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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. 

 
 

 

ПРИМЕРИ ОТ БЪЛГАРИЯ И СВЕТА ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ТУРИСТИЧЕСКИ 

УСЛУГИ СВЪРЗАНИ С БИЛКИТЕ 

 

 

 

- 1. Опознавателни маршрути посветени на билките - специализирани маршрути за 

запознаване с лечебните растения и събиране на билки за лични нужди – могат да се 

разработят и предлагат от къщи за гости, информационни центрове, в рамките на по-големи 

събития и др. 

 

- Интерпретативен маршрут в Природен парк "Странджа" посветен на билките в тази 

планина. Той носи името "Билките на Странджа" и е с дължина над 5 километра. Изходната 

му точка е от центъра на с. Бръшлян. По протежение на маршрут "Билки" са поставени табели 

с интересна и полезна информация за странджанските билки, тяхното разпространение и 
опазване. (www.strandja.bg)  

 
- Тематичен маршрут с водач „По пътя на мурсалския чай” в рамките на Фестивал на 

дивите цветя  http://www.rhodopeflowersfestival.org  в Смолян. 
 

 

2. Фестивали, панаири, базари, събития 

 
- Честване на Еньовден – 24 юни – организиране на събития и привличане на туристи. 

Традиционно Еньовден се празнува в АЕК "Етър" край Габрово (www.etar.org) ;  

 
- Празник на билките, планината и туризма организират ежегодно от Сдружение 

”Съвет по туризъм” – Троян, подпомагани от общинската администрация. 
 

- Панаир на билките – 6 и 7 ноември 2015 г., гр. Пловдив в рамките на Проект 
„Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” на Фондация 

„Информация и природозащита” и БНР. (www. susherbsbg.eu/bg/fair/)  
 

-  „Фестивал на дивите цветя” – гр. Смолян, провежда се вече 3 години през юни, 

(www.rhodopeflowersfestival.org ) 

 

- „Фестивал на билките” на фирма  “Sonnentor” ( www.sonnentor.at ) - водеща 

австрийска фирма за производство на био чаеве, подправки, снакс, десерти. В 

Sonnentor вярват, че природата има най- добрите рецепти за дълъг и щастлив живот.  

 

- Кулинарни изложби с билки, приготвяне на храни с билки и дегустации – „На чай в 

Билкарската къща”, услугата предлага къща за гости в село Горско сливово, ловешко, 

(www.bilkarska.com). 
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3. Платени туристически посещения в обекти свързани с опазване, събиране и 

преработка на лечебни растения с интерпретация 

 

- Платени туристически посещения във фабриката на австрийската фирма 

“Sonnentor” ( www.sonnentor.at ). 

 

- Посещения на близки ботанически градини или ботанически колекции и 

запознаване с лечебните видове. Тематични събития и посещения свързани с 

лечебните растения се организират в Ботаническа градина БАН 

(www.cu.bas.bg/garden/); Университетските ботанически градини (www.ubg-bg.com) и 

др. 

 

- Музеи свързани с лечебните растения и тяхното използване: Музей на розата в гр.  

Казанлък (www.bulgariatravel.org/bg/object/131/muzej_na_rozata ). 

 
- Посещения в етнографски комплекси например: „Дамасцена” (www.damascena.net), 

село Скобелево, Казанлък. - демонстрация на процеса на розоварене, посещение на 
съвременната дестилерия на фирмата; продажба на продукти от розоварната, 

ресторант предлагащ дегустация на гюлова ракия, сладко от рози и др.   
 

- Провеждане на беседи и дегустации за туристически групи и индивидуални туристи 
във винарска изба „Осмар” (www.osmarpelin.com), село Осмар, Шуменско – 

Запознаване с виното “Пелин” - запознаване с традициите в пелино- и 
винопроизводството, запознаване с билките, които се използват за приготвяне на 

пелина.  

 

4. Други  

 

- Изработване на сувенири и продукти от билки с и за туристите – цветни пана, сухи 

букети и др. за декорация, торбички за ароматизатори и т.н. 
 

- Демонстрация за приготвяне на тинктури, мехлеми, настойки и др. и продаване на 
продукти от местни билки. 

 

- Обучение за начините на бране и консервиране на билките (почистване, сушене, 

замразяване) и по комбинирането им в различни рецепти.  

 

- Демонстрация за влагане на билки в алкохолни напитки и козметични средства. 

 

- Предлагане на козметични процедури с местни билки.  

 


