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Производители на разсад и консултанти за култивирано отглеждане на лечебни растения в района на 
Пловдив – Стара Загора - Пазарджик 

 
 
Фирма/ЕТ/ производител 
 

Адрес, телефон, електронна поща Бележки  

 
“Булхърбс” (Bulherbs)  
 
Даниела Попова 

с. Лозенец, обл. Ямболска; 
тел: (04761) 55 05; 66 84 
факс: (04761) 55 51 
GSM: 0878339060; 0878339050; 0878339066 
E-mail: popova007@gmail.com 
www.bulherbs.com  

Производство на разсади за култивирано 
отглеждане на лечебни и етеричномаслени 
растения. Дестилиране на етерични масла.  

ЗП Жанета Станева 
 
Жанета Станева  

Гр. Казанлък   
GSM: 088 644 0665 
E-mail: jstaneva@abv.bg  

Семепроизводство, разсадопроизводство, 
селекция и интродукция на лечебни растения. 
Произвеждат разсад за мента, култивирана 
шипка, валериана, лавандула, маточина и 
много др. 

Институт по розата и                   
етерично-маслените култури 

гр. Казанлък 6100, бул. „Освобождение“ 49 
Директор: Тел.: 0431/ 6 20 39 
e-mail: iremk@mail.orbitel.bg 
Търговски отдел: Тел. 0431/ 6 36 07 

Работи в областта на сортоподдържането и 
семепроизводството и агротехниката на 
културите, в т.ч. и на растителната защита. 
Производство на разсад.  

Кръстьо Сауков  С. Юнаците, област Пазарджик 
GSM: 0885343290 

Производство на разсад  - маточина, 
валериана, бял риган, ружа, девисил, хисоп, 
котешка стъпка и др. 

Национална служба за съвети в 
земеделието (НССЗ) 

Териториални областни офиси във всеки 
областен център в страната 
 
www.naas.government.bg  
 
Централно управление 
1331 - София 
ул. "Банско шосе" № 7 
тел. 02 / 8 100 988 

 оказва консултантска помощ на 
земеделските производители, сдружения и 
други организации, свързани със 
земеделието; 
 осигурява съвети, информационни и 
учебни материали и специализирани услуги в 
областта на земеделието; 
 организира и извършва обучение на 
земеделски производители; 
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факс 02 / 8 100 992 
е-mail: office@naas.government.bg 
 

  съдейства за създаване на организации 
на производители на земеделски продукти. 

„Нейчар Енерджи” ЕООД 
Иван Русев  

гр. Казанлък, База в с. Розово, Казанлъшко 
GSM: 0888975103 
E-mail: rusval@abv.bg  

Производство на разсад; култивиране на 
лечебни растения 
Изкупуване и първична преработка на билки  

Разсадник „Котрабак”  
Костадин Николов Котрабаков 

Гр. Пазарджик;  
GSM: 0899604040 
http://www.kotrabak.com/ 

Производство на разсад от шипка сорт 
„Пловдив 1”.  

Ридван Иляз GSM 1: +359 898 695 710 
GSM 2: +359 898 242 045 
E-мейл: agroproduct@abv.bg  
Адрес: Складова и производствена база село 
Габарево, община Павел Баня – бившият 
стопански двор. 

Производител на разсади от етерично-маслени 
растения. Производител на етерични масла и 
флорални води.  

Фондация „Биоселена” 4300 Карлово, ул. “Васил Караиванов“ 36  
тел: 0335 9 20 38  
тел./факс: 0335 9 16 42  
e - mail: headoffice@bioselena.com     
s.apostolov@bioselena.com     
p.kirov@bioselena.com  
http://www.bioselena.com/bg/  

- Технически консултации и трансфер на know 
- how в биологичните ферми 
-         Подготовка на ферми и предприятия за 
биологична сертификация 
-         Консултации по планиране и 
управление на стопанството (бизнес планове); 
-         Подготовка за кандидатстване за 
директни плащания; 
-         Център за професионално обучение -
обучение по Агроекология и Биологично 
земеделие и др; 

 


