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1. Въведение 
 

България е на второ място в Европа и на едно от първите места в света по 

производство и износ на билки. С десетки пъти по-малка територия от тази на 

Индия и Китай, България притежава изключителни ресурси и пропорционално на 

площта си, ги превъзхожда по количества годишен износ на билки. Това се дължи 

на изключително благоприятните климатични и почвени условия и богатия фонд от 

местни видове лечебни растения, с които е надарена страната ни.  

Българската флора съдържа около 4100 вида висши растения. От тях 760–770 

вида (19%) са лечебни растения. Най-използваните са 200 вида, от които се 

получават около 270 вида билки, суровина за фармацевтичната, 

парфюмерийната, козметичната и хранително-вкусовата промишленост.  

От всички видове лечебни растения:  

 50% са многогодишни тревисти растения – глухарче, репей, тревист бъз, 

коприва, бял равнец, жълт кантарион, ружа, мента, лудо биле, живовляк 

и др.;  

 25% са храсти и дървета – върба, бреза, конски кестен, глог, шипка, 

трънка; хвойна, мащерка, малина, къпина, боровинка, смрадлика и др.;  

 20% са едногодишни растения – лайка, мак, синчец, очанка и др.;  

 5% са двугодишни тревисти растения – червен кантарион, пресечка, 

лечебна комунига. 

Лечебните растения са важна част от растителните ресурси на България. 

Приложението на растителните дроги (билки) в българската народна и официална 

медицина датира от векове. Лечебните и ароматните растения имат важно място в 

бита на българското домакинство - голям брой растения се използват за 

хранителни, козметични и технически цели. Те са важна част от растителните 

ресурси на България, като намират приложение и в медицината.  

В последните години, обаче, тяхното използване се увеличава, най-вече 

поради износът към други страни и те придобиват икономическо значение, поради 

търговските цели, за които се използват. На базата на установена тенденция се 
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счита, че търговските интереси към диворастящите ресурси от лечебни растения 

ще се повишават, събирането на лечебни растения за стопански цели ще се 

увеличава и за в бъдеще ще стане важен източник на доходи за голяма част от 

населението на страната.  

Българското законодателство регламентира достъп на заинтересованите 

страни до ресурсите и в социално-икономически план това е важен ангажимент на 

държавата. Засиленият търговски интерес ще повиши натиска върху 

диворастящите ресурси, ще интензифицира някои от основните заплахи, свързани 

с този вид дейност (нерегламентирано събиране, свръхексплоатация, неправилно 

събиране и др.) и ще изисква отговорно участие на всички заинтересовани страни 

в процеса на тяхното устойчиво управление. 

2. Основна цел 
 

Предмет на настоящата разработка е изготвянето на Раздел „Лечебни 

растения“, който е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда 

на община Чавдар за периода 2021-2027 г., съгласно чл.50, т.3 от Закона за 

лечебните растения (ДВ бр. 29/2000 г. изм. ДВ бр. 96/2017 г.) и Наредба №2 от 

20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен 

материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.) 

Основна цел на настоящата разработка е опазване на биологичното 

разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси на територията на 

община Чавдар и осигуряване на устойчивото им ползване като част от 

естествения растителен генетичен фонд. Използване на щадящи способи и 

техники за събиране, както и сигурно и ефективно първично преработване за 

реализация и ползване на базата на разработен планов документ. 

 

3. Нормативна рамка 
 

За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват 

следните планови документи:  

 Национална стратегия за лечебните растения; 

 Раздел "Лечебни растения" към плановете за управление на ЗТ 

съгласно Закона за защитените територии; 
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 Раздел "Лечебни растения" към Общинската програма за опазване на 

околната среда 2021-2027 г.; 

 Раздел "Лечебни растения" към горскостопанските планове и 

програми съгласно Закона за горите; 

 Закон за защитените територии; 

Законът за защитените територии регламентира събирането на билки в 

защитени територии. Абсолютно е забранено събирането на билки в резерватите 

и поддържаните резервати. Събирането на билки на територията на националните 

паркове е ограничено и позволителни се издават от директорите на трите 

дирекции. Местата, където могат да бъдат събирани билки, допустимите 

количества и начина на събиране се определят чрез плана за управление на 

съответната защитена територия. В защитените местности и природните 

забележителности също трябва да се избягва събирането на билки, дори когато 

това не е специално забранено със заповедта за обявяване на защитената 

територия. Събирането става съгласно Закона за лечебните растения. 

 Закон за лечебните растения; 

Законът за лечебните растения (обн., ДВ, бр. 29/ 2000 г.) е специализиран 

ресурсологичен закон, който регламентира дейностите по опазване и ползване на 

лечебните растения, задълженията на физическите и юридическите лица и на 

органите на държавната и местната власт. Основната цел на закона е осигуряване 

на условия за дългосрочно устойчиво ползване на лечебните растения на 

територията на страната. Към него има списък със 739 вида лечебни растения. 

 Закон за биологичното разнообразие; 

Законът за биологичното разнообразие урежда отношенията между държавата, 

общините, юридическите и физическите лица по опазването и устойчивото 

ползване на биологичното разнообразие в България. Законът регламентира 

опазването на местообитанията, на видовете растения и животни, разработването 

на планове за действие, както и лова, събирането и търговията. Според Закона за 

биологичното разнообразие са защитени 574 вида висши растения включително 

61 вида лечебни растения. 

 Закон за горите; 

Законът за горите урежда обществените отношения, свързани с опазването, 

стопанисването и ползването на горските територии в Република България и на 

дървесните и недървесни ресурси в тях. Законът цели гарантиране и поддържане 

на екосистемните, социалните и икономическите функции на горските територии; 

поддържане на биологичното и ландшафтното разнообразие и подобряване 
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състоянието на популациите на видовете от дивата флора, фауна и микота, с цел 

гарантиране на многофункционално и устойчиво управление на горските 

екосистеми. Ползването на недървесни горски продукти в горите включва и 

събирането на лечебни растения. Когато представлява стопанска дейност, се 

извършва само, ако това е предвидено в утвърден горскостопански план. 

Ползването на лечебни растения от горските територии, когато не представлява 

стопанска дейност, се извършва безвъзмездно и свободно. 

 Наредба 2/2004 за правилата и изискванията за събиране на билки и 

генетичен материал от лечебни растения; 

Целта на наредбата е опазване на ресурсите и получаване на качествена 

билкова суровина. Чрез Наредба № 2 се въвеждат изисквания за опазване на 

находищата, регламентират се периоди за събиране на билките, начини и 

инструменти за събиране, периоди на покой за възстановяване на находищата и 

т.н. В наредбата за всяко от изискванията са дадени голям брой примери на 

лечебни растения, за които се отнасят, така че за експертите да е по-лесно да 

преценят какви изисквания да включат в позволителните, които издават в 

зависимост от спецификите на конкретния вид лечебно растение и неговите 

находища. 

Съгласно чл. 46 от ЗЛР Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност 

на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните 

растения, като:  

 Oрганизира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните 

растения, включени в общинската програма за опазване на околната среда;  

 Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и 

водни обекти - общинска собственост; 

 Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения; 

 Предоставя на министъра на околната среда и водите информация за 

нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на 

създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за тях.  

Съдържанието на РЛР е регламентирано в Чл. 55. на ЗЛР:  

(1) Раздел "Лечебни растения" по чл. 55, т. 2, 3 и 4 съдържа:  

 описание на местоположението на естествените находища на лечебните 

растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите; 

 анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни 

растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на 

ресурсите;  
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 приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на 

лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване 

видове; 

 избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват 

подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в 

тях; 

 предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 

земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и 

плановите документи от по-висока степен. 

(2) В разработката по ал. 1 с предимство се включват разпространените в 

района видове лечебни растения - обект на стопанско ползване, както и лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване или представляващи 

интерес по причини от природозащитен или научен характер. 

 

4. Описание на местоположението и естествените 

находища на лечебните растения, условията в 

местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите на територията на община Чавдар 

 

Основните местообитания за различни видове лечебни растения могат да 

бъдат разделени в 6 групи. 

 Водоеми - тук влизат всички речни корита, притоци и др; 

 Влажни ливади - представени главно в долините между хълмовете и край 

водоемите; 

 Сухи (ксеротермни) ливади - много широко са разпространени по билата и 

склоновете на хълмовете и край селищата, като крайселски мери, пасища и 

целини; 

 Обработваеми площи - най-широко разпространеното на територията на 

общината местообитание за различни видове лечебни растения от групата 

на „плевелите“. Това са ниви, лозя, зеленчукови и овощни градини; 

 Скали и каменни сипеи - предоставят възможности за развитие на 

калцифилни видове лечебни растения; 

 Селища - също много богат хабитат за различни видове лечебни растения 

от групата на „рудералите“. 
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 Видове лечебни растения, които се срещат на територията на община 

Чавдар: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бял равнец 

Achillea millefolium 

 
 

Местообитание   

Из храсталаци, ливади, сухи и 

тревисти места  
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Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 2400 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

1680 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Обикновен дрян  

Cornus mas L.  

 

Местообитание Като подлес в дъбови гори; по 
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храсталаци и скалисти склонове  

 

Разпространение Поединично  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване За лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Обикновена леска  

Corylus avellana  
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Местообитание На място на изсечени гори  

 

Разпространение Самостоятелни съобщества 

(храсталаци)  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване За лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Кори, листни и стъблени пъпки – 1850 

кг.  

Лист – 2200 кг.  

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

740 (40%)  

1540 (70%)  

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Обикновен глог  

Crataegus monogyna  

 

Местообитание Гористи местности, планински 

храсталаци  

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод – 1700 кг.  

Лист – 850 кг.  

Цвят – 600 кг.  

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

1360 (80%)  

595 (70%)  

480 (70%)  

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 
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находищата  

 

 

Мъждрян  

Fraxinus ornus  

 

Местообитание Из каменисти склонове  

 

Разпространение Самостоятелни съобщества  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. - 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на находищата  
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Еньовче  

Galium verum  

 

Местообитание Умерено сухи и умерено влажни 

поляни, ливади и пасища  

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

- 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

Луличка  

Linaria vulgaris  

 

Местообитание Тревисти места край пътища и орници, 

покрайнини и храсталаци, като плевел 

в окопните култури  

 

Разпространение Поединично или на групи  
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Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Цъфтящи облистени надземни части  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Гингер  

Onopordon acanthium  
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Местообитание Из сухи тревисти и буренливи места, 

край пътища и огради  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 
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находищата  

 

 

Обикновен киселец  

Rumex acetosa  

 
 

Местообитание Влажни ливади  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист, стъбло  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от - 
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Наредба № 2, кг, (%) 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

- 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Черен бъз  

Sambucus nigra  

 
 

Местообитание По влажни и сенчести места, край реки 

и потоци  

 

Разпространение Поединично, на групи  
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Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Цвят – 1000 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

700 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Мъхнат лопен  

Verbascum phlomoides  

 

Местообитание По сухи, тревисти, каменисти и 

песъчливи места, край пътища, огради, 
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сечища и необработваеми земи  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Цвят – 900 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

630 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

2 години  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Повет  

Clematis vitalba  
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Местообитание Гористи зони край реки с наличие на 

по-ниски дървета и храсти  

 

Разпространение Поединично, на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

- 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Хмел  

Humulus lupulus  
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Местообитание По влажни места, из храсталаци, 

необработваеми площи  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Цвят  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

1 година  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 
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недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Горска ягода  

Fragaria vesca  

 

Местообитание Гори, поляни и храсталаци, ТП ДГС 

„Пирдоп“  

 

Разпространение На групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 
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Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Мразовец  

Colchicum autumnale  

             

Местообитание Из влажни и тревисти места, ливади, 

пасища, поляни и храсталаци  

 

Разпространение - 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плодове, семена  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70% /80%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. Не е необходим  
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6 от Наредба № 2, години  

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на находищата  

 

 

Жълт равнец  

Achilea clypeolata Sibth 

 

Местообитание По варовити и скалисти места  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  
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Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на находищата  

 

 

Камшик лечебен  

Agrimonia eupatoria  

 

Местообитание Храсталаци, ливади, пасища и горски 

пътеки  

 

Разпространение - 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 930 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

651 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Шапиче  

Alchemilla vulgaris complex  
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Местообитание Влажни планински ливади  

 

Разпространение - 

Статут на вида Под специален режим на опазване и 

ползване, съгласно Заповед на МОСВ 

№ РД-56/01.02.2018  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Черна елша  

Alnus glutinosa  
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Местообитание Покрай водоеми, от низините до 

долния планински пoяс  

 

Разпространение Поединично  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. - 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Обикновен пелин  

Artemisia absinthium L.  

 

Местообитание Изоставени и затревени терени  

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 1400 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

980 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 
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недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Черен пелин  

Artemisia vulgaris  

 

Местообитание Из храсталаци, край пътища, 

необработваеми места  

 

Разпространение - 

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист, стрък  
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Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Змиярник  

Arum maculatum  

  

Местообитание Из сенчести и влажни широколистни 

гори, храсталаци в предпланинския 

пояс  

 

Разпространение - 

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Грудки  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

40%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

2 години  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Копитник  

Asarum europaeum L.  

 

Местообитание Свежи и богати месторастения в 

буковия пояс  

 

Разпространение Поединично  
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Статут на вида Под специален режим на опазване и 

ползване, съгласно Заповед на МОСВ 

№ РД-56/01/02.2018; забрана за 

стопанско ползване, но не и за лични 

нужди.  

 

Допустимо ползване Лични нужди  

 

Прогнозни количества, кг. Корен, коренище  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

2 години  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Синя жлъчка  

Cichoria intybus  
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Местообитание Сухи тревисти места, обработваеми и 

необработваеми площи до 100 м.  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Цвят – 1000 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

700 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

2 години  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Полски хвощ  

Equisetum arvense  

 

Местообитание По напоителните и отводнителните 

канали, изкопите, насипите.  

 

Разпространение - 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 1100 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 770 (70%)  
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Наредба № 2, кг, (%)  

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Великденче  

Veronica officinalis  

 

 

Местообитание Горски покрайнини, покрай дъбове  

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  
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Прогнозни количества, кг. Стрък – 420 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

294 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Градско омайниче  

Geum urbanum  

 

Местообитание Храсталаци, сенчести гори, край горски 

пътеки  

 

Разпространение Поединично или на групи  
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Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Корен  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Блян  

Hyoscyamus niger  

 

Местообитание По буренливи места, край огради, 
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пътища  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Жълт кантарион  

Hypericum perforatum  
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Местообитание Сухи, тревисти и каменисти места и 

необработваеми земи  

 

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 2600 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

1820 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Обикновена хвойна  

Juniperus communis  

 

Местообитание Сухи и каменисти склонове  

 

Разпространение Поединично, на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 
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недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Сибирска хвойна  

Juniperus sibirica  

 

Местообитание Сухи и каменисти склонове  

 

Разпространение Поединично, на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. Не е необходим  
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6 от Наредба № 2, години  

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Дяволска уста  

Leonurus cardiaca  

 

Местообитание По тревисти и буренливи места  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  
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Прогнозни количества, кг. Стрък – 690 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

483 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Обикновена мента 

Menta spicata complex 

 
 

Местообитание Влажни тревисти места, край реки и 

блата в низините  

 

Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък, лист – 2000 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

1400 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Водна мента  

Mentha aquatica  

 

Местообитание Влажни места, покрай реки и канали  
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Разпространение На петна  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Обикновен риган  

Origanum vulgare 
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Местообитание По каменливи места и храсталаци  

 

Разпространение - 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 1365 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

955 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Драка  

Paliurus spina-christi  

 

Местообитание Каменисти и скалисти склонове  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%/ 80%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Теснолистен живовляк  
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Plantago lanceolata  

 

Местообитание Обработваеми земи и пасища  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  
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Широколистен живовляк  

Plantago major  

 

Местообитание Тревисти и песъчливи места, покрай 

речни тераси  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  
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Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Бабини зъби  

Tribulus terrestris  

 

Местообитание Песъчливи и каменливи места, като 

плевел в лозята  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  
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Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Лечебна иглика  

Primula veris  

 

Местообитание Храсталаци, гори и ливади  

 

Разпространение - 

Статут на вида Под специален режим на опазване и 

ползване, съгласно Заповед на МОСВ 

№ РД-56/01/02.2018 г. и ЗБР.  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди  

 

Прогнозни количества, кг. Допустимите за събиране количества 

се определят годишно  
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Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

- 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Трънка  

Prunus spinosa  

 

Местообитание Синори, пасища, пустеещи места, край 

пътища  

 

Разпространение На групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

80%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Орлова папрат  

Preridium aquilinum  
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Местообитание Из влажни тревисти и храсталачни 

места в  

покрайнините на горите  

 

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Корен  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  
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Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновена шипка  

Rosa canina  
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Местообитание Храсталаци, тревисти терени, покрай 

речни тераси и потоци  

 

Разпространение Поединично, на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Плод – 1260 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

1008 (80%)  
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Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Брош  

Rubia tinctorum  

 

Местообитание Покрай храсталаци и огради  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Корен  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Бял трън  

Silybum marianum  

 

Местообитание Край пътища и сгради  

 

Разпространение Поединично или на групи  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  
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Прогнозни количества, кг. Лист, корен  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Разводник, червено кучешко грозде  

Solanum dulcamara  

  

Местообитание Из влажни сенчести места, из 

храсталаци, изоставени и рудерални 

местообитания, край реки и потоци  

 

Разпространение - 
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Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Кора, лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Вратига  

Tanacetum vulgare  

 

Местообитание Тревисти местности, около реки  
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Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Обикновено подъбиче  

Teucrium chamaedrys  
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Местообитание Скалисти места и храсталаци  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Планинска чубрица  

Satureja montana  
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Местообитание По сухи и каменливи места  

 

Разпространение - 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Стрък – 2900 кг.  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

2030 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Смрадлика  
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Cotinus coggygria, Anacardiaceae  

 

Местообитание Гористи местности из дъбови гори  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  

 

Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Лист – 3000 кг.  
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Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

2100 (70%)  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

1 година  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

Вълча ябълка  

Aristolochia clematitis  

 

Местообитание Сухи тревисти места, покрай пътища  

 

Разпространение Повсеместно  

 

Статут на вида Не е защитен вид  
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Допустимо ползване Лични нужди, стопански цели  

 

Прогнозни количества, кг. Корен  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

70%  

 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Не е необходим  

 

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

 

Лудо биле, старо биле  

Atropa belladonna  

 

Местообитание Из гори и сечища, влажни места  

 

Разпространение Поединично  

 

Статут на вида Под специален режим на опазване и 

ползване, съгласно Заповед на МОСВ 
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№ РД-56/01.02.2018  

 

Допустимо ползване Допустимите количества се определят 

годишно  

 

Прогнозни количества, кг. Корени, лист  

 

Допустимо количество съгл. Чл. 5 от 

Наредба № 2, кг, (%) 

- 

Период на възстановяване съгл. Чл. 

6 от Наредба № 2, години 

Корени – 3 години  

Лист – 1 година  

Мерки за опазване Добиване по методи и със средства 

недопускащи увреждане на 

находищата  

 

 

5. Периоди и начини на събиране на билките в община 

Чавдар 
 

Растителните видове, определени като лечебни са тези, които съдържат 

определени лечебни вещества (органични съединения). Натрупването на тези 

вещества не е равномерно в цялото растение, а в определени негови части 

(корен, лист, цвят, стрък, плод и др.). Отделните части на растенията трябва да се 

събират в такъв период на развитие, когато в тях са натрупани най-големи 

количества активни вещества. Освен това отделните растителни части трябва да 

се събират поотделно, тъй като много често частите на един вид съдържат 

различни по състав и действие лечебни вещества. Различия в количеството на 

тези вещества се наблюдават през отделните фази от развитието на растението – 

нарастване, разлистване, цъфтеж, плодообразуване, узряване на семена и др. 

При едни видове най-високо е съдържанието във фаза на цъфтеж, при други – при 

плодообразуване, а при трети когато надземната част отмира и растението се 

подготвя за зимен покой.  

Различия се наблюдават и в зависимост от годишното време (дъждовно, 

сухо), от почвените условия, от географската ширина и т.н. За осигуряване на 

високо качество на събраните билки и недопускане похабяване на ресурса трябва 

да се спазват стриктно следните правила:  
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 Билки се берат само в сухо, по възможност слънчево време, след вдигане на 

сутрешната роса; 

 Не се допуска смесване на различни видове билки; 

 Не трябва да се берат други части от растението освен използваемите, както 

и части от други растения, растящи в близост. Нежелателно е 

замърсяването с почва, пясък, камъчета и др.; 

 Набраната билка се поставя рехаво в съдове, които не позволяват 

запарването и похабяването й (плитки кошници, платнени торби и др.); 

 След бране, преди да се подложи на сушене, билката се почиства от 

примеси, променени и повредени части.  

Освен общите правила е необходимо и да се спазват някои конкретни, 

характерни за отделните употребяеми части:  

 Листа се берат в края на пролетта, през лятото и в редки случаи до есента, 

при разлистване и пълно развитие. Берат се добре развити, със запазен 

естествен цвят и неповредени. Брането на листа трябва да става без 

увреждане на стъблата и цветовете. На едно растение трябва да се оставят 

1/3 от листата, особено по-младите, за да се обезпечи нормалното му 

развитие. Листата, които не са достигнали до нормални размери нямат 

добри лечебни и стопански качества. 

 Стръкове се берат през фази на начален и пълен цъфтеж. При едни видове 

цъфтежът е краткотраен, при други продължителен и протича успоредно с 

плодообразуването. За това обикновено се препоръчва брането да става в 

начален цъфтеж. Отрязват се облистените цветоносни части на растението, 

с дължина 20 - 30 см. в зависимост от размерите на растението. Използват 

се режещи инструменти - ножове или овощарски ножици. Не се допуска 

изкореняване или изрязване плътно до земята. 

 Цветове и съцветия се берат по време на начален до пълен цъфтеж. Не се 

берат след прецъфтяване. Брането се извършва ръчно или с подходящ 

режещ инструмент. Тези билки често са много чувствителни при допир, 

притискане, мачкане, лесно се запарват и затова трябва много внимателно 

да се обработват. Трябва да се събират без да се нарушава целостта на 

растението. 

 Плодове и семена се събират при пълно узряване. При сочните плодове 

преценката се прави въз основа на консистенцията (твърди, меки) и баграта. 

Когато се събират сухи плодове от значение е да се определи степента на 

зрелост – млечна, восъчна или пълна. Събират се ръчно или със специални 

метални гребени. Гореписаните правила и изисквания за опазване на 

лечебните растения и осигуряване високо качество на събраните билки са 
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конкретизирани и въведени в нормативен документ - Нарeдба №2/2004 г. на 

МОСВ, което ги определя като задължителни. 

Според периода/фазата на от вегетацията на растенията са въведени следните 

задължителни правила за събиране на билките:  

 подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) - през есента или 

рано през пролетта преди вегетацията на растенията;  

 кори - през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март - май); 

 листни и стъблени пъпки - през пролетта (март - април), преди да се развият; 

 борови връхчета - рано през пролетта, преди вегетацията;  

 листа - преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), по време 

на цъфтежа (боровинка черна и червена, блян черен, живовлек голям и 

ланцетовиден, лудо биле, слез горски, смрадлика) или след цъфтежа (бреза 

обикновена, глог червен и черен, глухарче обикновено, липа, медуница 

лечебна, подбел и др.); 

 стръкове - в началото на цъфтежа или по време на пълен цъфтеж преди 

плодообразуване; допуска се събирането на стръкове с млади плодове, 

когато растението цъфти продължително време, като едновременно 

образува и плодове (боянка разклонена, овчарска торбичка обикновена, 

росопас лечебен и др.; 

 цветни пъпки - непосредствено преди разцъфтяването им (пелин 

сантонинов); 

 цветове и съцветия - в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж;  

 месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, 

къпина полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното им 

узряване; 

 сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им 

узряване; 

 семена - непосредствено преди пълното им узряване (Чл.7).  

Изключение от горните изисквания се установяват за следните билки:  

 коренища от мъжка папрат се събират в края на лятото след пълното 

развитие на листата; 

 листа от мечо грозде се събират през септември - октомври след узряване 

на плодовете; 

 цветни кошнички от сложноцветни и стръкове от златна пръчица се събират 

в началото на цъфтежа преди пълното им разцъфтяване; 

 лъжливи плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират на втората 

година след образуването им преди тяхното омекване; 
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 семена от минзухар есенен се събират през юни - юли на следващата година 

след цъфтежа непосредствено преди пълното им узряване. Освен 

изискванията за осигуряване високо качество на билките, в наредбата са 

въведени и задължителни изисквания по отношение на начините за 

събиране на билките, осигуряващи съхраняване на ресурсите им, 

включително опазването на популациите, както и на отделните растителни 

екземпляри.  

В Чл. 9 от наредбата са въведени следните изисквания по отношение на 

начините за събиране на билките:  

 подземните органи се изкопават, измиват се бързо със студена вода, при 

необходимост се обелват и нарязват на късове; 

 кори се събират, като се правят напречни и надлъжни нарези и кората се 

отделя от дървесината; 

 листни и стъблени пъпки се събират чрез отрязване на цели клонки и 

последващо отделяне на билката; 

 листа се събират по следния начин:  

- едри листа (бреза обикновена, блян черен, живовлек голям и ланцетовиден, 

лудо биле, напръстник вълнест, подбел, татул и др.) се събират, с дръжки 

или без дръжки, от розетките, стъблата или клонките; 

- листа от коприва, маточина и мента се събират чрез отрязване на целите 

облистени стъбла и последващо отделяне на листата; 

- дребни листа (боровинка червена и синя, мечо грозде) се събират, като се 

отрязват целите облистени клонки и листата се отделят след изсушаването 

им;  

 

 стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на 

растенията: 

- стръкове от едри тревисти растения (вратига, върбинка лечебна, дяволска 

уста, кантарион жълт, пелин бял, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен, 

ранилист лечебен и др.) - отрязват се горните облистени части на 20 - 30 см 

от върха, при основните листа и облистените издънки; 

- стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти (великденче лечебно, 

мащерка, очанка обикновена, подъбиче бяло и обикновено, шапиче и др.) - 

отрязва се цялата надземна част; 

- при едногодишни видове се допуска събиране на цялото растение заедно с 

корените;  

 

 цветове и съцветия се събират по следните начини: 
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- венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и др.) се събират чрез 

откъсване от цвета; 

- едри цветове (ралица, ружа лечебна, слез горски и др.) се събират един по 

един или на групи, с къси цветни дръжки или без дръжки; 

- съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, иглика, липа, трънка) се 

събират, като се откъсват или отрязват целите съцветия; 

- цветни кошнички от сложноцветни (глухарче обикновено, метличина полска, 

паричка, подбел и др.) се събират една по една, с къси дръжки;  

 

 плодове се събират по следния начин:  

- месести плодове, разположени поединично (боровинки черни и червени, 

киселица, къпина полска, малина, шипка, ягода горска и др.), се събират без 

дръжки и без остатъци от чашелистчетата, а тези, образуващи съплодия 

(бъз нисък, бъз черен, офика и др.), се събират, като се отрязват целите 

съплодия; 

- лъжливите плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират чрез 

оронване от клонките; 

- сухи плодове от сенникоцветни се събират, като се отрязват целите 

съплодия с част от стъблата;  

 

 семена (минзухар есенен и др.) се събират заедно с плодовете, които се 

изсушават за доузряване на семената. 

 

6. Дейности по опазване на екосистемите и ресурсите от 

лечебни растения за осигуряване на устройчивото им 

ползване 
 

Ресурсите от лечебни растения са изключително ценни за природата, за 

поминъка на местните общности, за икономиката на страната ни, но са и силно 

уязвими. Затова трябва да знаем точно с какви количества разполагаме и къде се 

намират те. Само с тези познания в наличност можем правилно да определяме как 

да ги ползваме, за да им дадем възможност да се самовъзобновяват и да 

съществуват години напред. Това се нарича устойчиво ползване. 

Основните цели на оценката на ресурсите са: 
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 установяване местоположението на находища на лечебни растения 

ценни за стопанските дейности; 

 определяне на експлоатационните запаси – количеството полезна 

биомаса, която може да се събере от даден вид от всички подходящи за 

събиране находища на вида на дадена територия; 

 определяне на възможния годишен добив; 

 изготвяне на предписания за ползване и опазване. 

 

Определянето на количеството суровина за ползване е важно по две причини: 

 Първо: за опазване на находищата и определяне на природозащитни 

мерки. Оценката позволява да се определи каква част от суровината може 

да се ползва без това да увреди находището и да постави под заплаха 

неговото дългосрочно самовъзобновяване и съществуване; 

 Второ: за да се оцени стопанската перспективност на ресурсите, за 

планиране и организиране на събирането на суровина и да ориентира 

събирачите и изкупвачите на билки за обема, който могат да ползват от 

дадено находище; 

Ползването на лечебните растения и опазването на техните ресурси включва:  

 събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;  

 придобиването на билки за първична обработка или преработка;  

 събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за 

култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на 

лечебните растения или за възстановяване на други места в природата.  

Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се 

извършва съобразно изискванията на Закона за лечебните растения и настоящата 

програма. Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска 

дейност, се извършва въз основа на позволително за ползване, издадено по реда 

на Закона за лечебните растения. Позволително не се изисква при събиране на 

билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - общинска собственост. 

Позволително не се изисква и когато лечебните растения са култивирани от 

собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са 

култивирани от общината.  

Позволително за ползване на лечебните растения от земи общинска 

собственост се издава от:  
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 директора на държавното лесничейство - за горите - общинска собственост и 

след заплащане на такса в общината; 

 от кмета на общината, когато ползването е от:  

1) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници 

на населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в 

общината;  

2) от териториите и акваториите в строителните граници на населените места - 

общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане 

на такса в общината;  

Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - 

общинска собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не 

поголям от размера на таксите за ползване на лечебни растения от земи 

държавен фонд.  

Таксите постъпват в бюджета на общината и се изразходват за:  

1) плановите документи;  

2) дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и 

техните находища; 

3) научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;  

4) изграждане и поддържане на специализираните карта, регистър и 

информационна система за лечебните растения; 

5) култивиране и преработка на лечебните растения; 

6) обучение, издаване на образователни материали, провеждане на 

конференции по лечебни растения; 

7) други дейности, свързани с управлението и контрола.  

Позволителното за ползване се издава на физическо лице, което събира билки 

за продажба или за първична обработка или генетичен материал от лечебни 

растения, и определя:  

1) вида на ползването; 

2) разрешеното количество билки или генетичен материал по видове 

морфологични части; 

3) района или конкретното находище; 

4) начина на ползване; 

5) задължения на ползвателя.  

При издаването на позволителни на територията на община Чавдар се 

осъществява контрол по отношение на:  
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 Уведомяване на РИОСВ - София за организираните билкозаготвителни 

пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях от 

съответния билкозаготвител; 

 Водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества 

билки, регистрирана в РИОСВ - София; 

 Периодични проверки на наличните или намиращите се в процес на 

първична обработка билки и на необходимата документация;  

 Спазване на законоустановения срок - до 31 януари за представяне в 

РИОСВ - София на обобщена информация за изкупените, обработените и 

реализираните през предходната година билки, както и за складовите 

наличности;  

 Водене на регистър на издадените позволителни за ползване на лечебни 

растения на територията на община Чавдар;  

 Изпълнение задълженията на всеки ползвател на лечебни растения след 

приключване и по време на ползването им;  

 Отнемане на позволителното за ползване със заповед на Кмета на 

Общината, при настъпило увреждане или унищожаване на находищата на 

лечебни растения в резултат от дейността на титуляра на позволителното 

за ползване. 

 

7. Мерки за опазване на ресурсите и разнообразието  на 

лечебните растения на територията на община Чавдар 
 

С цел повишаване ефективността на прилагане на нормативните изисквания от 

страна на община Чавдар  по отношение на опазване и устойчиво ползване на 

лечебните растения на територията, както и за изпълнение целите на ПООС на 

община Чавдар за периода 2021-2027 г., са необходими следните дейности и 

мерки: 

 

 Прилгане на контрол и извършване на проверки по пазарите с цел 

преустановяване незаконната търговия с лечебни растения (масово 

явление е предлагане за продажба на лечебни растения – жълт кантарион, 

еньовче, градински чай, иглика и мн.др.) 

 

 Координиране на дейностите по опазване и ползване на лечебните 

растения с другите институциите, имащи правомощия по Закона за 
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лечебните растения – РИОСВ - София, Областна администрация, РДГ 

София и ТП Държавно горско стопанство - Пирдоп 
 

 Конкретизиране на условия в позволителното за ползване, специфични за 

всеки вид лечебно растение в съответствие с екологобиологичната 

характеристика на видовете, дадена в т. 5 и нормативните изисквания 

 

 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи на 

наличната информация за лечебните растения на територията на 

общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и 

информация за задълженията и препоръките относно земеползването, 

включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане, 

свързани с лечебните растения в общината 

 

 Прецизиране на режима за издаване на позволителни за ползване на 

лечебни растения от кмета на общината в земи, води и водни обекти – 

общинска собственост 

 

 Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, 

около които има находища на лечебни растения, недопускане увреждането 

на естествените находища при използването на пестициди и минерални 

торове 

 

 Създаване и актуализиране на база данни за находища на лечебни 

растения в общината и на техните запаси 

 

 Повишаване на компетентността на лицата от общинската администрация, 

отговорни за прилагане на Закона за лечебните растения 

 

 Недопускане на палене на стърнища и недопускане възникването на горски 

пожари 

 

 Активиране и информиране на обществеността за опазването на лечебните 

растения на територията на община Чавдар 

 

 

8. Заключение 
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При правилното прилагане на Закона за лечебните растения и на раздел 

„Лечебни растения” към общинската програма за Опазване на околната среда на 

община Чавдар, ще се постигне всичко изброено по-долу, както следва:  

 Опазване на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените 

им местообитания, както и поддържането и възстановяването на 

жизнеспособни популации на видовете; 

 Ще се разработи система от мерки и дейности, целящи запазването на 

биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в 

община Чавдар;  

 Естествените им находища ще бъдат опазени от увреждане и унищожаване 

с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 

растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност;  

 Ще бъде предотвратено изменението на популациите им, при което се 

влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им 

възстановяване;  


