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ПЕТЪК,
6 НОЕМВРИ

Откриване – 11:00 – 12:15 – Аула на Аграрен Университет

Фоайе „Билково
поле” (I и II eтаж)

Първи етаж
Изложба от табла на пловдивски ученици на тема: „Билките са извор на живот“

11:00 – 19:00

Зала
„Липов цвят”
14:00 – 17:00

• Фолклорни традиции и обичаи за билките – фолклорен танцов ансамбъл „Иглика”.
• Премиера на филма „Лековитото злато на България“, създаден в рамките на Проекта.

Втори етаж
Изложение „200 билки – 2 000 000 работни места“
– щандове на производители на продукти от български билки и институции,
отговорни за опазването и управлението на лечебните растения в България

„Дълбочинна преработка на лечебни растения за добавяне на стойност и интелигентно
оползотворяване на ресурсите” – доц. д-р Петко Денев, Лаборатория по биологично активни
вещества, Институт по органична химия с център по фитохимия, БАН
„Политика на България по опазване на лечебните растения“ –
Калина Стоянова, Национална служба за защита на природата, МОСВ
„Управление на ресурсите от лечебни растения в НП „Централен Балкан” –
Гергана Станева, ДНП „Централен Балкан”
„Оценка и управление на ресурсите от лечебни растения в НП „Пирин“ –
д-р Боряна Сиджимова, Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания,
БАН и д-р Анна Гавраилова, Лесотехнически Университет
„Биологично култивиране на лечебни растения – предимства и възможности” –
доц. д-р Анна Карова, Аграрен Университет, Пловдив
„Култивиране на лечебни растения и преработка на билки – възможностите за
финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014–2020 г.” –
Иванка Тодорова, Национална служба за съвети в земеделието
Дискусия: „Нормативна рамка за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения”

Зала
„Ручейно омайниче”
14:00 – 18:00

Кинозала
„Коприва”
14:00 – 18:00
Виж Кинопрограма

Приемна за земеделски производители
Съвети и консултации от експерти от екипа на Проекта и специалисти от Националната
служба за съвети в земеделието и ТОО, Пловдив.
Прожекции
на „Лековитото злато на България“ и други филми за лечебните растения

СЪБОТА,
7 НОЕМВРИ
Фоайе „Билково
поле” (I и II eтаж)
10:00 – 16:00

Зала
„Липов цвят”

Първи етаж
Изложба от табла на пловдивски ученици на тема: „Билките са извор на живот“
Втори етаж
Изложение „200 билки – 2 000 000 работни места“
– щандове на производители на продукти от български билки и институции,
отговорни за опазването и управлението на лечебните растения в България
Кръгла маса на тема „Партньорства за интелигентно ползване на лечебните растения”,
с участието на всички заинтересовани, модератор Марк Редман – експерт от Великобритания

10:00 – 15:00

Кинозала
„Коприва”

Прожекции
на „Лековитото злато на България“ и други филми за лечебните растения

10:00 – 15:00
Виж Кинопрограма
Закриване на „Панаир на билките 2015“ – 1 6:00
Фоайе „Билково поле“ първи етаж
Връчване на награди на учениците, участвали в изложбата на табла на тема:
„Билките са извор на живот“

КИНОПРОГРАМА
Панаир на българските билки
ПЕТЪК,
6 НОЕМВРИ

Филм „Лековитото злато на България” – една приказка за използването на билките от
Андерсен до днес.
14:00, 15:00, 16:00, 17:00 (продължителност 27 минути)
Видео продукт „Лековитите билки с добра цена” – как да събираме билки правилно,
за да ги съхраним и те да носят здраве и печалба. *
14:30, 16:30 (продължителност 27 минути)
Филм за възстановяване на местообитания на блатно кокиче край село Градина**
15:30, 17:30 (продължителност 16 минути)

СЪБОТА,
7 НОЕМВРИ

Филм „Лековитото злато на България” – една приказка за използването на билките от
Андерсен до днес.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 (продължителност 27 минути)
 идео продукт „Лековитите билки с добра цена” – как да събираме билки правилно,
В
за да ги съхраним и те да носят здраве и печалба. *
10:30, 12:30, 14:30 (продължителност 27 минути)
Филм за възстановяване на местообитания на блатно кокиче край село Градина**
11:30, 13:30 (продължителност 16 минути)

* Продуктът е създаден по проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения”,
финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество, чрез Фонд за реформи, свързани
с участието на гражданското общество.
** На Регионална инспекция по околна среда и водите – гр. Пловдив, финансиран по ОПОС
2007–2014 г.

ЗА КАМПАНИЯТА
И ПРОЕКТА

Панаирът на българските билки се осъществява по проект „Популяризиране на устойчиво
ползване на билките в България” на Фондация „Информация и природозащита”,
съфинансиран от Европейската комисия, чрез Програмa Life +.
Това е първият български проект по компонент „Информация и комуникация” на
Програмa Life +, на Комисията.
Асоцииран бенефициент по проекта е Българското национално радио. По програма
„Хоризонт“, регионална радиостанция Стара Загора и регионална радиостанция Пловдив
се осъществява радиокампания. Вече са излъчени над 160 рубрики за опазването,
ползването и преработката на лечебните растения в България. Така посланията, че
България 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.
В рамките на Проекта вече бяха:
• Осъществени обучения за общински еколози, служители на областната управа и
служители на горски служби, които издават разрешителни за събиране на лечебни
растения (ЛР)
• Обучения за билкозаготвители, преработватели и други предприемачи, които обучават
берачи
• Създадени и разпространени образователни материали – брошури и плакати за
събирачите, наръчник за журналисти, които работят по темата за лечебните растения
• Организиран мобилен информационно-консултативен център за земеделски
производители, предприемачи, събирачи и всички заинтересовани от устойчиво
събиране, култивиране и преработка на ЛР
• Създадена база данни с информация и фотографии за ЛР – ценни видове и активните
биологични вещества в тях, правила за бране и обработка, технологии за култивиране
и за добавянe на стойност, етноботаника – традициите и обичайте на народа ни за
ползване на билки и др., която ще бъде публикувана на интернет страница и така ще
стане достъпна за всички, които имат нужда от нея.

ЛЕКОВИТОТО ЗЛАТО
НА БЪЛГАРИЯ

Филмът, „Лековитото злато на България“, който бе създаден в рамките на проекта ще бъде
показан за първи път на настоящото събитие. Той разказва за пътя на българските билки
от ръцете на събирачите до крайните продукти на рафтовете в търговската мрежа. Филмът
е приказка за лечебната сила на растенията и влиянието, което оказват върху съдбите на
хората.
Зрителите ще научат за предизвикателствата, които срещат събирачи, билкозаготвители и
производители, както и за възможностите за по-добро оползотворяване и съхраняване на
ресурсите от диворастящи лечебни растения.

Изложение
„200 билки – 2 000 000 работни места“

Биоселена

Национален парк Централен Балкан

Фондация за биологично земеделие „Биоселена“ е българска неправителствена организация. Фондацията е учредена през 1997 г.
от Научен институт по биологично земеделие (FIBL) – Швейцария.
Основната цел на „Биоселена” е развитие и подпомагане на биологичното и устойчиво земеделие, опазване на биоразнообразието и околната среда.

Дирекцията на „Национален парк Централен Балкан” управлява
защитената територия, разположена в сърцето на Стара планина.
Паркът опазва находища на 166 вида лечебни растения (75% от
най-използваните в конвенционалната и народна медицина). Дирекцията прилага принципа на съвместно управление, съветвайки се със заинтересованите страни при определяне на стартови
дати и механизми за ползване на ресурсите от лечебни растения.

www.bioselena.com
тел.: +359 33 592 038
headoffice@bioselena.com

www.visitcentralbalkan.net
тел.: +35966801277
office@centralbalkan.bg

Сдружение „Еквилибриум“

Алин

На благотворителният щанд “Билки с мисия” на русенското сдружение „Екивилибриум“ ще намерите билкови пакетчета. Билките
в тях са отгледани с много желание и любов от децата в Комплекса за социални услуги.
Набраните средства от щанда ще бъдат използвани за организирането на летните лагери за 15 деца от центъра за работа с деца
на улицата, 14 деца с увреждания от „Розовата къща“ и 25 деца и
младежи с увреждания от Центровете за настаняване от семеен
тип „Любов“ и „Надежда“.

НВН – Билки за красота и здраве ООД е български производител
на билков чай, пакетирани билки и хранителни добавки с търговската марка АЛИН. Над 10 години, водени от идеята да предлагаме качествени продукти, ние печелим сърцата на нашите клиенти
и партньори.

www.eq-bg.com
тел.: +359 82 588 769 и +359 889 813 123
office@eq-bg.com

www.alinbg.com
тел.: +359 7124 23 07
office@alinbg.com

Българска чаена компания

Botanical

В Българска Чаена Компания вярваме, че с всеки наш продукт защитаваме името на млад, но амбициозен български производител, създаващ разнообразие от билкови, класически и екзотични
чайове.
Чаят е удоволствие, здраве, начин на живот. Чаят преди всичко
пренася уникалните качества на растенията, затова ние се стремим да предложим истинската субстанция, онази, водеща до
ефекта на приготвения чай.
Чаят е здраве от природата. Затова ние се посветихме на създаването на уникални комбинации от билки, които да подпомагат
човешкия организъм.

БОТАНИКЪЛ ЕУ” ООД е една от водещите компании в България за
преработка на сушени билки и плодове, и производство на чай.
Със свежи идеи и висок професионализъм следим за качеството
на суровините във всеки етап от приемането им до експедицията
на готовия продукт. Имаме лоялни клиенти в повече от 15 страни.
Ние предлагаме над 50 вида чай и над 100 различни диворастящи, култивирани и лечебни растения с български произход. Може
да бъдете сигурни, че с качеството на нашите билки ще постигнете желания от Вас резултат.
www.botanical.bg
тел.: +359 3118 23 61
sales@botanical.bg

www.bulgarianteacompany.com
тел.: +359 2 492 23 10; +359 2 957 26 42
office@bulgarianteacompany.com

Wizard Tea
Петър Димков и КО
Фирма „Петър Димков и КО“ ООД – София произвежда хранителни добавки на билкова основа по оригиналните рецепти на Народния лечител Петър Димков, с правата на д-р Петър Димков.
Като изходна суровина за екстракта се използват само български
билки. Разработени са 7 продукта.
www.petardimkov.com
тел.: +359 2 928 28 77, +359 888 587942
office@petardimkov.com
ffilipova@petardimkov.com

Фортуна България ЕООД е основана през 2010 г. През петте години от съществуването си фирмата произвежда висококачествените билкови чайове Wizard tea, предвидени за реализация в
страната и чужбина.
www.wizardtea.com
тел.: + 359 889 20 25 36
e-mail: contact@wizardtea.com

Жоржея козметикс
Жоржея козметикс ЕООД има удоволствието да представи първите си два патентовани козметични продукта – гел за премахване
на стрии и отпусната кожа и гел за намаляване на мастни натрупвания, съдържащи изцяло натурални компоненти – етерични
масла от билки, ядки и плодове в синергична комбинация.
Посетителите на нашия щанд ще получат подаръци-мостри на
продуктите ни.
тел.: + 359 876 62 93 24 (Георги Христакиев)
тел.: ++359 878 78 87 38 (Магдалена Лисева)
jorjeia@abv.bg

Шаркови и сие
Фирма Шаркови и сие предлага на пазара около 200 вида билки
и билкови смеси, произведени и брани в екологично чисти райони на страната.
Дружеството разполага с екип от специалисти, които прилагат
контрол върху събирането, сушенето и обработката, както и върху
пакетирането и съхраняването на всички партиди билки.
Осъществява се строг контрол върху всички доставчици. Въведени са стандарти за качество ISO 9001 и HACСP.
www.sharkovi.bg
тел.: +359 897 093 592
office@sharkovi.com

Морава
Ние сме малка, семейна фирма, която се занимава с производството и дистрибуцията на изцяло натурални мехлеми и балсами
Морава. Нашата философия се гради на едно основно вярване- в
природата се крият най-силните лекове.
Продуктите ни са 100% чисти, в тях няма изкуствени добавки –
това е на първо място по отношение на качеството.
Най-голямата мотивация за нас са всички доволни клиенти, които
споделят нашите виждания.
www.moravabalm.bg
тел.: +359 882496699
moravabalm@gmail.com

Vitanea
Healthy Oils
Хелти ойлс ЕООД е Българска компания производител на натурални, студено-пресовани масла от ядки и семена като: семе от
бял трън, семе от синап, семе от кориандър и др.
Маслата се добиват по метода на студеното пресоване, 100 %
натурални, без добавени химически съставки или разтворители.
Използваме само български суровини за нашите продукти, специално подбрани от чисти райони на страната.
Мисията ни е да помагаме на хората да бъдат здрави и в отлична
физическа форма, предоставяйки им високо качество натурални
продукти.

Фирма Vitanea е известна с най-натуралните, полезни и здравословни сокове. С една дума – истински. Технологията на производство на напитките е уникална и запазва всички полезни компоненти на плодовете.
Фирмата предлага също чай от арония и пектин от цитруси и
ябълки. И до днес, заедно със семейството си, професор Христо
Крачанов, създател на продуктите, продължава да усъвършенства
асортимента на марка Vitanea, с единствената мисия да предлага
само най-доброто, полезно и българско.
www.vitanea.com
тел.: +359 32 644 016 и +359 884 524 995
info@vitanea.com

www.healthyoils.eu
тел.: + 359 887 163 966
office@healthyoils.eu

Билкария
Wooden Spoon
ЛЮБОВ КЪМ ХОРАТА И ВИСОКА ЕТИЧНА ОТГОВОРНОСТ
Това е основата при създавенето на всеки наш продукт. „Wooden
Spoon“ е вдъхновена от идеята да предложи възможно най-чистата и истинска природна грижа за кожата.
„Wooden Spoon“ съчетава сурови и необработени органични масла с безценни билкови екстракти, които не само променят цялостното усещане на тялото и лицето, но и ефективно помагат за поддържането на здрава, млада и неустоимо нежна кожа.
Неподправено природно удоволствие, в което ще се влюбиш.

Ние сме учениците и учителите от Пътуващото училище, в което
всеки си спомня как да приготви своите лекарства и своята храна
в единение с природата. Предлагаме билкови смеси, етерични
масла, тинктури и други билкови продукти.
www.bilkaria.net
тел.: +359 888 391 089
Emil.elmazov@abv.bg

www.woodenspoon.eu
тел.: +359 889 66 85 33
info@woodenspoon.eu

Мирта Медикус ЕООД

Rosey’s Mark
Rosey’s mark е българска марка за храни от рози. Всички продукти са гарантирано произведени в България, с висококачествени съставки с натурален и био произход. Мисията на Rosey’s mark
е съхраняването, развитието и разработването на иновативни
приложения на българската роза в гастрономията.
www.roseysmark.com
тел.: + 359 898 450 560 (Ина Паунова);
тел.: + 359 898 912 359 (Росица Паунова)
hello@roseysmark.com

Мирта Медикус ЕООД е една от водещите в България компании
за производство и търговия с хранителни добавки, билкови продукти, течни и сухи екстракти от лечебни растения. Нашите продукти се предлагат чрез партньорски компании в Кипър, Италия,
Германия, Румъния, Дубай и Близкия Изток.
Тайната на нашия успех и удовлетвореността на многобройните
ни потребители се крие в екологичността на изходните природни
суровини и сертифицираното високо качество на екстрактите и
субстанциите.
www.mirtamedicus.com
тел.: +359 2 963 14 15
office@mirtamedicus.com

Химакс Фарма

Плантабул

Ние сме иновативна, съвременна и динамична българска фармацевтична компания.
Произвеждаме фармацевтични продукти с грижа за здравето
на българските пациенти, като влагаме в тях висококачествени
субстанции и натурални стандартизирани екстракти. Ние гарантираме безопасността на пациентите, като използваме модерни
технологии и системи в стандартите на добрата производствена
практика (GMP).
Вече 20 години изграждаме доверие – то е наша основна мисия
и цел.

Фирма „Плантабул“ ООД е специализирана в изкупуването, преработката и износа на диворастящи и култивирани билки.
„Плантабул“ ООД е сред водещите български фирми в този бранш.
„Плантабул“ ООД сертифицира Каспичанско-Провадийския масив като екологично чист район и получава сертификат съгласно
Регламентите на Европейския съюз за биологично събиране, преработка и търговия на около 60 вида диворастящи растения.
От 2015 година се стартира производство на нови продукти – чай
във филтър-пакетчета и боя зя яйца от биологични билки.
Почувствайте чистотата и силата на българската природа в нашите продукти!

www.chemaxpharma.com
тел.: +359 2 955 6298; +359 2 4913243
chemax@abv.bg

www.plantabul.com
тел.: +359 54 830799
info@plantabul.com

Krismar
Създадена в сърцето на Розовата долина през 1938 г., фирма
KRISMAR е утвърден специалист в производството на естествени
суровини – лечебни растения, етерични масла и екстракти.
Местоположението ни, в регион с традиции за култивиране на лечебни и ароматни растения, далеч от източници на замърсяване,
ни дава чисти суровини.
KRISMAR произвежда широка гама от суровини за медицинска
козметика, фармацевтични продукти и хранителни добавки с
уважение към хората и природата, като същевременно прилага
най-високите стандарти за качество.
www.krismar1938.com
тел.: +359 344 462 72
info@krismar1938.com

Панаирът се осъществява по проект
„Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България” www.susherbsbg.eu
на Фондация „Информация и природозащита“ и „Екологични консултации“

www.ecologybg.com

С любезното домакинство на Аграрен Университет – Пловдив.

Съфинансиран
от Европейската
комисия чрез

Програма Life+

