4. Да участва и подпомогне събирането на информация за ресурсите от ЛР в 

района, за традициите и практиките за тяхното ползване; 

5. Да осигурява връзка и взаимодействие с всички заинтересовани страни в района;  

6. Да бъде посредник между Екипа на проекта и ключовите играчи в сферата на ЛР 

в района;  

7. Да окаже подкрепа и участва в провеждането на ресурсната оценка на ЛР в 

района; 

8. Да подпомогне създаването на Информационния ресурсен център за ЛР и базата 

данни за него; 

9. Да участва в разпространението на посланията, продуктите и резултатите на 

Проекта.   

     

Групата за действие ще получава пълна подкрепа от Екипа на Проекта под формата 

на: труда на Местния координатор, който ще бъде секретар на групата, техническо 

оборудване за срещите, средства за покриване на транспортни разходи за 6 срещи,  

 



 

 2 

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

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

 

 

експертни консултации, средства за провеждане на кампанията по застъпничество 

(транспортни, настаняване и дневни, материали).      

 

 

Състав на Групата за действие  

 

Групата е сформирана на основа на следните принципи:  

1) Участниците дават принос като граждани и специалисти и не излизат от 

групата в случай, че сменят работното си място. 

2) Участниците са от всички общини, за да има връзка на Групата с целия 

район на проекта. Не е задължително обаче всеки от тях да играе роля на 

представител на община, район или организация. Могат да отговарят и за 

определена тема и/или дейност. 

3) Участниците са хора с дългогодишен опит в сферата на: устойчивото 

развитие, опазване на биоразнообразието, социалната и образователната 

сфера, местната икономика и др. и не могат да бъдат заменяни или 

представлявани от други хора по свое решение.  

4) В случай на напускане, групата взима решение дали и как да покани нов член 

на мястото на напусналия.  

 

Начин на връзка между членовете на Групата за действие 

 

За осигуряване на оперативната работа членовете на групата се свързват по 

между си и Екипа на Проекта чрез електронна поща и телефон. При получаване на 

съобщение по електронна поща, членовете отговарят на подателя с потвърждение, че са 

получили информацията и вземат отношение и отговарят на поставените въпроси в 

срок от 3-5 работни дни. Желателно е членовете на групата да могат да се свързват и по 

Скайп. 

 


