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I. 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.
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С най-голям брой видове (всяко с над 30 вида) се отличават семейства:
• Сложноцветни – лайка, бял трън, пелин, бял равнец и др.;
• Устноцветни – исоп, котешка стъпка, маточина, мента, мащерка, босилек и др.;
• Розови – роза, шапиче, шипка и др.;
• Бобови – сминдух, гръмотрън, жаблек, глушина и др.;
• Сенникоцветни – бучиниш, копър, кориандър и др.;
• Лютикови – кукуряк, повет, горицвет и др.;
• Кръстоцветни – лечебна поточарка, синап и др.
По-голямата част от лечебните растения в България, 764 вида, са диворастящи, принадлежащи към коренната българска флора. Култивират се
около 30-40 вида, част от които могат да се събират и от дивата природа.
Количеството събирани билки от култивиране съставлява около 50% от добиваните.
Сред най-събираните и търгувани лечебни растения са:
• д
 иворастящите видове – шипка, коприва, глог, липа, трънка, бъзак,
хвойна, глухарче, къпина и др.;
• к ултивирани – кориандър, лавандула, маслодайна роза, маточина,
мента, лайка, дилянка, бял трън, резене и др.
Лечебните растения участват в състава на дървесни, храстови и тревни съобщества, като в някои от тях доминират, заемат обширни територии и
придават облика на растителността. Други имат много ограничено разпространение, единични находища и са с природозащитна значимост. Лечебните растения формират и участват в местообитания с консервационна значимост, включени в мрежата Натура 2000 като: 5130 Съобщества на Juniperus
communis върху варовик; 9130 Букови гори от типа Asperulo- Fagetum и много други. Част от тези местообитания са приоритетни за опазване, например
9180 *Смесени гори от съюза Tilio-Acerion върху сипеи и стръмни склонове;
6210* Полуестествени сухи тревни и храстови съобщества върху варовик
(Festuco-Brometalia) (*важни местообитания на орхидеи); 6430* Хидрофилни съобщества от високи треви в равнините и в планинския до алпийския
пояс и др.
Като част от биоразнообразието на страната, лечебните растения са
подложени на редица заплахи: влошаване, фрагментация и загуба на местообитания; прекомерно използване и неспазване на правилата за опазване на
находищата и видовете; замърсяване на въздуха, водата и почвата; ниската
численост и ниска плътност на индивидите в някои популации; климатични
промени и др.
Богатството на лечебни растения в България и позицията ѝ на един от
световните лидери по производство на билки, обосновава необходимостта
изучаването, опазването, рационалното и ефективно използване на ресурсите от лечебни растения да са сред националните приоритети на държавата.
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Търсенето на растителни суровини за нуждите на парфюмерийно-козметичната, хранително-вкусовата и фармацевтичната промишленост, както у
нас, така и в чужбина, нараства. Все повече хора започват да осъзнават необходимостта от избягването на химически синтезирани лекарствени средства,
хранителни добавки и козметични продукти и се ориентират към такива с
натурални съставки. Това дава оптимизъм за развитие на сектора на добив и
търговия с билки. То налага да се спазват правилата за опазване и устойчиво ползване на находищата на диворастящи лечебни растения и за спазване
технологиите за култивиране, за да се постигне устойчивост на ресурсите и
качество на произвежданата продукция.
Освен екологичното си значение, лечебните растения имат неоспоримо икономическо и социално значение за страната. Всяка година изнасяме
между 15 000 и 20 000 тона сушени или замразени билки на стойност няколко
десетки милиона евро. Според информация от Асоциацията на билкарите и
гъбарите в България, в сектора по билкопроизводство, са заети около 300 000
души. Това е поминък или допълнителен доход за голяма част от социално
най-слабите слоеве от населението. В развитието на сектора е необходимо да
се търсят начини за постигане на по-висока добавена стойност, чрез допълнителна преработка на билките и предлагането на крайни продукти, а не на
суровина. Получаването на по-високи доходи от билките ще увеличи загрижеността на местните общности за тяхното опазване и ще намали заплахите
за естествените находища на лечебните растения.
Държавната и местна администрация имат изключително важна роля и
за опазването на ресурсите от лечебни растения. Това национално природно
богатство има огромно екологично, икономическо и социално значение за
народа и страната ни.
Експертите в горските стопанства, дирекциите на националните паркове и общинските еколози, имат много и разнообразни задачи и отговорности
за опазване на околната среда. Често им е трудно да намерят време и сили,
специално за билките. Затова тук, в една книжка, са събрани информация,
документи и препратки към източници в Интернет, които ще улеснят тяхната
високоотговорна работа за устойчиво ползване на лечебните растения.
Настоящият наръчник е предназначен за всички, които издават позволителни за събиране на билки: областни и общински администрации, държавни горски и ловни стопанства, дирекции на национални паркове, лесовъди с договор за управление на горски територии.
Изданието включва преглед на нормативната уредба с конкретни практически насоки, свързани по-специално с издаването на позволителните за
събиране и разработването на плановите документи за опазване и ползване
на лечебните растения на местно ниво. В отделен раздел са включени бланки
на документи, които ще бъдат полезни на експертите в областните и общинските администрации, както и образци на позволителни, използвани в горските и ловните стопанства.
В Наръчника е разгледана накратко международната правна уредба,
относно лечебните растения. Включени са систематизирани данни за видове култивирани лечебни растения, които да служат за справки при издаване
на удостоверения за билки от култивирани растения. Приложена е примерна
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обща програма за обучение по устойчиво ползване на лечебните растения,
която може да бъде използвана, като основа при осъществяване на подобни
инициативи. (Приложение 5).
Наръчникът представя едни от най-често събираните стопански значими видове лечебни растения, които всеки експерт, издаващ позволителни,
трябва да познава добре. Тези видове са илюстрирани със снимки. Включена
е информация и за видовете с консервационна значимост, като за улеснение
на експертите при извършване на справки, са посочени списъците на видовете с природозащитна значимост, съобразно националните и някои международни нормативни документи.
Наръчникът ще бъде полезен и за експерти от регионалните инспекции по околната среда и водите, за преподаватели, студенти, за експерти и
консултанти в сферата на устойчиво ползване на лечебните растения и опазване на биологичното разнообразие, за билкозаготвители, за природолюбители и др.
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II. Правна уредба
За лечебните растения,
като част от биологичното
разнообразие

Лечебните растения, със своето многообразие, заемат съществена част
от биологичното разнообразие в световен и национален мащаб и имат екологично, икономическо и социално значение. Тяхното опазване и устойчиво
ползване са включени, както в политиката и законодателството общо в сферата на биологичното разнообразие, така и в специализирани международни и
национални нормативни документи, относно растителните ресурси и в частност лечебните растения.
В тази точка е представена международната и национална правна рамка за лечебните растения, като част от биологичното разнообразие. Често от
експертите, отговорни за опазването на ресурсите от лечебни растения на
местно ниво, се изисква обосновка за отделянето на средства или планирането и осъществяването на дейности, свързани с лечебните растения. При мотивирането на мерки в тази насока, те могат да се позовават на посочените
по-долу международни и национални стратегически и нормативни документи и споразумения.
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1. П
 равна уредба на биологичното разнообразие
на международно ниво

Политиката по отношение на биологичното разнообразие в глобален мащаб се очертава от Конвенцията за биологичното разнообразие (КБР), ратифицирана от България през
1996 г. Конвенцията следва три основни цели:
• Опазване на биологичното разнообразие;
• Устойчиво ползване на биологичното разнообразие;
• С
 праведливо разпределение на ползите от генетичните ресурси.
www.cbd.int
Изпълнението на трите цели, свързани с видовете в дивата природа – растения и животни, е залегнало в приетия през 2010 г. в гр. Нагоя, Япония, Стратегически план за биологичното
разнообразие 2011 – 2020 г. Необходимостта от този план е дошла след заключенията, че целта
„Спиране на загубата на биологично разнообразие до 2010“ не е постигната на глобално ниво;
че натискът, на който е подложено биологичното разнообразие продължава и интеграцията на
биоразнообразието в секторните политики и стратегии е незадоволителна.
В Стратегическия план са представени 5 стратегически цели, съдържащи общо 20 подцели (т.нар. „Цели от Аичи“), които трябва да бъдат постигнати до 2020 г. за спиране на загубата
на биологичното разнообразие. „Целите от Аичи“ предоставят на страните възможност да изготвят своя нормативна рамка, да разработят свои национални цели и задачи, в съответствие
със собствените им нужди и приоритети, като се има предвид и приноса на всяка страна за постигане на глобалните цели. Допълнителна информация е достъпна на шестте езика на ООН на
www.cbd.int/sp/ и на български език на страницата на МОСВ в раздел „Природа“ рубрика „Стратегически документи“.
В отговор на Стратегическия план към КБР, на европейско ниво е разработена „Стратегия
на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.“. В нея са включени 6 взаимно
зависими и свързани цели, както от интерес на ниво ЕС, така и такива, имащи отношение към
ангажиментите на ЕС по отношение на биологичното разнообразие в глобален мащаб.
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Водещата цел в Стратегията на ЕС е: „Спиране загубата на биологично разнообразие и
деградацията на екосистемните услуги в ЕС до 2020 г. и възстановяването им, доколкото
това е възможно, като по този начин ЕС допринася за предотвратяване на глобалната загуба на биологично разнообразие“. Текстът на Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие
до 2020 г., на български език, е достъпна на страницата на МОСВ, раздел „Природа“, рубрика
„Стратегически документи“.
През 2010 г. с резолюция 65/161 делегатите на Генералната асамблея на Организацията на
обединените нации (ООН) обявиха периода 2011-2020 г. като Десетилетие на ООН за опазване
на биологичното разнообразие, под надслов „Живот в хармония с природата, за бъдещето“.
Послание, което подчертава ценността на биологичното разнообразие и което кара всеки един
от нас да опазва дивата природа.
Стратегически цели на Десетилетието са:
1. П
 одкрепа на Стратегическия план за опазване на биологичното разнообразие до
2020 г. и 20-те цели от Аичи на национално, регионално и международно ниво;

на дейности и общи правила на регионално и национално ниво;
2. Прилагане
3. У
 величаване информираността на обществото по въпросите за биологичното разнообразие.
Десетилетието на ООН за биологичното разнообразие е значително по много причини: планират се действия, в партньорство с всички глобални агенции и организации за биологичното разнообразие, за период от 10 години; създава се възможност за една обща система, която да поддържа интегрирано прилагане не само по Конвенцията за биологичното разнообразие, а и с помощта
на всички останали агенции и органи, свързани с ООН; намалява се въздействието на изменението
на климата чрез биологичното разнообразие, опазват се екосистемите и се развива устойчивото
ползване. www.cbd.int/2011-2020/
Протоколът от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното използване е приет на 29 октомври 2010 год.,
на Десетата конференция на страните-членки на Kонвенцията за биологичното разнообразие, в гр.
Нагоя, Япония. България подписа Протокола на 23 юни 2011 г.
Протоколът въвежда правила и процедури за достъп до генетичните ресурси и разпределение на ползите между страните, доставящи и ползващи такива ресурси. Очаква се той да допринесе за намаляване загубата на биологично разнообразие и преустановяване на незаконното използване на генетични ресурси в световен мащаб. Достъпът до генетични ресурси и тяхното използване
е обект на предварително информирано съгласие на страната, която ги притежава и на постигане
на взаимно договорени условия. Взаимно договорените условия трябва да осигурят справедливо
разпределение на ползите между доставчиците и ползвателите на генетични ресурси и традиционни знания за тях, както при първоначален достъп, така и при последващо използване от трети страни, като се отчитат и правата при наличие на интелектуална собственост. www.cbd.int/abs/
В Европейския съюз се прилага Регламент (ЕС) 511/2014, относно мерките произтичащи от
Протокола от Нагоя, които ползвателите трябва да спазват.
Текстът на Протокола от Нагоя за достъпа до генетични ресурси, на български език, е достъпен на страницата на МОСВ в раздел „Природа“ рубрика „Стратегически документи“.
Генетичните ресурси на България включват и всички лечебни растения, които се използват
широко за търговски и нетърговски цели и имат и икономическа, и екологична значимост. Това
включва както диворастящите, така и селектираните културни сортове. Прилагането на правилата
и процедурите на Протокола от Нагоя в случая с използването на лечебните растения има и важна
социална значимост в национален и в международен план по причини, като:
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• Б
 ългария е на второ място по износ на диворастящи билки в Европа и един от първите в
света износители на билки. Над 80% от българските билки се изнасят.
• П
 очти цялото количество билки се изнася като суровина (след първична обработка – изсушаване, почистване, нарязване, замразяване и др.), а не като продукти. Затова малка
част от тяхната добавена стойност (не повече от 5%) остава в България.
• Х ората, пряко въвлечени в събирането на билки, са част от едни от най-бедните социални слоеве на обществото.
• С
 праведливото разпределение на ползите от лечебните растения по цялата верига на
доставка, включително справедливи цени и заплащане на събирачите, води до увеличаване на тяхната загриженост за опазването на диворастящите находища, тъй като те
получават ползите от тях.
Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES) е ратифицирана в България през 1990 г. Тя е международен инструмент за осъществяване на контрол върху внос, износ и реекспорт на застрашени растения и животни от дивата
флора и фауна, и продукти от тях. Конвенцията ограничава незаконната търговия със световно
застрашените лечебни и ароматни растения в световен мащаб. www.cites.org. За прилагане на
конвенцията, в Европейския съюз се прилагат няколко регламента, основен от които е Регламент
(ЕО) 338/97, който е достъпен на страницата на МОСВ в раздел „Природа“, рубрика „Законодателство“. Списък на видовете лечебни растения от българската флора, които са включени в списъците на Конвенцията е представен в раздел III. Стопански значими и консервационно значими
видове лечебни растения, точка 2.4.
За растенията, като обособена част от биоразнообразието е разработена и Глобална стратегия за опазване на растенията. Тя цели спиране на продължаващата загуба на растително разнообразие. Смята се, че една пета от растителните видове в световен мащаб намаляват и са застрашени
от изчезване в дивата природа. Лечебните растения по света, като част от растителното разнообразие са пряко засегнати – много от тях се събират прекомерно и изчезват на големи площи; има и
такива, които доказано са изчезнали.
Визията на Глобалната стратегия за опазване на растенията е: Без растенията не съществува живот. Функционирането на планетата и нашето оцеляване зависи от растенията. Нужно
ни е позитивно и устойчиво бъдеще, където човешките дейности поддържат растителното
разнообразие (включително растителното генетично разнообразие, оцеляване на растителните видове и съобщества и свързаните с тях местообитания и екологични асоциации) и обратно – растителното разнообразие поддържа и допринася за подобряването на поминъка и добруването на хората.
Глобалната стратегия за опазване на растенията има 16 цели, които предопределят съвместна работа на всички нива – местно, национално, регионално и глобално – за проучването, съхраняването и устойчивото използване на огромното световно растително богатство, като в същото
време се увеличава осведомеността по темата и се създава капацитет за ефективно прилагане на
Стратегията. Изпълнението на целите обединява усилията на администрации; бизнес; научни и
културни институции, музеи, читалища, библиотеки, НПО, неформални организации. Доказа се, че
съществува огромна база данни на хартия и сега е време за осъществяване на електронен вариант
на „световната флора“, т.е. всички растения от всички региони, да са достъпни он-лайн до 2020 г.
Задачата е огромна и комплексна, но напълно достижима. Пълният текст и информация за Глобалната стратегия за опазване на растенията е на: www.cbd.int/gspc/strategy.shtml. Текстът на Стратегията на български език е наличен на сайта на МОСВ раздел „Природа“, рубрика „Стратегически
документи“.
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2. Правна уредба за лечебните растения, като част
от биологичното разнообразие на национално ниво

При ползването на лечебните растения има правила и условия, добри примери, законови
практики, както при всички други дейности. Лечебните растения са обект на няколко закона в националната правна уредба и редица подзаконови нормативни актове. За тях е в сила и се прилага
законодателството, свързано с биологичното разнообразие, както и специализирани нормативни
документи.

2.1. 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.
Текстът на Закона за лечебните растения можете да намерите в Приложение 1.
Законът допуска два вида ползване – за лична употреба и за стопански нужди. Под лични
нужди се разбира количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един
ден, както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
б) стръкове – до 2 кг;
в) листа – до 1 кг;
г) кори – до 0,5 кг;
д) цветове – до 0,5 кг;
е) семена – до 0,1 кг;
ж) плодове – до 10 кг;
з) пъпки – до 0,5 кг;
и) талус – до 1 кг.
При събирането за лични нужди не е необходимо издаване на позволително.
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Събирането за стопански цели е събирането на билки в големи количества за търговски
цели или преработка. Събирането за стопански цели се извършва от физически и/или юридически (билкозаготвители) лица, след издаване на позволително и заплащане на такса за ползване,
преди да започне събирането на съответните билки. В билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, за които е издадено позволително по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, когато билките са събрани от диворастящи лечебни растения. Позволителните придружават
събраните количества билки в пунктовете.
Позволителните се издават от органите на изпълнителната власт, които управляват съответните територии – от кмета на общината, от директорите на дирекциите на националните паркове, на държавното горско (ДГС) или ловно стопанство (ДЛС), от областния управител.
Изискванията и реда, по който се издава позволителното са посочени в ЗЛР. В точка Бланки
на документи, по-долу са дадени примерен модел за позволително за общинските и областни администрации, както и образците, ползвани в системата на горите.
При издаването на позволително е необходимо експертът, който го издава да знае под
какъв режим на управление е съответният вид лечебно растение. В зависимост от режима и условията за ползване има пет групи лечебни растения:
1. Видове, защитени по Закона за биологичното разнообразие (в Приложение 3 от закона), напълно забранени за събиране, както за лични, така и за стопански цели. Списъкът
на лечебните растения в Приложение 3 на ЗБР е даден в раздел III по-долу.
2. Видове под специален режим на опазване и ползване, съгласно ЗЛР, които са забранени за събиране за стопански цели, но могат да се събират само за лични нужди.
3. Видове, за които има ограничения и условия при събирането за стопански нужди. Те
са два вида:
a. Под специален режим на опазване и ползване, съгласно ЗЛР. Те могат да се събират за
лични нужди, а за стопанско ползване ежегодно се определят максимално допустими количества за събиране по области. Видовете включени в списъка под специален
режим през последните няколко години е даден в раздел III по-долу.
b. Под режим на опазване и регулирано ползване от природата, съгласно ЗБР (в Приложение 4 от закона). В зависимост от състоянието на популациите и биологичните изисквания на отделните видове от Приложение 4 на ЗБР се поставят режими и условия
за ползването им – временна или местна забрана за ползване на вида; изисквания
за методите на ползване и др. Видовете лечебни растения под режим на опазване и
регулирано ползване от природата са посочени в раздел III по-долу.
4. Видове в приложението на Закона за лечебните растения, за ползването на които се
прилагат изискванията на закона.
5. Видове лечебни растения, които се ползват съгласно Закона за горите и не са включени
в приложението на Закона за лечебните растения. Списък на тези видове е посочен в
Приложение 2.
При получаване на заявление за ползване на лечебни растения отговорните експерти трябва
да проверят към коя група принадлежат исканите видове и съответно за всеки от тях се съобразява,
съгласно нормативната уредба, дали може да бъде извършвано събиране за стопански цели. Ако
събирането на дадените видове е разрешено и възможно в конкретната територия издават позволителното, в което посочват при какви условия да става това.
По-долу се пояснява процедурата по стопанско ползване на видовете под специален режим
на опазване и ползване по Закона за лечебните растения. Диворастящите лечебни растения са
под специален режим на опазване и ползване, когато ресурсите им проявяват тенденция към на-
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маляване. Това са видове със сравнително малки находища и количества в страната, повечето от
които лесно се култивират и е желателно да не се берат в природата; или са видове, които се търсят
ежегодно в такива количества, че ако се събират свободно от естествените находища, ще бъдат
унищожени в природата, в кратки срокове.
Списъците от растителни видове под специален режим на опазване в двете групи не са строго фиксирани – видове от едната група, могат и в различни години преминават в другата, което е
смисъла на режима – да се защитават по най-подходящ начин и в зависимост от състоянието им.
По закон, за събиране за стопански цели на видовете под специален режим на опазване и
ползване, билкозаготвителите кандидатстват всяка година, до 20 януари, със заявление към съответната РИОСВ. В заявлението са описват видовете лечебни растения и желаните количества билки
от региона. Всички заявления, получени в 16-те Регионални инспекции, се изпращат в МОСВ. След
анализ и обсъждане от експертна група учени от Института по биоразнообразие и екосистемни
изследвания към БАН, Фармацевтичния факултет на Медицинска академия, София и Института за
гората към БАН, се изготвя предложение до Министъра на околната среда и водите за допустимите
за събиране количества в 28-те области за съответната година. Министърът издава заповед за специалния режим на опазване и ползване за текущата година. На основа на тази заповед директорите на РИОСВ разпределят допустимите количества на фирмите и/или лицата, подали заявления.
Преди започване на събирането на видовете под специален режим на опазване, лицата трябва да получат съответно позволителни за ползване от отговорните органи в зависимост от собствеността на находищата – областна или общинска администрация, ДГС, ДЛС. Когато отговорните
институции получат заявление за издаване на позволително за събиране на видове под специален
режим на опазване и ползване в конкретна територия, трябва да проверят дали съответния билкозаготвител има разрешение по заповед на директора на РИОСВ да събира тези видове и за какви
количества. Нарушенията се наказват със санкции.
Допустимите за събиране количества билки в заповедта на МОСВ са определени в сухо тегло. Експертите трябва да проверят какъв е рандеманът или какъв е коефициентът за превръщане
на количествата билки от свежо в сухо тегло за съответния вид, за да преизчислят какво количество свежи билки могат да съберат съответните билкозаготвители. Таблица с рандеманите на
видовете, за които ежегодно се определят допустими за събиране количества е дадена в Приложение 4. Утвърденият списък с рандемани за различните видове билки е наличен на страницата
на МОСВ, рубрика „Природа“ – раздел „Биологично разнообразие“ – „Лечебни растения“.
Не се разрешава събиране на билки от видовете под специален режим на опазване и ползване в националните паркове, както и извън определените със заповедта райони и количества.
Режимът не се отнася за случаите, когато билките се събират за лично ползване.
Актуална заповед, с регламентиран специалния режим на опазване и ползване за съответната календарна година, е достъпна на интернет страницата на МОСВ, раздел „Природа“ – „Биологично разнообразие“ – „Лечебни растения“.
През 2004 г. влязоха в сила две наредби към Закона за лечебните растения. Чрез тях в нормативен порядък се въвеждат конкретни правила и изисквания при събирането на билки, както и
изисквания към устройството и дейността на билкозаготвителните пунктове и складовете за билки.
В наредбите са залегнали някои принципни положения от традиционната обработка на билките,
научно доказани изисквания, както и елементи от добрите събирачески и производствени практики в областта на събирането и преработката на билки.
Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове
и/или складовете за билки (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.) е съвместна между Министерство на
здравеопазването и Министерство на околната среда и водите и регламентира изисквания, включително хигиенни, към билкозаготвителните пунктове и складовете за билки и ред и условия за
изкупуване, първична обработка и съхранение на билки. Изискванията за устройството и дейността
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в билкозаготвителните пунктове се отнасят до техническите им характеристики, технологичното
оборудване, документацията, първичната обработка, съхранението, обработката, етикетирането и
транспорта на билките.
При определяне на начините за събиране на билки, както и изискванията за опазване
на естествените находища на лечебните растения, които се отбелязват в позволителните, експертите следва да се съобразяват с Наредба № 2 за правилата и изискванията за събиране
на билки и генетичен материал от лечебни растения (Обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., виж
Приложение 3).
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.
Наредба № 2 включва също конкретни хигиенни изисквания, които трябва да се спазват при
събиране на билки и е добре те също да са отразени в позволителното и събирачите да са запознати с тях. (виж модела на позволително по-долу).
В позволителното се посочват количествата билки в свежо състояние и находищата, от които
ще се събират. За опазване естествените находища на лечебните растения, повторно събиране на
билки от определено находище се извършва след възстановяване на популацията, т.е. експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на ресурсите. За да е възможно да
се изпълни това условие е необходимо в позволителните да се посочва, колкото е възможно поконкретно от кое находище се разрешава събирането на разрешените количества билки – землище, район, местност, в най-добрия случай GPS координати. По този начин експертите лесно ще следят ползването през годините (в кои находища кои видове лечебни растения и билки се събират) и
ще могат да осигуряват издаване на позволителни при спазване изискванията за период на покой
за възстановяване на находищата.
За да определи колко е възможно да се събира на едно място, администраторът трябва да е
запознат не само с нормативната уредба, но и да познава ресурсите в района, за който отговаря.
Тази информация е част от данните в разделите „Лечебни растения“ на общинските програми за
опазване на околната среда; на горскостопанските планове и програми на ДГС и ДЛС, съгласно
Закона за горите и на плановете за управление на защитените територии, съгласно Закона за защитените територии.
Целта на раздел „Лечебни растения“ е да планира ползването, така че то да бъде устойчиво
и да осигури опазване на лечебните растения. Добрият и актуален раздел за лечебните растения
осигурява управителите на съответната територия да имат пълна информация за: находищата на
видовете лечебни растения – местоположение, граници, площ, състояние, количества и степен
на ползване на запасите им; има ли вредни въздействия върху видовете и какви са те; кои са местата, в които макар да има находища на лечебни растения не бива да се събират билки, заради
близост до сметища, замърсени терени, оживени пътища и т.н.
Управителите на територията и съответно на ресурсите от лечебни растения могат:
• да наблюдават състоянието на находищата и развитието им и въз основа на това да
преценяват за кои видове, в какви количества и в кои периоди да издават позволителни
за събиране, както и да прогнозират какви приходи се очакват от събраните такси за
ползване;
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• д
 а определят и вземат мерки за опазване на находищата, въз основа на наблюденията,
включително да съобразяват начина на трайно ползване на земите, където се налага;
• д
 а инициират и организират събиране на билки от находища в териториите, за които отговарят в координация с билкозаготвители и билкопреработватели и съответно да реализират приходи от такси;
• д
 а организират по-ефективни проверки и контрол;
• д
 а дават информация на МОСВ, природозащитни организации, граждани, относно състоянието и опазването на видовете;
• д
 а ползват информацията за лечебните растения в съответната територия за развитие на
туризъм, образователни програми и др.
Използването на съвременни и сравнително не скъпи техника и технологии – GPS и ГИС при
създаването на раздел „Лечебни растения“ облекчава значително процеса на оценка, планиране
и управление на ресурсите от лечебни растения.
Основни дейности при разработване на раздел „Лечебни растения“ са картирането на находищата и оценката на запасите в тях. Важно е при тези дейности да се обхванат най-значимите
и компактни находища, които имат стопанско значение и от които си заслужава да се събира
суровина. Както е постановено и в Закона за лечебните растения – оценка на запасите и включване на информацията в съответните планови документи за лечебните растения се прави с предимство за разпространените в района (община, горско стопанство и т.н.) 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.
Преди началото на оценката трябва да се определи кои са видовете, за които тя ще се осъществи
най-напред за дадената територия.
В оценката на запасите трябва да участват квалифицирани експерти ботаници и общинските еколози, служители в горските/ловните стопанства. В оценката трябва да бъдат привлечени
да участват и билкозаготвителите на дадена територия, и билкосъбирачи. От една страна от тях
идва информация за разпространение на видовете лечебни растения в района, защото те го познават и могат да посочат къде са стопански значимите находища. От друга страна от оценката
те получават информация за наличните запаси – могат да планират колко да събират, както и да
се съобразяват с необходимите предвидени мерки за опазване – къде находищата трябва да се
оставят за самовъзобновяване в период на покой и т.н.
В Закона за лечебните растения (чл. 56, ал. 4.) е предвидено разработването и утвърждаването на методика за оценка на ресурсите от лечебни растения. Тъй като все още няма официално
утвърдена от МОСВ методика, в България за оценка на запасите от лечебни растения се прилага
„Методика за определяне на запасите от лечебни растения“ (1986), разработена от руски ботаници-ресурсолози. Тази методика и включените в нея различни подходи е прилагана успешно от
учените при подобен вид изследователски задачи и проекти на Министерството на околната среда и водите. В Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и други научни
институти в страната има експерти, които са подготвени да извършват такива оценки.
Утвърждаването на двете методики, предвидени по чл. 56 от ЗЛР, както и Наредбата за
съдържанието на специализираните карта и регистър на лечебните растения и условията и редът за създаването и поддържането им, изисквани съгласно чл. 57, ще улеснят много работата
по създаване на раздели „Лечебни растения“. Наличието на тези планови документи на местно
ниво ще облекчи значително работата на отговорните институции по управление и опазване на
лечебните растения.
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В рамките на проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на
общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и медиите“ на Фондация „Информация и природозащита“, който се реализира с финансовата помощ на
Българо-швейцарската програма за сътрудничество в района на община Ловеч, беше разработено
предложение за стандартен формат на раздел „Лечебни растения“ към ОПООС за общинските администрации. Този модел може да се ползва като основа и да напътства разработването на раздели
за лечебните растения във всички общини на територията на страната, както и в държавните горски и ловни стопанства, и в защитените територии. Заедно с модела на раздела беше създадена
географска информационна система (ГИС база данни) за лечебните растения за община Ловеч. На
сайта на проекта www.herbvaluebg.org в рубрика „Грижа за лечебните растения“ може да се изтегли
предложението за стандартен формат на раздел „Лечебни растения“, както и изготвени в рамките
на работата по проекта практически насоки за оценка на запасите на стопански значими находища
от лечебни растения и мониторинг.

2.2. Закон за биологичното разнообразие
Законът за биологичното разнообразие (обн. ДВ, бр. 77/ 2002 г.) 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.
Лечебните растения, чиито запаси в природата са намалели критично, са обявени за защитени (включени в Приложение 3 на закона). Зa тях се забранява: сечене, бране, късане, изкореняване
и хербаризиране, унищожаване и увреждане на находищата им, притежаване, пренасяне, търговия
и изнасяне зад граница в свежо и изсушено състояние на цели растения или части от тях, събиране
на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи. Списък на защитените лечебни растения, включени в Приложение 3 на ЗБР е представен в раздел III, точка 2.1.
Изключения от тези забрани се допускат с разрешение на министъра на околната среда и водите за научно-изследователски цели, за създаване и попълване на специализирани колекции, за
култивирано отглеждане, за възстановяване на нарушени популации или за повторното въвеждане
на видовете в природата. За целта в МОСВ се подава Заявление за издаване на разрешително за
изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие по образец. В заявлението ползвателя описва изключението, което желае да ползва; видовете или части (резници,
семена и др.) от тях, които ще се събират; количества; регионите и точното местонахождение на
популацията, от която ще бъде взет материала; информация дали и в коя защитена територия се
намира и на територията на коя Регионална инспекция по околна среда и водите ще се извършват
дейностите. Към заявлението се прилага анотация на проекта, по който се работи; програма или
план, в който са разписани дейностите. Представя се и копие на платена такса по тарифата за таксите, които се събират в МОСВ.
Образец на заявлението може да се изтегли от интернет страницата на МОСВ – раздел „Природа“ – „Образци на заявления и уведомления“ – „Биологично разнообразие“. Допълнителна информация може да се получи на „Обслужване на едно гише“ в МОСВ. По преценка, Министърът
може да издаде или да откаже разрешително.
Законът за биологичното разнообразие определя и специален режим на опазване и регулирано ползване (в Приложение 4 на закона), който включва около 30 растителни вида. В списъка е включен растителния вид блатно кокиче (Leucojum aestivum L.), използван във фармацевтичната промишленост. Режимът за опазване и ползване на този вид е определен със Заповед
№ РД-521/2003 г. (ДВ, бр. 42/2003 г.) на Министъра на околната среда и водите, а ползването на
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листо-стъблена маса се определя всяка година. Списък на лечебните растения, включени в Приложение 4 на ЗБР, е посочен в раздел III, точка 2.3.
ЗБР регламентира и дейностите за диви видове растения, включени в приложенията на Конвенцията за международна търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (CITES). За
тях МОСВ издава разрешително – оригинал и 3 копия с различен цвят за внос, износ или реекспорт,
при подадено заявление от ползвателя. МОСВ предава на заявителя оригинала на разрешителното
и копие № 1, а на митниците – копие № 2. На границата винаги се показват екземплярите със съответното разрешително, а митническите власти заверяват съответните документи. При износ на
култивирани видове, включени в списъците на Конвенцията се изисква фитосанитарен документ и
декларация, че са изкуствено размножавани.
Списък на лечебните растения в България, включени в приложенията към Конвенцията е посочен в раздел III, точка 2.4.

2.3. Закон за защитените територии
Законът за защитените територии (обн., ДВ, бр. 113/1998 г.) 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.

2.4. Закон за горите
Законът за горите (обн., ДВ, бр. 19/2011 г.) 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 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.
Член 118 на закона изрично разпорежда, че ползването на лечебни растения се урежда по
реда на Закона за лечебните растения.
Добивът и разпореждането с недървесни горски продукти от горските територии – държавна
собственост се организира от Директора на държавното предприятие или от оправомощено от него
длъжностно лице. Упълномощените лица издават позволително за ползване на недървесни горски
продукти, включително и за видовете лечебни растения, които не са включени в приложението на
Закона за лечебните растения (Приложение 2). Виж бланките на позволителни по долу.
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2.5. Бланки на документи
Ползването на лечебните растения е свързано с определена документация, съгласно изискванията
на закона. Тези документи са различни в зависимост от:
• произхода на растенията – култивирани или диворастящи
• собствеността на териториите, откъдето се събират билките – държавна, общинска, частна
• т ова, дали видовете са включени в приложения към Закона за лечебните растения и/или
Закона за биологичното разнообразие.
Тук прилагаме няколко моделни бланки и образци на документи, които се изискват по Закона за
лечебните растения и се ползват при управление и ползване на лечебните растения.
А. Моделна бланка на Позволително за ползване на лечебни растения, издавано от общинските
администрации:
Бланка на общината – герб, име и други атрибути, които ползва, включително
ОБЩИНА .......................................................................................................................
Адрес: ...................................................................тел. ..................................... факс .........................................
________________________________________________________________________________________
Изх. № …....................................
Дата .......................................... год.
ПОЗВОЛИТЕЛНО №................ от .................. год.
за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти
общинска собственост
На основание чл. 21, ал. 2, чл. 22, т. 2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения и Решение
№ ............ от............год. на Общинския съвет за определяне на таксите за ползване на лечебни растения,
разрешава се на .................... име на ФЛ или ЮЛ....................................., адрес: гр. (с.)..............................
......., ул. ........................ № ........., ЕГН/ЕИК............................................... да ползва/събере по смисъла на
Приложение към чл. 1, ал. 2 от ЗЛР, както следва:

№

Вид лечебно
растение

Използваема
част (билка)

Землище населено
място/ Находище –
район/местност

Количество

Такса

Общо

кг

лв./кг

лв.

ОБЩО
Словом ........................................................................................................................................................ лв.
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При следните условия:
• С
 рок за ползване на настоящото ползволително: от ..................................... до .........................................
• Н
 ачин за събиране на билката: .................................................................................................................
(да не се изкореняват растения, да не се чупят и кастрят клони и т.н.)
• П
 репоръчителни инструменти .....................................................................................................................
• И
 зисквания за опазване на находището: ................................................................................................
(да не се допуска черпене на повече от ................ % от находището; да се оставят добре развити
плододаващи растения за семенно размножаване и възстановяване на находището и др.)
• Д
 а се спазват хигиенните изисквания, посочени в чл. 14, чл. 15, чл. 16, чл. 18 и чл. 19 от Наредба
№ 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от
лечебни растения.
• Д
 руги ..................................................................................................................................................................
(да не се събират билки от крайпътни ивици и места със замърсени площи, както и край площи с
интензивно земеделие, пръскани с пестициди и др.)
(В зависимост от конкретната ситуация и вида билки, условията могат да бъдат разработени
по-подробно, съгласно изискванията на Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията
за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.)
Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.
При издаване на позволителното на билкозаготвител – юридическо лице.
Списък на физическите лица, осъществяващи събирането:
№

Трите имена

Адрес

1
2
3
...

20
Кмет на Община ...............................................................
(име, подпис, печат)

Съгласувал: ...............................................................
Изготвил: ...............................................................
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Б. Моделна бланка на Удостоверение за билки от култивирани лечебни растения, издавано от
общинските администрации:

Бланка на общината – герб, име и други атрибути, които ползва, включително
ОБЩИНА .......................................................................................................................
Адрес: ...................................................................тел. ..................................... факс .........................................
________________________________________________________________________________________
Изх. № …....................................
Дата .......................................... год.

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ
На основание чл. 46 т. 3 от Закона за лечебните растения, Община .................... издава настоящото
удостоверение в уверение на това, че в имот №........................., в землището на гр.(с.) ...............................
........................, община ........................................................., област............................................., на площ от
............................. дка, е създадено култивирано насаждение от ...................................................................
...............................................................................................................................................................................
(вид на лечебното растение)

От горе описаната земя за ................................ година са произведени следните количества и
видове билки от ..................................................................................................................................................
(вид на лечебното растение):

Описва се вида на билките – коренища, лист, стрък, плод от
1. ................................................................ в количество ................. кг в сурово състояние
2. ................................................................ в количество ................. кг в сурово състояние
3. ................................................................ в количество ................. кг в сурово състояние
Горе описаните билки са предоставени на .......................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(посочва се име, презиме, фамилия, л.к. №, постоянен адрес на физическото лице или наименование, адрес на регистрация/
управление, код по булстат, данъчен номер на билкозаготвителя, регистриран по търговския закон)

Дата ..............................		 Кмет на Община ...............................................................
(име, подпис, печат)

Съгласувал: ...............................................................
Изготвил: ...............................................................
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В. Образец на позволително за ползване на лечебни растения по Закона за лечебните растения от горските територии – държавна собственост. Образецът е утвърден със заповед № РД
49-144 от 25.04.2013 г. на Министъра на земеделието и храните.

Министерство на земеделието и храните
.......................................................................................................................................................

част А

(ДП ....................................... ДГС/ДЛС ...................................................../ УОГС/ОБЩИНА)
Серия (абревиатура №)
ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСТНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
коледни елхи, зеленина, дрянови клони до 1 м, смола, борина, сено, кори,
лико, семена, мъхове, листников фураж, улов на животни, които не са дивеч
и лечебни растения по Закона за лечебните растения

На основание на ..................................................................................................................................................
и заявление с вх. № .............................................................................................................................................
разрешава се на ..................................................................................................................................................
(три имена, наименование)

ЕГН/ЕИК .................................................... от гр./с. ............................................................................................
да ползва в ...................................................................................... (държавна, общинска) горска територия
следните видове и количества недървесни горски продукти.
№

Наименование

Мярка

Количество

Цена/лв.

Общо лева

Всичко
Документ за платена цена – фактура № .......................................... от ............................................ 20...........
г.
Начина на ползване за билките ..........................................................................................................................
Срок за ползване .................................................................................................................................................
Временни складове в местност (отдел) .............................................................................................................
Упълномощено длъжностно лице ........................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение 1 от заповед № РД .......................................... 2013 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ:
1. Да носи със себе си оригинал или копие на издаденото позволително по време на извършване
на дейности в горските територии по ползване на описаните в него недървесни горски
продукти.
2. Да не допуска ползването на описаните горски продукти по начини и със средства, водещи
до увреждане или унищожаваме на оставащия дървостой и подраст или до изтощаване на
ресурсите.
3. Да спазва правилата и изискванията за техническа и противопожарна безопасност при
дейности в горските територии,
4. Да транспортира недървесните горски продукти, предмет на стопанска дейност, както и
коледните елхи, придружени с превозен билет.
5. Ползвателят няма право да добива и да се разпорежда с останалите недобити и неизвозени
количества по позволителното, след изтичане на посочения в позволителното срок.

При нарушаване на изискванията ползвателят е отговорен по Закона за горите и другите
подзаконови нормативни актове.

Ползвателят е инструктиран и запознат с правилата за добив на недървестни горски продукти
от ...........................................................................................................................................................................
на длъжност .............................................................................

Подпис: .....................................

Инструктиран: ...........................................................................................................................................
(Име, фамилия, подпис)

Дата: ....................................
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Г. О
 бразец на позволително за ползване на лечебни растения извън списъка на лечебните
растения по Закона за лечебните растения от горските територии – държавна собственост.
Образецът е утвърден със заповед № РД 49-144 от 25.04.2013 г. на Министъра на земеделието
и храните.

част А
Министерство на земеделието и храните
..............................................................................................................
(ДП/ УОГС/ОБЩИНА)
Серия (абревиатура)

№ ............................

ПОЗВОЛИТЕЛНО ЗА ПОЛЗВАНЕ НА НЕДЪРВЕСТНИ ГОРСКИ ПРОДУКТИ
гъби, горски плодове, ароматни и лечебни растения
(извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните растения) или части от тях

На основание заявление с вх. № ............................................ и документ за платена цена.............................
разрешава се на ..................................................................................................................................................
(три имена, наименование)

ЕГН/ЕИК ................................................. от гр./с. ...............................................................................................
да добива през ...................... календарна година гъби, ароматни и лечебни растения (извън списъка
на лечебните растения по ЗЛР) от горските територии, предоставени за управление / собственост на
..................................................................................................................................... държавно предприятие/
община

Длъжностно лице .............................................................................................................
(име, фамилия, подпис и печат)
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Приложение 2 от заповед № РД .......................................... 2013 г.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ:
1. Да носи със себе си оригинал или копие на издаденото позволително по време извършване
на дейности в горските територии по ползване на описаните в него недървесни горски
продукти.
2. Да не допуска ползването на описаните горски продукти по начини и със средства, водещи до
увреждане или унищожаване на ресурсите.
3. Да спазва правилата и изискванията за техническа и противопожарна безопасност при
дейности в горските територии.

При нарушаване на изискванията ползвателят е отговорен по Закона за горите и другите
подзаконови нормативни актове.
Проведен инструктаж и запознат с правилата за добив на недървестни горски продукти от ..........
....................................................................................................................................................................

на длъжност ..............................................................

Подпис: ...............................

Инструктиран: ................................................................................

Дата: ....................................

(Име, фамилия, подпис)
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III. Стопански значими и
консервационно значими
видове лечебни растения

1. С
 топански значими видове лечебни
растения
Традиционно и ежегодно най-големият обем билки у нас се събира от
около 20 вида лечебни растения. Те оформят основното количество събирани, преработвани и изнасяни билки. Тези видове са най-търсени и трябва да
се знаят техните местообитания, находища, както и правилата за бране и да
се инструктират събирачите.
Средно-годишно от тях се ползват по над 100 000 кг билки. Тези видове
имат много добри запаси в природата или се култивират, което позволява
събиране на големи количества. Това са: липа, коприва, жълт кантарион, глог,
мента, маточина, лавандула, лайка, дилянка, шипка, трънка, къпина, малина,
хвойна, боровинка синя и черна и др. Половината от ползваните количества
от тези видове идват от култивирани растения. Голям процент (около 40%) от
износа от тази група са плодове. Поради големите обеми, които се ползват от
тази група растения, те често се наричат „многотонажни билки“.
Част от видовете диворастящи лечебни растения, от които се събират и
изнасят най-големи количества и имат голяма стопанска значимост са представени по-долу.
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БАБИНИ ЗЪБИ, трабузан, бабици, бабучка
(Tribulus terrestris L.)
Сем. Чифтолистникови
Описание

Видът бабини зъби е едногодишно тревисто растение.
Стъблата му са стелещи, дълги 60-150 см, разклонени, с
власинки.
Листата са сложни, чифтоперести, дълги 3-5 см,
срещуположни, с 4-8 двойки влакнести листчета.
Цветовете са дребни, единични, разположени в пазвите на
листата. Венчелистчетата са дълги 7-8 мм, жълти.
Плодът е кутийка, разпадаща се на 5 орехчета, всяко
отстрани с 2-4 остри шипчета.

Екология

Расте по песъкливи, каменисти места, най-често като
плевел в окопни култури, по крайморските пясъци,
пътищата и изоставени места до 800 м н.в.
Светлолюбив вид, който понася засушаване.
Участва в естествената растителност като съпътстващ вид.

Използваема част

Стръкове (Herba Tribulus terrestris) и цели растения, по
време на цъфтеж и узряване на плодовете през августсептември.

БЪЗАК, ТРЕВИСТ БЪЗ, бъзе, бъзовляк,
бъзуняк, ниско бъзе (Sambucus ebulus L.)
Сем. Бъзови
Описание

Многогодишно тревисто растение с дълго, пълзящо,
силно разклонено коренище.
Стъблото изправено, 1-2 м високо, набраздено, в горната
част разклонено, с мека, пореста, бяла сърцевина.
Листата са срещуположно разположени, нечифтоперести
с 5-13 продълговати до продълговато ланцетни заострени
и напилени литсчета.
Цветовете са с бяло, 5-делно, звънчевидно венче,
по-рядко розово отвън; събрани в щитовидни съцветия.
Плодът е сферична, месеста ягода, 5-6 мм в диаметър,
тъмносин до черновиолетов, сочен с 3 костилки, дълги
до 3 мм.
Цъфти през месеците май-август. Отровно!

Екология

Расте масово в плътни популации почти в цялата страна
от 0 до 1400 (1800) м н.в. По изоставени места като бурен,
край селища, пътища, жп линии, край реки и като плевел
в окопните култури. Привързан е към богати и влажни
почви.

Използваема част

Корен от бъзак (Radix Ebuli) – събира се през есента
(октомври – ноември) след узряване на плодовете.
Плод от бъзак (Fructus Ebuli) – събира се през лятото
(юли-септември) при пълното узряване на плодовете,
когато са придобили характерното тъмносиньо обагряне.
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БЪЗ ЧЕРЕН, свирчовина бъзуняк,
ниско бъзе (Sambucus nigra L.)
Сем. Бъзови

БЯЛА БРЕЗА
(Betula pendula Roth)
Сем. Брезови

Описание

Описание

Екология

Екология

Листопаден храст или ниско дърво високо 2-6 м със сива
кора и мека бяла сърцевина. Листата са срещуположно
разположени, сложни нечифтоперести с 3-7 продълговато
яйцевидни, заострени и назъбени листчета.
Цветовете са жълтеникаво-бели, събрани в многоцветни
щитовидни съцветия достигащи до 20 см в диаметър.
Чашката и венчето са 5 делни.
Плодът е сферична, сочна, черновиолетова ягода, 5-6 мм
в диаметър, най-често с 3 продълговати семена. Цъфти
април-юни.

Расте по влажни места, из храсталаци, разредени гори,
край реки и потоци предимно край и в населени места.
Установен е в цялата страна до 1000 м н.в.

Използваема част

Цвят от черен бъз (Flos Sambuci nigri) – в края на пролетта
и началото на лятото, когато започва цъфтежът. Да не се
изчаква пълното разцъфтяване, защото венчето на голяма
част от цветовете опадва при брането на съцветието.
Плод от черен бъз (Fructus Sambuci nigri) – в края на лятото
и началото на есента (август-септември) при пълното
узряване на плодовете, когато са черновиолетови отвън
и тъмночервени отвътре. Ако плодовете се събират порано, много от тях са неузрели и занижават качеството на
билката.
Лист от черен бъз (Folium Sambuci nigri) – събират се през
лятото (юни-юли), когато листата са напълно развити.

Правила за събиране

При бране да не се отрязват и чупят клони, защото се
нарушава развитието и продуктивността на растението.
При спазване правилата за бране цветове могат да се
събират всяка година от едно и също находище.

Дърво, високо 20-30 м. Кората е гладка, бяла, лющеща се
на хоризонтални ивици.
Пъпките са яйцевидно конични, кафяви.
Листата са последователни, на дръжки, триъгълно
яйцевидни до ромбични, 4-7 см дълги и 2,5-4 см широки,
голи лъскави. Мъжките цветове оформят увиснали
цилиндрични 6-10 см дълги реси, а женските са в
изправени, цилиндрични 2-4 см дълги реси, разположени
в пазвите на листата.
Плодът е орехче с 2 ципести крилца.

Расте из разсветлени гори и по скалисти места, най-често
на малки групи във всички по-високи планини над 1000 м
н.в. Заради декоративните му качества се използва често
за озеленяване на паркове и градини.

Използваема част

Кора от бреза (Cortex Betulae) рано през пролетта –
март-април,
Листа от бреза (Folia Betulae) – през лятото – юнисептември,
Пъпки от бреза (Gemmae Betulae) – рано напролет –
март-април при напъпване, но преди разпукването.

Правила за събиране

Кората се събира само от отсечени дървета. Да не се
събират листа от върховете на дърветата при млади
насаждения. Да не се събира повече от 1/3 от листата на
дървото, за да може да се развива нормално. Да не се
събира край оживени пътища, градски паркове и градини
и райони, където има промишлено замърсяване.
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ГЛОГ ЧЕРВЕН
(Crataegus monogyna Jacq)
Сем. Розоцветни
Описание

Видът е бодлив храст, до 2-3 м висок, рядко като малко
дръвче. Бодлите са сравнително малко, 1,5-2 см дълги.
Листата са дланевидно 3-7 делни, в очертание яйцевидни
или ромбични, отгоре лъскави, отдолу светлозелени.
Съцвeтията са рехави, щитовидни, с 10-18 цвята.
Цветовете са бели.
Плодът е сферичен с една костилка, от светло- до
тъмночервен, 6-10 мм в диаметър.
Цъфти през май-юни, плодоноси през август-октомври.

Екология

Расте из храсталаци и дъбови гори, край пътеки в цялата
страна до 800-1000 м н.в.

Използваема част
Цветовете с листа (Flos et Folia Crataegi) по време на
начален цъфтеж през май-юни.
Плодове (Fructus Crataegi) – през октомври-ноември.

Правила за събиране

При бране да не се отрязват и чупят клони. Препоръчва
се максимално ползване от отделните популации да
не надхвърля 80% от цветовете и повторно черпене на
суровината след 2 години
В Червената книга е включен един вид глог Дребнолистен
глог (Crataegus microphylla C. Koch), който прилича на
червения глог. Дребнолистният глог е критично застрашен
и има единично находище в лонгозните гори в устието на
р. Камчия.
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ГЛУХАРЧЕ, жълтурче, радика
(Тaraxacum officinale Weber)
Сем. Сложноцветни
Описание

Многогодишно тревисто растение с дебел, вретеновиден,
вертикален корен.
Стъблото му е силно скъсено и покрито с приосновна
листна розетка. Цветоносните стръкове са безлистни.
Листата са пересто наделени с назъбени странични
дялове. Цветните кошнички са единични, разположени на
дълги, кухи дръжки.
Цветовете са жълти, езичести.
Плодовете са светлокафяви, с хвърчилка.
Цъфти през април-юни и вторично през септемвриоктомври.

Екология

Расте из ливади и по тревисти места край пътища и
огради, а също и по необработени и изоставени места.
Разпространено е из цялата страна до 2000 м н.в.

Използваема част

Корен от глухарче (Radix Taraxaci) – през втората половина
на лятото и началото на есента през август-октомври
Стрък от глухарче (Herba Тaraxaci) – през пролетта и
лятото през април-юли в началото на цъфтеж или след
окончателното прецъфтяване
Листа от глухарче (Folia Taraxaci) – през пролетта и лятото
(април-юли) в началото на цъфтеж или след окончателно
прецъфтяване.

Правила за събиране

Не се събират корени от млади растения и растения, които
растат гъсто едно до друго, защото са тънки и с ниско
качество. Корени, събрани при цъфтеж, също са с ниско
качество.

ГРЪМОТРЪН
(Ononis spinosa L.)
Сем. Бобови
Описание

Многогодишни тревисти бодливи растения, развиващи
тъмнокафяво коренище, което преминава във вдървенен
дълъг, често усукан корен, който прониква дълбоко
в почвата.
Стъблата единични или няколко, от основата с разклонения,
възходящи или изправени високи до 70 (100) см,
вдървенели в основата. Страничните клонки често са
прeвърнати в бодли. Долните и средните листа са триделни,
а горните — прости, снабдени с прилистници.
Дяловете са овални, по края остро назъбени.
Цветовете са по един, в пазвите на листата и образуват
рехави гроздовидни съцветия. Венчето е розово,
неправилно, два пъти по-дълго от чашката.
Плодът е боб с 1-2 семена.
Цъфти през юни-септември.

Екология

Расте из цялата страна по влажни ливади, по песъчливи
места, по бреговете на реките, покрайнини на горите и из
храсталаци, на добре осветени места, до 1600 м н.в.

Използваема част

Корен (Radix Ononidis), събрани през есента след узряване
на плодовете (август-октомври) и през зимата, до пролетта,
преди начало на развитие на растението.
Отровно! Употреба само под лекарски контрол.

Правила за събиране

Еднократното ползване от отделните популации да не
надхвърля 40% от индивидите на популацията и повторно
черпене на суровината след 3 години. Да не се изваждат
корени на млади растения, които са тънки, защото не се
получава качествена суровина.

ЖЪЛТА (ЛЕЧЕБНА) КОМУНИГА
(Melilotus officinalis (L.) Pallas
Сем. Бобови
Описание

Двегодишно тревисто растение с разклонено, изправено
или възходящо, високо до 40-150 см стъбло.
Листата са сложни, тройни, последователни, с шиловидни
прилистници. Средното листче е с 4-5 пъти по-дълга
дръжка. Листчетата са продълговато елипсовидни,
назъбени, на върха с осилче. Съцветията са гроздовидни,
многоцветни, рехави.
Цветовете са жълти, по-дълги от 3 мм, с характерното за
бобовите устройство.
Плодът е дребен (дълъг 3-4 мм), заострен към върха боб.
Цъфти от юни до септември.
Размножава се със семена. Семената покълват след
значителен покой.

Екология

Расте навсякъде край пътищата, из ливадите и посевите
като плевел.

Използваема част

Стрък (Herba Meliloti officinalis)
Листа и цветовете (Folia et flores Meliloti officinalis), събрани
в началото на цъфтеж. При предозиране са възможни
отравяния.
При брането да не се смесва с бялата комунига (Melilotus
alba Medic), чиито цветове са бели.

Правила за събиране

Еднократното ползване от отделните популации да не
превишава 70% от индивидите на популацията, за да
останат достатъчно плодоносящи индивиди за семенно
възобновяване. Повторно черпене на суровина от
находищата се препоръчва през 1 година.
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ЖЪЛТ КАНТАРИОН, звъника
(Hypericum perforatum L.)
Сем. Звъникови
Описание

Многогодишно тревисто растение с хоризонтално
пълзящо коренище, високо 20-100 см, с изправено, голо,
силно разклонено в горната си част стъбло, кръгло или с
две надлъжни ребра.
Листата са срещуположни, без дръжки, приседнали,
овално елипсовидни, до овално ланцетни, целокрайни,
дълги 1-2 см. Гледани срещу светлината, те са
пунктирани (перфорирани), поради наличието на
вместилища с етерично масло.
Цветовете са жълти, събрани на върха на стъблото
в съцветие — метлица дълго 5-20 см и широко 3-10.
Чашката се състои от 5 продьлговато заострени,
свободни, целокрайни листчета. Венчето има 5
яркожълти листчета, два пъти по-дълги от тези на
чашката. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3
снопчета.
Плодът е яйцевидна тригнездна кутийка. Цъфти от май
до септември.

Екология

Расте из цялата страна по сухи, тревисти, каменисти
места, из храсталаците и сечищата, край пътищата от 0 до
2000 м н.в. Преобладава в предпланините и планините.

Използваема част

Стрък (Неrbа Hyperici) в началото или през времето
на цъфтенето чрез отрязване на облистените стъбла с
цветовете и пъпките на около 20 см от върха. Не трябва
да се събират прецъфтели стръкове.
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Правила за събиране

Еднократното ползване от отделните популации да не
надхвърля 80% от индивидите на популацията, за да
останат достатъчно плодоносящи индивиди за семенно
възобновяване.
Да не се изкореняват растенията при бране.

В нашата страна се срещат около 22 вида звъника.
При събирането на жълтия кантарион той не трябва
да се смесва с други видове, които приличат на него:
четириръбестата звъника (Hypericum tetrapterum
Fries), която има четириръбесто кухо стъбло;
мъхестата звъника (Hypericum hirsutum L.), на която
стъблото е обло, но мъхесто и без надлъжни ребра, а
чашелистчетата, наблюдавани под лупа, са с жлезисти
реснички.
Пет от видовете жълт кантарион в България са
редки и защитени растения. Защитени са от Закона
за биологичното разнообразие и са включени в
Червената книга на България, като единият от тях е
с категорията „изчезнал“. От тези видове на жълтия
кантарион, употребяван с лечебни цели, най-много
прилича вида Боасиерова звъника. Той се среща в
Предбалкана и може да се сбърка с лечебния вид и да
се събира вместо него. При издаване на разрешителни
в този район да се обръща внимание на събирачите и
билкозаготвителите. Боасиеровата звъника се среща
само на Балканския полуостров, а в България са
известни само три находища.

КОПРИВА, обикновена коприва
(Urtica dioica L.)
Сем. Копривови
Описание

Многогодишно тревисто растение, покрито с парливи власинки с дълго, пълзящо, разклонено коренище.
Стъблото е изправено, 0,30-2,0 м високо, четириръбесто.
Листата са тъмнозелени, срещуположно разположени, дълги 3-15 см и широки 2-8 см, широко яйцевидни до продълговато яйцевидни, едро назъбени, към върха заострени, в основата сърцевидни. Двудомно растение (мъжките цветове
са разположени на едно, а женските на друго растение).
Цветовете са дребни, зелени, събрани в дълги до 10 см
ресовидни съцветия, разположени в пазвите на горните
листа. Мъжките цветове са с четириделен околоцветник.
Тичинките са 4. Околоцветникът на женските цветове е с 4
чашелистчета, разположени в два кръга.
Плодът е яйцевидно зеленикаво, едносеменно орехче, с
надлъжен ръб и гладка повърхност. Цъфти през месеците
юни-септември

Екология

По изоставени места, като бурен край селища, пътища,
сметища, торища, край реки и други; върху богати на азот
почви. Установен е в цялата страна.

Използваема част

Коренище от коприва ( Rhizoma Urticae) – събират се през
втората половина на лятото и есента (юли-октомври), след
узряването на семената.
Листа от коприва (Foliа Urticae) – събират се през пролетта
до края на лятото при образуване на втори и трети подраст
(май-октомври) преди или в началото на цъфтеж.
Стрък от коприва (Herba Urticae) – събират се от
началото на лятото (юни) до края на лятото (септември)
при образуване на втори и трети подраст. Стъблата се
отразяват на 35 см от върха.
При брането да не се смесва с гръцката коприва (Urtica
urens L.), която понякога се среща заедно с обикновената.
Стъблото и листата, обаче, на гръцката коприва са дребни.
Листата са с дълбоко врязани зъбци.

КЪПИНА
(Rubus sp. Diversa)
Сем. Розоцветни
Описание

Бодливи храсти с дълги полегати, дъговидно извити или
катерливи стъбла с многобройни шипове и добре развити
коренища.
Листата са последователни, сложни, тройни или
дланевидни с 5 листчета. Листчетата са яйцевидни,
заострени към върха, назъбени, отгоре зелени, отдолу
белезникави поради наличието на власинки; по долната
страна на главната жилка се намират дребни шипчета и
по-едри – върху листната дръжка и клоните.
Цветовете от къпина са бели, жълтеникаво бели
или розови до червени, събрани в гроздовидни или
метлицовидни съцветия. Чашелистчетата са пет, запазващи
се и при плода. Венчелистчетата са 5, свободни, малко
по-дълги от листчетата на чашката, опадващи. Тичинките са
многобройни, най-често повече от 20.
Плодът е сборен, състои се от голям брой (20–30) месести
костилкови плодчета. Отначало е зелен, после се зачервява
и при пълно узряване става черен, лъскав. Цъфти от май до
август.

Екология

Расте из горски поляни, храсталаци, край реки и пътища по
изоставени места из цялата страна до 1800 м н.в.

Използваема част

Листа (Folia Rubi fruticosi) – събират се през лятото
(юни-юли), когато са добре развити и запазили зеления
си цвят.

Правила за събиране

При бране да не се отрязват и чупят клони.
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ЛИПА ДРЕБНОЛИСТНА
(Tilia cordata Mill.)
Сем. Липови
Описание

Листопадно дърво високо до 30 м. Клоните са слабо
приповдигащи се, почти хоризонтални, короната
закръглена. Младите клонки са тъмнозеленикави, рядко
кафеникави, с лещанки и опадващи прости власинки.
Листните дръжки са 0,5-5,5 см дълги, изцяло или близо
до петурата влакнести или голи. Листата са 4-10 см
дълги, 4-9 см широки, закръглено сърцевидни, със слабо
асиметрична основа, към върха изведнъж или постепенно
стеснени, неправилно назъбени или до неправилно
напилени, без кукести осилчета на върха на зъбчетата,
отгоре тъмнозелени, в ъглите на жилките по долната
повърхност покрити с груби кафеникави (ръждивочервени)
власинки, (характерен белег за вида). Присъцветният лист
е 1,5-10 см дълъг, 0,7-1,5 см широк, ланцентен, до
елептично ланцентен, на върха затъпен, сраснал до 1/3
с оста на съцветието.
Цветовете са 3-16, цветните дръжки – голи;
венчелистчетата – изправени, дълги, голи жълтеникави;
тичинките равни по дължина на венчето.
Цъфти през юли (приблизително 10-14 дни по-късно от
едролистната липа).

Екология

Най-широко разпространеният вид липа в страната.
Установен в цялата страна в предпланините и планините,
от 0 до 1500 м н.в. Расте по сенчести и влажни места,
из смесените широколистни гори, предимно дъбови и
букови. Предпочита дълбоки, свежи, и умерено влажни
почви, съдържащи по-голямо количество хумус.
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Използваема част за всички видове липи

Съцветията с присъцветниците (Flores Tiliae cum bracteis)
и без присъцветниците (Flores Tiliae sine bracteis).
Събират се, когато повечето от половината цветове са
разцъфтели, а останалите са започнали да се разтварят.
Не се допуска брането на неразцъфтели или прецъфтели
цветове или такива, които вече са образували плодчета.
Събраните цветове от различните видове липи се берат,
сушат и пакетират поотделно.

Правила за бране на всички видове липи

Липовите дървета са сред най-уязвимите видове
лечебни растения, поради постоянният интерес за бране.
Ежегодно има проблеми с кастрене и чупене на клони и
рязане на дървета за бране на цвят липа. При издаване
на разрешителни за бране на липа, да се имат предвид
следните условия за правилно бране:
• Б
 рането на цвят липа да се извършва чрез откъсване
и отрязване с помощта на специално приспособени
лозарски ножици, прикрепени на дълги пръти.
• Д
 а се отрязват малки клонки с дебелина до 2 см и
дължина до 50-60 см.
• Д
 а не се кастрят, секат, кършат и чупят клони с по-голяма
дебелина от горепосочената.
• Н
 е се събира цвят липа от дървета край оживени
пътища, градски паркове и градини и райони, където
има промишлено замърсяване.
При правилно събиране, само на цветовете (без да
се режат клони), не се налага период на покой за
възстановяване и режим на редуване на находищата по
райони.

ЛИПА СРЕБРОЛИСТНА
(Tilia argentea Desf. = Tilia tomentosa Moench)
Сем. Липови
Описание

Листопадно дърво достигащо до 25 м височина. Клоните
са приповдигнати или хоризонтални, короната гъста,
пирамидална.
Листата са прости, 4-12 см дълги, 3,5-12 см широки,
широко сърцевидни до закръглени, към върха изведнъж
стеснени, със слабо асиметрична основа, остро
напилени по ръба. Младите листа от двете страни
покрити със звездовидни власинки; старите отгоре
светло- до тъмно зелени, с единични прости власинки,
а отдолу светли, покрити с гъсти звездовидни власинки.
Присъцветният лист е 1,5-10 см дълъг, 0,6-1,5 см широк,
ланцентен, до линейно ланцентен, на върха неправилно
закръглен, сраснал до 1/2 с оста на съцветието.
Цветовете са 8-10 в съцветие, двуполови, цветната
дръжка покрита с редки прости власинки или гола.
Венчелистчетата – 4-7 мм дълги, елиптични, на върха
неправилно плитко нарязани, с къс нокът, голи,
жълтеникави. Тичинките – по-къси от венчето; стълбчето
на плодника – по-дълго от него.
Цъфти най-късно от другите видове липи (юли-август),
в зависимост от надморската височина.

Екология

Сребролистната липа е разпространена в цялата страна,
от 0 до 1500 м н.в., най-много в предпланините и долния
планински пояс между 800 и 1500 метра надморска
височина, в смесени широколистни гори, предимно на
сухи почви, предимно в райони със северно изложение.

ЛИПА ЕДРОЛИСТНА
(Tilia plathyphyllos Scop.)
Сем. Липови
Описание

Листопадно дърво достигащо до 40 м височина.
Листата са прости, 6-17,5 см дълги и 4-12 см широки,
широко сърцевидни, от неправилно назъбени до
неправилно напилени по ръба, с групи безцветни
власинки в ъглите, между главните жилки.
Присъцветният лист е дълъг 3,5-12 см и 0,8-2,2 см
широк, от ланцентен до линеен, сраснал до 1/2 с оста на
съцветието.
Цветовете са 3-14 в съцветие, венчелистчетата
яйцевидни, бледо жълти. Цъфти сравнително най-рано
от юли, но най-често вече е на прецъфтяване, когато
започва бутонизацията на сребролистната липа.

Екология

Расте почти изключително във влажни и по-топли
планински долини, в състава на смесени широколистни
гори. Изисква по-мек и влажен климат и по-дълбоки и
влажни почви. Среща се в предпланините и планините
от 500 до 1000 м н.в. В сравнение с другите видове, този
вид има най-ограничено разпространение.
*И
 зползваема част и правила за бране – виж липа
дребнолистна.
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МАЩЕРКА (бабина душица, овчарски
босилек) Thymus sp. Diversae. (T. serpyllum)
Сем. Устноцветни

ТРЪНКА
(Prunus spinosa L.)
Сем. Розоцветни

Описание

Описание

Екология

Цъфти преди разлистването през март-април.

Многогодишни тревисти растения или малки полухрастчета
с пълзящи или полегнали стъбла и възходящи цветоносни
клонки, високи до 20 см. Листата са целокрайни,
срещуположни, приседнали или с къси дръжки, линейно
ланцетни, яйцевидни или елипсовидни, с точковидни жлези
и жлезисти власинки. Цветовете са розови, лилави или
бели, събрани по много в пазвите на най-горните листа, като
образуват сбити или прекъснати класовидни или метличести
съцветия. Чашката и венчето са двуустни. Тичинките са 4.
Плодът се разпада на 4 едносеменни орехчета. Полиморфен
род, с много голям брой видове и форми, които трудно се
разграничават. У нас са разпространени около 15 вида.

Расте по сухи, припечни, каменисти места, край горите,
пътищата из цялата страна от морския бряг до планинските
върхове. Най-широко са разпространени в предпланинските
и средно високите части на планината. Най-добре се развива
на сухи, бедни почви.

Силно разклонен бодлив храст, висок 1-3 м, с тъмносива
до почти черна кора. Клонките са разперени, преплетени,
с много остри тръни.
Листата са елипсовидни до обратно яйцевидни, 2-4 см
дълги, назъбени.
Цветовете са бели, най-често единични, 1,5-2 см в
диаметър, с 5-6 мм дълги дръжки. Развиват се преди
листата. Чашката и венчето са петлистни, а тичинките са
многобройни.
Плодът е костилков, кълбовиден до елипсовиден,
тъмносин, 1-1,5 см в диаметър, със синкав восъчен налеп
и стипчивокисел вкус.

Екология

Използваема част

Разпространено е из храсталаци, по слогове и край
пътища, в зоната на дъбовите гори, в низините и
планините на цялата страна до 1200 м н.в. Светлолюбив,
студоустойчив вид. Понякога образува самостоятелни
храстови съобщества.

Правила за събиране

Използваема част

Стрък (Herba Serpylli, Herba Thymi) – по време на цъфтеж.
При бране да не се събира повече от 80% от растенията,
за да останат достатъчно плодоносящи индивиди за
възобновяване. Да не се изскубва с корените.
В ЗБР са включени 3 вида мащерка с ограничено
разпространение в страната. Те са защитени от закона.
Два от тези видове са включени в Червената книга на
Р. България: Пиринска мащерка (Thymus perinicus (Velen.)
Jalas), която е застрашен вид, разпространен само на
Балканския полуостров. В България се среща с няколко
находища, само в Национален парк „Пирин“. Стоянова
мащерка (Thymus stojanovii Degen ), критично застрашен
вид, също балкански ендемит. В България са известни само
няколко находища в Пирин и Западни и Средни Родопи.
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Цветове (Flores Pruni spinosae) – събират се март-април,
в началото на цъфтежа.
Плодове (Fructus Pruni spinosae) – събират се напълно
узрели през есента септември-октомври до ноември,
когато са с тъмносин до синьо-черен цвят.

Правила за събиране

При бране да не се отрязват и чупят клони.

ХВОЙНА ОБИКНОВЕНА,смрика
(Juniperus communis L.)
Сем. Кипарисови
Описание

Вечнозелен двудомен храст или ниско дърво високо
до 12 м, с неправилна или конична корона.
Листата са игловидни, твърди; събрани в прешлени
по 3; дълги 10-15 мм, широки 0,7-1 мм; отгоре плитко
жлебовидни, с бяла, непрекъсната в горната си част
ивица – образувана от устици; бодливи.
Галбулите (лъжливите плодчета) са кълбести, синкавочерни, често с восъчен налеп, 5-9 мм в диаметър.
Цъфти май-юни, а галбулите узряват през есента на
следващата година. Размножава се чрез семена, които
имат ниска кълняемост и покълват едва като преминат
през храносмилателния тракт на някои птици.

Екология

Расте в предпланините и планините в цялата страна
от 500 до 1700 м н.в. Среща се по сухи и каменисти
склонове, в подлеса на широколистни и смесени гори, на
мястото на деградирали гори, из сечища.

Използваема част

Плод хвойна (Galbulae Juniperi, Baccae Juniperi, Fructus
Juniperi). Събират се галбулите („плодчетата“) през
есента на втората година, след пълното им узряване.
Тъй като плодовете узряват втората година, на едно и
също растение може да има и зелени и зрели плодове.
Узрелите плодове се събират чрез разтърсване на
растението или очукване на клоните върху брезент.

Правила за събиране

Еднократно черпене от находището не трябва да
надвишава 70-80%. Недопустимо е практикуването на
изсичане на хвойната за събиране на плодовете!
Това води до унищожаване на растенията, намалява
добива на дрога през следващите години и премахва
ценната почвоукрепваща роля на този вид.

ШИПКА
(Rosa canina L.) (Rosa sp. Diversa)
Сем. Розоцветни
Описание

Храст с прави или извити стъбла, стигащи на дължина
до 3 м и покрити с твърди, бодливи, сърповидно
извити шипове. Цветоносните стъбла понякога са без
шипове.
Листата са нечифтоперести, с 5-7 яйцевидни, обратно
яйцевидни или елипсовидни, 1,5-4 см дълги и 1–2 см
широки, напилени листчета.
Цветовете са розови или бели 4-6 см в диаметър,
единични или събрани на групи по 3-5. Чашката и
венчето са петлистни, а тичинките – многобройни.
Плодчетата са едносеменни орехчета, затворени в
месесто цветно легло, което се разраства и образува
яркочервения яйцевиден до сферичен несъщински
плод (шипка).
Цъфти май-юли, а плодовете узряват през есента
септември- октомври.

Екология

Расте из храсталаци и редки гори, край реките, по
тревисти склонове и синури, в равнините и планините
от морското равнище до 2000 м н.в.

Използваема част

Плод шипка (Fructus Rosae, Fructus Cynosbati).
Берат се в края на лятото и през есента, от началото
на септември до падането на сланите, след като
плодовете са придобили оранжево-червен цвят.

Правила за събиране

Не се налага редуване на находищата и ограничения в
ползването. При бране да не се отрязват и чупят клони
и цели храсти.

Наръчник за експерти | 35

2. Консервационно значими видове лечебни растения

Видовете диворастящи растения, които са уязвими или под заплаха от изчезване и се нуждаят по една или друга причина от мерки за защита са „природозащитно значими“ или „консервационно значими“ видове. За класифициране на видовете по степента на тяхната застрашеност, в
България се използват и прилагат категориите и критериите на Световния съюз за защита на природата (IUCN). Рискът от изчезване на видовете се оценява на различни нива от локално до глобално.
Вероятността от измиране в част от територията, която обитава даден вид, може да е различна
от тази в рамките на целия ареал на разпространението му. Според степента на застрашеност на
видовете в определен географски обхват се създават локални, национални и т.н. Червени списъци.
Категориите на застрашеност на IUCN и информация за тях са посочени в Червената книга на Р. България (2011) (www.e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/). За опазване на консервационно значимите видове се
разработват и приемат национални и/или международни споразумения и нормативни документи,
поставящи изисквания и условия за тяхната защита.
Необходимо е винаги да се има предвид, че и широко разпространени видове лечебни растения, при неправилно събиране и/или изчерпване на находищата до край, могат бързо да намалеят, да станат редки или уязвими и да се окажат в риск от унищожаване. Това е заплаха, както за
природата, така и за поминъка на местните общности, които разчитат на събирането на лечебни
растения. Затова е важно да се опазват и ползват правилно, така че находищата да имат възможност да продължат да съществуват през следващите години и да се възобновяват.
Защо някои видове лечебни растения се срещат по-рядко?
По-ограниченото разпространение на някои видове лечебни растения, в сравнение с други,
може да се дължи на различни, една или повече, причини като:
• Специфичните изисквания, които тези видове имат към местообитанията, в които се развиват – влажност, осветеност, температура и т. н. (венерин косъм, златовръх, жълта и петниста тинтява, лудо биле и др.);
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• П
 роблеми във възпроизводството и бавно нарастване – например при тинтявите младите
растения цъфтят чак на 8-та година от поникването; мечото грозде нараства много бавно, а се събират листата, като се отрязват целите стръкове; при блатното кокиче младите
растения цъфтят и дават семена, чрез които се размножава на 5-6-та година. Кокичето се
размножава и вегетативно с луковици, но луковицата се дели и дава дъщерни луковички,
чрез които вида се размножава едва на 8-10-та година;
• П
 ромяна в местообитанията – влаголюбивите видове се повлияват от пресушаване и други
промени във водния режим – водна детелина, блатно кокиче, блатен аир; видовете в места с интензивно земеделие са застрашени от разораване – гол сладник, лечебна иглика и
мн. др.;
 алочисленост на популациите – видове салеп;
• М
• А
 ктивно и прекомерно събиране за лечебни (особено, когато като билка се събират корени
и цели растения) и декоративни нужди – венерин косъм, кокиче, тинтяви, пирински чай.
Това включва и неправилно събиране, например чрез изскубване на растенията, вместо
отрязване на надземната част и др.
Консервационно значимите видове лечебни растения в България са няколко десетки. Те
оформят различни групи в зависимост от: степента им на застрашеност; нормативната рамка за
защита, нивото на заплаха – национално, европейско и глобално; разрешената степен на ползване и т.н.
• В
 идове лечебни растения в приложенията към глобални международни споразумения,
като Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и
флора (CITES).
• В
 идове, определени като застрашени на европейско ниво, включени в приложенията към
Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания
(Бернска конвенция); Директива 92/43 на ЕС за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна (Директива за местообитанията), Европейски червен списък и
Регламент (ЕС) N 338/97.
• В
 идове в Червената книга на Р България (2011) и Червения списък на българската висша
флора (2009).
• В
 идове, защитени от Закона за биологичното разнообразие, забранени за събиране и за
лични нужди и за стопански цели.
• В
 идове, забранени за стопанско ползване, но които могат да се ползват за лични нужди,
съгласно специалния режим на опазване и ползване, въведен от Закона за лечебните растения.
• В
 идове, разрешени за стопанско ползване, но с определяне на годишно допустими за
събиране количества билки (т. нар. „квоти“), съгласно специалния режим на опазване и
ползване, въведен от Закона за лечебните растения.
• В
 идове, под режим на опазване и регулирано ползване, съгласно Закона за биологичното
разнообразие.
Ползването на лечебните растения трябва да бъде съобразено с разпоредбите на действащото в страната национално и европейско законодателство.
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2.1 Списък на защитените видове лечебни растения по Закона за биологичното разнообразие (в Приложение 3 на закона) – забранени за събиране и за лични, и стопански цели
А) Видове, които са включени в списъка на Приложението на Закона за лечебните растения
1. Аир блатен 				
Acorus calamus L.
2. Ахтарово шапиче 			
Alchemilla achtarovii Pawl.
3. Багрилна звъника, жълт кантарион Hypericum androsаeum L.
Hottonia palustris L.
4. Блатна перушина 			
Pedicularis palustris L.
5. Блатно пропадниче 			
Nuphar lutea (L.) S. et S.
6. Бърдуче 				
Adianthum capillus veneris L.
7. Венерин косъм 			
Eryngium maritimum L.
8. Ветрогон приморски 			
Nympaea alba L.
9. Водна роза 				
Aristolochia rotunda L.
10. Вълча ябълка кръглолистна		
Glycyrrhiza glabra L.
11. Гол сладник 				
Anemone sylvestris L.
12. Горска съсънка 			
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub. (L. alpinum L.)
13. Дифазиаструм алпийски 		
Ilex aqifolium L.
14. Джел обикновен 			
Ephedra distachya L.
15. Ефедра обикновена 			
Gentiana lutea L.
16. Жълта тинтява 			
Alchemilala asteroantha Rothm.
17. Звездоцветно шапиче 		
Caluna vulgaris (L.) Hull.
18. Калуна 				
Campanula lanata Friv.
19. Камбанка вълнеста 			
20. Карамфил унгарски 			
Dianthus pontederae A. Kern., ( D. kladovanus)
Ligularia glauca (L.) Hoffm.
21. Клинолистен див тютюн 		
22. Кокиче елвезиево 			
Galanthus elwesii Hook.
Galanthus nivalis L.
23. Кокиче снежно 			
24. Конски кестен
		
Aesculus hippocastanum L.
Sideritis syriaca L.
25. Кримски миризлив бурен 		
Pyrola rotundifolia L.
26. Кръглолистна мурава 		
Drosera rotundifolia L.
27. Кръглолистна росянка 		
Verbascum pseudonobile Stoj.et Stef.
28. Лъжеблагороден лопен 		
Alchemilla mollis (Buser.) Rothm.
29. Меколистно шапиче 			
30. Млечка пясъчна 			
Euphorbia peplis L.
Potentilla palustris (L.) Scop.
31. Мочурно прозорче 			
32. Облепиха 				
Hippophae rhamnoides L.
33. Обикновен анакамптис
Anacamptis pyramidalis (L.) L.C. Rich.
Limonium vulgare Mill.
34. Обикновена гърлица 		
35. Обикновена кандилка 		
Aquilegia nigricans Baumg.
36. Обикновена пърчовка 		
Himanthoglossum capсinum (H.hircinum (L.) Spreng
Cicuta virosa L.
37. Отровна цикута 			
38. Опопанакс широколистен 		Opopanax chironium (L.) Koch subsp. bulgaricum (Vel.)
Andr.
Artemisia lerchiana Weber		
39. Пелин тънкожилест 			
40. Пеперудоцветен салеп 		
Orchis papilionaceae L.
Gentiana punctata L.
41. Петниста тинтява 			
Salix pentandra L.
42. Петтичинкова върба 			
Angelica archangelica L.
43. Пищялка лечебна 			
44. Прангос ферулов 			
Prangos ferulacea (L.) Lindl.
Orchis provincialis Balb.
45. Провански салеп 			
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46. Пролетно ботурче 			
Cyclamen coum Mill.
47. Пърнар 				
Quercus coccifera L.
48. Регенсбурски зановец 		
Chamaecytisus ratisbonensis (Schaeff.) Rothm.
49. Рилски ревен 			
Rheum rhaponticum L.
50. Розов златовръх 			
Rhodiola rosea L.
51. Седефче 				
Ruta graveolens L.
52. Силивряк 				
Haberlea rhodopensis Friv.
53. Страшник бодлив 			
Acanthus spinosus L.
Taxus baccata L.
54. Тис обикновен 			
55. Трилистна водна детелина 		
Menyanthes trifoliata L.
56. Хвойна казашка 			
Juniperus sabina L.
57. Хуперция иглолистна 		Huperzia inundata (L.) Bernth. (L.selago, Licopodiella
inundata)
58. Царска папрат 			
Osmunda regalis L.
59. Шлемовиден салеп 			
Orchis militaris L.
Оrchis spitzelii Saut. et Koch
60. Шпитцелов салеп 			
Alchemilla jumrukczalica Pawl.
61. Юмрукчалско шапиче 		

Б) Видове, които са лечебни растения, но не са включени в списъка на Приложението на
Закона за лечебните растения
1. Айважива багрилна, синя
2. Боасиерова звъника			
3. Божур теснолистен 			
4. Бъндерицово шапиче			
5. Дактилориза калописиева 		
6. Дактилориза месесточервена
7. Котенце полско 			
8. Котенце пролетно 			
9. Котенце славянско 			
10. Котенце халерово 			
11. Пиринска мащерка			
12. Пиринско шапиче			
13. Прицветникова мащерка		
14. Редкоцветен салеп			
13. Стоянова мащерка			
14. Черно френско грозде 		

Alkanna tinctoria (L.) Tausch
Hypericum boissieri Petrovic
Paeonia tenuifolia L.
Alchemilla bandericensis Pawl.
Dactylorhiza kalopisii E. Nelson
Dactylorhiza incarnata (L.) Soo
Pulsatilla pratensis (L.) Mill.
Pulsatilla vernalis (L.) Mill.
Pulsatilla slavjankae (Rummelsp) D.Jord. et Koz.
Pulsatilla halleri (All.) Willd.
Thymus perinicus (Vel.) Jalas
Alchemilla pirinica Pawl.
Thymus bracteosus Vis. ex Benth.
Orchis laxiflora Lam.
Thymus stojanovii Deg.
Ribes nigrum L.
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2.2 Списък на видовете лечебни растения под специален режим на опазване и ползване на
основание на Закона за лечебните растения (чл. 10, ал. 1, 2 и 3) *:
А) Видове забранени за събиране за стопански цели от естествените им находища на
територията на цялата страна:
1. Бенедиктински трън, пресечка
2. Волски език				
3. Горицвет пролетен 			
4. Дилянка лечебна, валериана 		
5. Залист бодлив 			
6. Изтравниче, страшниче		
7. Исландски лишей 			
8. Исоп лечебен				
9. Какула едроцветна			
10. Копитник 				
11. Мечо грозде 				
12. Момина сълза 			
13. Оман бял 				
14. Папаронка жълта, жълт мак		
15. Пелин сантонинов 			
 ирински/Мурсалски/
16. П
Алиботушки чай 			
17. Пищялка панчичева			
18. Плаун бухалковиден			
19. Риган бял				
20. Ружа лечебна			
21. Салеп 				
22. Смил жълт				
23. Х уперция иглолистна,
плаун обикновен 			
24. Цистозира				

Cnicus benedictus L.
Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.
Adonis vernalis L.
Valeriana officinalis L.
Ruscus aculeatus L.
Asplenium trichomanes L.
Cetraria islandica (L.) Ach.
Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus
Salvia tomentosa Mill.
Asarum europaeum L.
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng
Convallaria majalis L.
Inula helenium L.
Glaucium flavum Crantz
Artemisia santonicum L.
Sideritis scardica Grisb.
Angelica pancici Vand
Lycopodium clavatum L.
Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum(Link) Ietswaart
Althaea officinalis L.
Orchis sp. diversa
Helichrysum arenarium (L.) Moech.
Huperzia inundata (L.) Bernh=L.selago
Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.

Б) Видове с определени годишно допустими за събиране количества билки (кг сухо тегло)
за стопански цели от естествените находища, извън територията на националните паркове:
1. Божур червен				
2. Зърнастец елшовиден			
3. Иглика лечебна			
4. Катраника, пелин бял			
5. Лазаркиня, еньовче ароматно		
6. Лудо биле, старо биле			
7. Ранилист лечебен			
8. Решетка безстъблена			
9. Тлъстига лютива, жълто прозориче
10. Трън кисел				
11. Шапиче				

Paeonia peregrina Mill.
Frangula alnus Mill.
Primula veris L.
Artemisia alba Turra
Galium odoratum (L.) Scop.
Atropa belladonna L.
Betonica officinalis L.
Carlina acanthifolia All.
Sedum acre L.
Berberis vulgaris L.
Alchemilla vulgaris complex

* Списъкът на тези видове се публикува всяка година в Държавен вестник със Заповед на Министъра на околната среда
и водите и може да се променя в зависимост от състоянието на популациите. Това е списъка за 2015 г. и предходните
няколко години.
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2.3 Списък на видовете под режим на опазване и регулирано ползване съгласно Закона за
биологичното разнообразие (в Приложение 4 на закона)
1. Блатно кокиче 			
2. Бодлив залист/див чемшир		
3. Бял бърдун 				
4. Гърлица обикновена			
5. Есенно ботурче
		
6. Зайча сянка				
7. Ива, козя върба			
8. Копиевиден многоредник		
9. Крем петров				
10. Кръглолистна урока 			
11. Кръглоглав челядник 		
12. Лечебна иглика			
13. Метличеста мишорка 		
14. Минзухар пролетен			
15. Минзухар есенен			
16. Миризлива момкова сълза 		
17. Обикновен синчец			
18. Салеп				
19. Червен божур
		

Leucojum aestivum
Ruscus aculeatus L.
Asphodelus albus Mill.
Limonium vulgare Mill.
Cyclamen hederifolium Ait. (C. neapolitanum Ten.)
Asparagus officinalis L.
Salix caprea L.
Polystichum lonchitis (L.) Roth.
Lilium martagon L.
Bupleurum rotundifolium L.
Echinops sphaerocephalus L.
Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)
Gypsophylla paniculata L.
Crocus chrysanthus Herb.
Crocus pallasii Bieb.
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
Scilla bifolia L.
Orchis sp. div.
Paeonia peregrina Mill.

2.4 Списък на видовете лечебни растения в България включени в приложенията към Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора
1. Горицвет пролетен 			
2. Есенно ботурче 			
3. Кокиче елвезиево 			
4. Кокиче снежно 			
5. Мечо грозде				
6. Пролетно ботурче 			
7. Трилистна водна детелина
8. Всички видове от сем. Салепови

Adonis vernalis L.
Cyclamen hederifolium Ait.
Galanthus elwesii Hook.
Galanthus nivalis L.
Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng
Cyclamen coum Mill.
Menyanthes trifoliata L.
Orchidaceae

2.5 Видове лечебни растения в Червената книга на България
В новото издание на „Червена книга на България“, том 1. „Растения и гъби“ от 2011 г., разработено от екип на Българска академия на науките, са включени над 70 вида лечебни растения.
Препоръчително е при работа с даден вид лечебно растение, за който има съмнения, че
е застрашен или се среща рядко в страната и съответно има вероятност да е включен в Червената книга на България, да се проверява в нейното електронно издание на интернет адрес:
www.e-ecodb.bas.bg/rdb/bg/vol1/texts.html.
Всеки вид, включен в Червената книга, е илюстриран с цветна рисунка или фотография и е
съпроводен с карта, показваща разпространението му в България.
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За всеки вид растение, информацията в Червената книга съдържа:
• Латинско название.
• Българско название.
• Принадлежност към по-висока таксономична категория (семейство)
• Природозащитен статут:
1. Национален IUCN статус, подчертан с по-тъмни букви;
2. Международен IUCN статут;
3. ЗБР – Закон за биологичното разнообразие, Приложение 3;
4. ДХ – Директива за хабитатите (Directive 92/43/EEC);
5. БК – Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природните местообитания – Бернска конвенция;
6. CITES – Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата
фауна и флора;
7. Ендемизъм;
8. Реликтност.
• Морфология и биология.
• Местообитания и популации: В много случаи терминът „популация“ не е използван в биологичния си смисъл, а като съвкупност от всички индивиди, срещащи се на територията на
страната, независимо от размножителната система и наличието или липсата на възможност за кръстосване и свободен обмен на гени.
• Разпространение в България: представено по флористични райони и подрайони, изписани
по следния начин и в следния ред: Черноморско крайбрежие (Сев., Ю.), Североизточна
България, Дунавска равнина, Предбалкан (Зап., Изт.), Стара планина (Зап., Ср., Изт.), Софийски район, Знеполски район, Витошки район, Западни гранични планини, Струмска долина (Сев., Ю.), Беласица, Славянка, Долината на р. Места, Пирин (Сев., Ю.), Рила, Средна
гора (Зап., Изт.), Родопи (Зап., Ср., Изт.), Тракийска низина, Тунджанска хълмиста равнина,
Странджа; надморска височина.
• Общо разпространение.
• Отрицателно действащи фактори.
• Предприети мерки за защита.
• Необходими мерки за защита.
• Литература – с посочени най-важните литературни източници.
Снимки и информация за консервационно значими лечебни растения е достъпна в рубрика
„Обучения и консултации“, в сайта на Проект „Устойчиво ползване на лечебните растения в България“ www.susherbsbg.eu в презентацията „Консервационно значими лечебни растения“.
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IV. Култивирани лечебни
растения

Култивирането е един от най-добрите начини за опазване на диворастящите лечебни растения.
Когато от даден вид е необходима суровина, постоянно и в големи количества, най-добре и най-сигурно е видът да се култивира. Такива видове лечебни растения са ментата, маточината, лайката и др.
Когато видът се среща рядко и неговите запаси в природата са малки,
налага разработване на технологии за отглеждане и въвеждане на вида в
култура, за да се осигури необходимата суровина. Такива видове са дилянка,
лечебна ружа, лудо биле, бял риган и др. Билки от тези видове се търсят ежегодно, но в естествените находища количеството е ограничено. Често това е
така, защото запасите са изчерпани с годините, поради неразумно ползване
и находищата трудно се възстановяват.
Част от видовете под специален режим на опазване и ползване се култивират успешно. Когато, растенията се развиват добре в култура, не е необходимо да се прибягва до диворастящите находища. Събирането на такива
видове за стопански нужди от дивата природа е забранено, за да се опазят.
По този начин се изгражда култура и съзнание за рационално използване на ресурсите.
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За опазване на естествените находища и недопускане на злоупотреби е необходимо
експертите от общините, които издават удостоверения за произход на билки от култивирани площи
да са запознати с няколко важни неща:
• к ои видове лечебни растения могат да се култивират – по този начин няма да издадат
удостоверение за култивиране за вид, който не може да се отглежда.
• е дногодишни, двугодишни или многогодишни култури са конкретните видове, при условия
на култивирано отглеждане.
• к акви билки се събират от тези видове.
• е днократно или многократно се събират билките през един сезон.
• к акъв е ориентировъчно средният добив от единица площ.
• к акъв е коефициентът за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло, т. нар.
рандеман за съответния вид билка.
Тази информация за някои от най-често култивираните лечебни растения в България, е
представена в слeдващата таблица.
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Таблица: Видове диворастящи лечебни растения, отглеждани в култура
Вид/статус

Използваема част
(билка)

Период на
отглеждане

1. Бял оман
(Inula helenium L.)

Коренища
и корени

Многогодишна 1800-2000 кг/дка свежи корени
култура. От400-500 кг/дка сухи корени
глежда се като
двугодишна.

Цвят
Стрък

Многогодишна Втора година - 110-150 кг суха дро- Стрък: 3:1
Съцветия: 3:1
култура
га стрък или 35-45 кг суха дрога
(4-6 години)
цветни кошнички.
Трета година до 400 кг суха дрога
стрък и 100 кг суха дрога цветни
кошнички,
Трета-пета година – 500 кг суха
дрога стрък и над 120 кг суха дрога цветни кошнички.

Под специален режим
на опазване и ползване
по ЗЛР. Забранен за
събиране за стопански
цели, от естествените
находища.
2. Бял равнец
(Achillea millefolium L.)

Стрък
3. Бял риган
(Origanum vulgare L. ssp.
Hirtum)

Добив (кг/дка)

Рандеман за
превръщане
от свежо в
сухо тегло
5:1

Многогодишна Свежа надземна маса:
култура
• п ървата година, при есенно
засаждане могат да се получат
120-180 кг/дка
• втората година – 400-600 кг/дка
• т ретата година – 600-900 кг/дка
• след четвъртата година на
отглеждане – 800-1200 кг/дка,
възможен е добив и до 2 т/дка.

4:1

Корен

Многогодишна Свежи корени – 1000-1500 кг
култура. За ко- Сухи корени – 250-300 кг
рени се отглежда 1 година.

5:1

5. Вълнест напръстник
(Digitalis lanata Ehrh.)

Лист

Многогодишна Първа година, в рамките на 1504,5:1
култура
180 кг сухи листа, от
(5-6 години)
втората година и следващите – не
по-малко от 280-320 кг.

6. Градински чай

Лист

Многогодишна Сухи, шмулени листа
култура
500-580 кг/дка
(над 10 години)

Под специален режим
на опазване и ползване
по ЗЛР. Забранен за
събиране за стопански
цели, от естествените
находища.
4. Валериана, дилянка
(Valeriana оfficinalis L.)
Под специален режим
на опазване и ползване
по ЗЛР. Забранен за
събиране за стопански
цели, от естествените
находища.

(Salvia officinalis L.)

4,3:1
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Вид/статус

Използваема част
(билка)

Период на
отглеждане

Добив (кг/дка)

Рандеман за
превръщане
от свежо в
сухо тегло

7. Жълта комунига

Стрък

Двугодишна
култура

Добивът е еднократен на втората година от засаждането и е
300-380 кг сухи стръкове от един
декар.

4,5:1

Стрък

Многогодишна Добив за една година от два отко- 3:1
култура
са – около 1200 кг свежа маса.

(Melilotus officinalis L.)

8. Жълт кантарион,
звъника
(Hypericum perforatum L.)
9. Лайка

Цвят

(Chamomilla recutita L.)

Стрък

10. Лудо биле

Лист

(Atropa belladonna L.)

Стрък

Под специален режим
на опазване и ползване
по ЗЛР. Отпускат се
ежегодни квоти.

Корен

11. Маточина

Стрък

(Melissa officinalis)

Лист

12. Мащерка

Стрък

(Thymus sp. diversa)

2-3 откоса
годишно

Добив на суха маса – приблизително 300-350 кг/дка.

Едногодишна
култура

400-500 кг сухи стръкове

5:1

около 110-120 кг от декар, сух цвят

Многогодишна Сухи листа: 120-150 кг/дка
култура.
Сухи стръкове: 400-450 кг/дка
Отглежда се
Сухи корени: 200-250(300) кг/дка.
като двугодишна и тригодишна култура.

Лист – 7:1.

Многогодишна Стръкове – 1300-1500 кг свежи;
280-330 кг сухи;
култура

Лист: 6:1

2 до 3 реколти
годишно

Листа – 480 кг свежи; 120 кг сухи
(шмулени)

Многогодишна 2000 кг свежа маса или
култура (5-8
570-600 кг сушени стръкове
години)

Стрък – 7:1.
Корен – 5,5:1

Стрък: 4:1

3,5:1

2 реколти
годишно
13. Медицинска ружа
(Althaea officinalis L.)

Лист

Под специален режим
на опазване и ползване
по ЗЛР. Забранен за
събиране за стопански
цели, от естествените
находища.

Корен

Цвят

14. Мента

Лист

(Mentha piperita L.)

Стрък

Многогодишна
култура. Отглежда се като
2-3 годишна
култура.

През първата, втората и третата
година от отглеждането на медицинската ружа са средно 120-160
кг сухи листа и цветове и 180-250
кг сухи корени

Лист – 5:1

Многогодишна
култура. Отглежда се като
двугодишна
и тригодишна
култура.

Първа година 800-1000 (1500) кг
свежа маса; 80-100 (150) кг сух
лист, 200-250 кг сух стрък

Лист – 10:1
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Втора година 3000-4500 кг свежа
маса, 300-500 кг сух лист; 800-1000
кг сух стрък.

Цвят – 5:1
Небелени
корени – 4:1
Белени корени
– 4,5:1

Стрък – 5:1

Вид/статус

Използваема част
(билка)

Период на
отглеждане

Добив (кг/дка)

15. Седефче

Стрък

Първа година – 350 кг сух стрък

(Ruta graveolens L.)

Многогодишна култура (6
години).

В ЗБР, в ЧК

До 2 реколти
годишно.

16. Шипка

Плод

(Rosa sp.div. )

Рандеман за
превръщане
от свежо в
сухо тегло
4:1

Втора и следващи години – 500 кг
сух стрък

Многогодишна От младите насаждения (3-4 годи- 2:1
култура
на) са 150-500 кг сурови плодове
(100-250кг сухи плодове),
От плододаващите от 600 до 1000
кг сурови плодове (300-500 кг сухи).

При търговия с култивирани растения често се наблюдават опити да се предлагат билки, незаконно
събрани от природата и смесени с култивирани билки, с цел ползване на издаден документ –
удостоверение за билки от култивирани лечебни растения. Култивираните растения се отглеждат
при контролирани условия и грижи, т.е. при сходни и постоянни условия. Те нарастват равномерно
и са защитени от болести и вредители. В природата лечебните растения растат при разнородни,
често неблагоприятни условия, при наличие на вредители, болести и различни фактори, които ги
повреждат видимо.
Полезни данни за различаване на култивираните от събраните от природата билки са посочени в
таблицата по-долу:
Част от растението

Култивирани

От дивата природа

Корени

Здрави, нормално развити, едри,
по-гладки, сочни, разклонения
насочени по един и същи начин.

Често наранени, с различни по вид и разстояние надебелявания, отчупени/накъсани
при събирането, едри и дребни, някои сухи,
други – не, разклонения насочени в пространството, по най-различен начин.

Стъбла

Без наранявания, сочни, нараства- С разклонения, някои начупени/наранени,
ли постепенно и еднотипно.
нараствали неравномерно във времето и
различни при различните екземпляри.

Листа

Здрави, свежи, сочни, цели, чисти, Свежи и сухи едновременно, някои накъсабез наранявания, без следи от
ни, с полепнали чужди частици по тях, със
вредители или болести.
следи и повреди от вредители.

Данни за култивирането на лечебни растения може да се намерят в сайта на проект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България“: www.susherbsbg.eu. Публикувана
е информация за избора на видове за култивиране; общите изисквания при технологиите за култивиране; обща информация за подходящите райони в страната с традиции в отглеждането на
различните видове и др. На сайта са достъпни и инструкции за култивиране на 12 вида лечебни
растения.
Инструкции за отглеждане и агрообосновки на различни видове лечебни растения могат
да се намерят и на сайта на „Булхърбс“ ООД – www.bulherbs.com.
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V. ПОЛЕЗНИ АДРЕСИ
И ИЗТОЧНИЦИ НА
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Международно законодателство
• К
 онвенция за биологично разнообразие (КБР):
www.cbd.int
• Конвенция за международна търговия със застрашени видове от дивата
флора и фауна:
www.cites.org
• Стратегически план за биологичното разнообразие 2011-2020 г. и целите от
Аичи за биоразнообразието:
www.cbd.int/sp
• Глобалната стратегия за опазване на растенията 2011-2020:
www.cbd.int/gspc
• Протокол от Нагоя за достъп до генетични ресурси и справедливо
и равноправно разпределение на ползите, произтичащи от тяхното
използване, към КБР:
www.cbd.int/abs
• Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.:
www.ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/comm2006/2020.htm
Институции
• Министерство на околната среда и водите:
www.moew.government.bg
• Министерство на земеделието и храните:
www.mzh.government.bg
• Министерство на регионалното развитие и благоустройството:
www.mrrb.government.bg
• Изпълнителна агенция по околна среда:
www.eea.government.bg
• Изпълнителна агенция по горите:
www.iag.bg
Национални стратегии и планове
• Н
 ационалната стратегия за околна среда 2009–2018 г. и плана за действие
към нея;
www.moew.government.bg
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• Н
 ационална стратегия за опазване на биологичното разнообразие;
www.strategy.bg/FileHandler.ashx?fileId=1285
• Н
 ационален план за опазване на биологичното разнообразие 2005-2010 г.;
www.chm.moew.government.bg/nnps/files/NPlan_bioraznoobrazie.doc
• Националната стратегия за регионално развитие 2012–2022 г. (НСРР);
www.mrrb.government.bg/?controller=articles&id=350
• Н
 ационален стратегически план за развитие на селските райони 2007–2013 г.;
www.eufunds.bg/document/81
• Национална стратегия за устойчиво развитие на земеделието в България в
периода 2014–2020 г.;
www.noa.bg/Files/Docs/Natzionalna_strategiia_za_ustoichiwo_raz133.pdf
• Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България
2013–2022 г. (2012 г.);
www.bbf.biodiversity.bg/files/doc/Wetlands-plan-final.pdf
• Национална стратегия за развитие на горския сектор в Р. България 2013–
2020 г. (НСРГСРБ);
www.iag.bg
Информационни системи
• Н
 ационална система за мониторинг на биологичното разнообразие (ИАОС);
www.eea.government.bg/en/bio/nsmbr
• Р егистър на защитените територии и защитените зони в България:
www.eea.government.bg
• И
 нформационна система за защитени зони от екологична мрежа Натура
2000;
http://natura2000.moew.government.bg
• Б
 ългарски портал за биоразнообразието;
www.chm.moew.government.bg
• Е вропейска информационна система за горски генетични ресурси (EUFGIS);
www.eufgis.org
Проекти, организации и др.
 нститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания, БАН:
• И
www.iber.bas.bg
• П
 роект „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”:
www.susherbsbg.eu
• П
 роект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на
общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество,
местните общности и медиите”
www.herbvaluebg.org
• „ Булхърбс” ООД:
www.bulherbs.com
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РЕЧНИК
Ареал

област на географско разпространение на живи организми (вид, род,
семейство и т.н.) или определен тип биотични съобщества

Билки

отделни морфологични растителни части или цели растения, както и
плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени продукти, за хранителни, козметични и технически цели

Биологично
разнообразие

многообразието от живите организми от всички типове екосистеми,
както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите

Генетични ресурси

генетичният фонд (съвкупността от наследствените качества на организмите) както в природните, така и в култивираните носители

Естествено
находище

местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения

Естествено
местообитание

пространствено ограничена територия, включваща всички компоненти
на неживата и живата природа, които със своите параметри определят
условията за съществуване на природните популации

Консервационно
значим

вид, съобщество, екосистема, природно местообитание, признати в
научно издание за застрашени в някаква степен или притежаващи съществена екологична роля (напр. включени в национални или международни червени книги или списъци, в приложения към конвенции
или директиви и други подобни документи)

Култивирани
лечебни растения

видове, които се отглеждат при контролирани от човека условия

Лечебни растения

тези растения, които могат да бъдат използвани за получаване на билки

Мониторинг

продължително във времето еднотипно проследяване състоянието на
даден показател, фактор, структура и т. н. с цел оценка, прогнозиране,
контрол и въздействие за тяхното оптимизиране; система за наблюдения

Начин на ползване

указания относно начина на събиране на билките (изкопаване, откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището

Популация

териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид,
които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал
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Приоритетни
типове природни
местообитания

местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които
са определени като такива по силата на международни споразумения,
по които Република България е страна

Рандеман

коефициент за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло

Ресурси от лечебни
растения

съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт,
използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди

Режим на ползване
на находището

система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения

Режим на опазване

съвкупността от разрешени и забранени действия и условия за даден
вид лечебно растение, определени от закона, с цел защита

Устойчиво
ползване

ползването на лечебните растения в количества, по начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения
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Приложения
Приложение 1.
ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
Обн. ДВ. бр. 29 от 7 Април 2000 г., изм. ДВ. бр. 23 от 1 Март 2002 г., изм. ДВ. бр. 91 от 25 Септември 2002 г., изм. ДВ. бр. 30 от 11 Април 2006 г., изм. ДВ. бр. 65 от 11 Август 2006 г., изм. ДВ. бр.
94 от 16 Ноември 2007 г., изм. ДВ. бр. 36 от 4 Април 2008 г., изм. ДВ. бр. 43 от 29 Април 2008 г., изм.
ДВ. бр. 80 от 9 Октомври 2009 г., изм. ДВ. бр. 103 от 29 Декември 2009 г., изм. ДВ. бр. 28 от 5 Април
2011 г., изм. ДВ. бр. 82 от 26 Октомври 2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013 г., изм. ДВ. бр. 98 от
28 Ноември 2014 г.
Глава първа. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) Този закон урежда управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване
на лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки.
(2) Разпоредбите на закона се прилагат за лечебните растения по списък съгласно приложението, независимо от собствеността им.
Чл. 2. Разпоредбите на закона не се прилагат за:
1. използването на билките за лечебни и профилактични цели;
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) дейността на лицата, които използват
със или без преработване билките за производство на лекарствени продукти, храни и козметика, с
изключение на отчитането на изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки.
Чл. 3. Проучването, разработването, добивът и използването на лечебните растения на континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се уреждат съгласно изискванията на
Закона за концесиите.
Чл. 4. Лечебните растения са природен ресурс, за ползването на който се заплащат такси по
реда на този закон.
Глава втора. ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
Чл. 5. (1) Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.
(2) Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси.
(3) Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете.
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(4) Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, при което се
влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване.
(5) Унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията.
Чл. 6. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите.
Чл. 7. (1) Собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени
от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4.
(2) При увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се
ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за
възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.
(3) В случаите по ал. 2, както и когато плановете, програмите и проектите не съдържат необходимите предвиждания за опазване на лечебните растения или когато условията на средата са
се променили съществено, собственикът депозира писмено искане пред съответната регионална
инспекция по околната среда и водите за определяне на мерките.
(4) Искането по ал. 3 е основание за издаване на предписание от инспекцията относно:
1. възстановяването на светлинния, топлинния или водния режим на местообитанието;
2. осъществяването на определен вид обработка и подхранване на почвата, напояване, подсяване или мерки за ограничаване разпространението на нежелани растителни видове;
3. определяне на режим за ползване на находището.
Чл. 8. Когато обектът или дейността – предмет на концесията, са различни от обекта по чл.
3, концесионерът има задълженията по чл. 7, ал. 1 и 2, когато в договора за концесия е включено
правото му на ползване на лечебни растения, или задълженията по чл. 7, ал. 1, когато лечебните
растения са изключени от особеното право на ползване.
Чл. 9. Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят
до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на
популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в нарушение на
наредбата по чл. 27.
Чл. 10. (1) Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим
на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна
тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция.
(2) Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на
околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник“.
(3) Специалният режим обхваща:
1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете
от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища;
2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища;
3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните местообитания.
(4) Определените в заповедта по ал. 2 количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията.
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(5) Разпределянето по ал. 4 се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите
за условията и реда за разпределение на количествата билки, която се обнародва в „Държавен
вестник“.
Чл. 11. (Доп. – ДВ, бр. 103 от 2009 г.) Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на
министъра на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице.
Чл. 12. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки от лечебни растения под специален режим на
опазване и ползване в нарушение на заповедите по чл. 10, ал. 2 и 5.
Чл. 13. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до лицата, които ги използват със или без преработване
за производство на лекарствени продукти, храни и козметика със следните документи:
1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10,
ал. 5, когато билките са събрани от естествените им находища;
2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни
растения;
3. позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2.
Чл. 14. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37 от Закона за биологичното разнообразие и обхванати
в списъка по приложението към чл. 1, ал. 2 на този закон, се опазват съобразно разпоредбите на
Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 15. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За находища на лечебни растения,
намиращи се в защитени територии, се прилагат режимите и нормите, установени със Закона за
защитените територии, заповедите за обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на опазването и ползването – разпоредбите на този закон.
Чл. 16. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За опазване на лечебните растения в горските територии се определят превантивни и текущи мерки въз основа на дългосрочни
и краткосрочни предвиждания.
(2) Мерките по ал. 1 включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения.
(3) За приоритетни типове природни местообитания и видове лечебни растения, включително редки или изчезващи, за отделни райони или находища се разработват и прилагат съответни
биологични, химични, физико-механични и интегрирани методи и средства за опазване.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забранява се пашата на селскостопански животни в горските територии, когато тази дейност противоречи на предвижданията за опазване на определени видове лечебни растения.
Чл. 17. (1) За опазване на лечебните растения в земеделските земи:
1. на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя 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 във
всяка община;
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2. при промяна на предназначението на земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието върху околната среда или в становището на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната
среда, се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието на лечебните растения.
(2) За лечебните растения в земеделските земи се спазват изискванията по чл. 16, ал. 1,
2, 3 и 4.
Чл. 18. (Изм. – ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.11.2012 г.) За опазване на лечебните растения
в строителните граници на населените места устройствените планове включват изисквания за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване.
Чл. 19. (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
Глава трета. ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
Раздел I. Общи разпоредби
Чл. 20. (1) Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва:
1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
2. придобиването на билки за първична обработка или преработка;
3. 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.
(2) Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се урежда от
Закона за посевния и посадъчния материал и от Закона за закрила на новите сортове растения и
породи животни.
Чл. 21. (1) Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва
съобразно изискванията на този закон, както и съобразно предвижданията на съответните планове, програми и проекти по раздел II на глава четвърта.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Ползването на лечебните растения по
чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на позволително.
(3) Позволително по ал. 2 не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори
и водни обекти – държавна и общинска собственост.
(4) 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.
(5) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Позволителното задължително придружава събраните билки до и в билкозаготвителния пункт и складовете към него.
Чл. 22. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Позволително за ползване на лечебните растения се издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в определения им териториален обхват – когато ползването е от горски територии – държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на договор – след заплащане на
такса в държавното горско стопанство или в държавното ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на населените места – общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
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б) територии в строителните граници на населените места – общинска собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд – частна собственост; позволително се издава на
собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност
за преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно, при свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна собственост, в
границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната администрация;
4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция;
5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната община и
регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии – общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени
на общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика – за горските територии извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.
Чл. 23. (1) За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от общината лечебни растения лицата заплащат такси за ползване.
(2) Заплатените такси не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено
преди срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на ползвателя.
(3) Заплатените такси се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди
срока, определен в позволителното за ползване, и е по вина на органите, определени по чл. 22, и в
случаите на непреодолима сила по смисъла на Търговския закон.
Чл. 24. (1) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(2) Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска
собственост, се определят от съответните общински съвети в размер не по-голям от размера на
таксите по ал. 1.
Чл. 25. (1) Таксите по чл. 23, ал. 1 постъпват във:
1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) полза на съответното държавно горско стопанство или държавно ловно стопанство, когато ползването е от находища, намиращи се в
горски територии – държавна собственост, както и в такива, предоставени им за управление въз
основа на договор;
2. (изм. – ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г.) предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда, когато ползването е от находища на територията на националните паркове;
3. (изм. – ДВ, бр. 91 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от
05.04.2011 г.) бюджета на съответната община, когато ползването е от находища, намиращи се в
горски територии – общинска собственост, в земи, води и водни обекти в поземления фонд или в
населените места – общинска собственост;
4. държавния бюджет, когато ползването е от находища, намиращи се в земеделски земи, води
и водни обекти – държавна собственост, в границите на населените места и в поземления фонд.
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(2) Таксите по чл. 23, ал. 1 се изразходват за:
1. плановите документи по чл. 50;
2. дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;
3. научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;
4. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.) 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 по този закон.
Чл. 26. (1) (Предишен текст на чл. 26, изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
Позволителното за ползване се издава на билкозаготвител – юридическо лице, или на физическо
лице, което събира билки за продажба 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. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) срока на ползване;
6. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) други условия, свързани с опазване на
находището;
7. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) лицата, извършващи ползването, ако те
са различни от титуляря на позволителното.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато позволителното е издадено на
билкозаготвител – юридическо лице, в него поименно се записват физическите лица, с които той
организира събирането; броят на тези лица не може да бъде по-голям от 20 души.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.
Чл. 27. Начинът на ползване се определя с наредба за правилата и изискванията за събиране
на билки или генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на околната среда
и водите.
Чл. 28. Забранява се издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на съответните планове, програми и проекти и на специалния режим по чл. 10, ал. 1.
Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забранява се на физически лица
и на юридически лица да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които
няма издадено позволително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по
чл. 46, т. 3.
Чл. 28б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Забранява се ползването на лечебни растения в нарушение на определените в позволителното по чл. 26, ал. 1 вид, количество,
район, начин на ползване и други условия.
Чл. 29. (1) Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.
(2) Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки.
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(3) Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете
за билки, се определят с наредба на министъра на здравеопазването и на министъра на околната
среда и водите.
Чл. 30. (1) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или опаковане.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Минималната първична обработка в
билкозаготвителния пункт е замразяване или изсушаване на билките.
Чл. 31. (1) Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им обработка.
(2) Билкозаготвителят е длъжен:
1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване на дейността в тях;
2. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да изкупува само билки, за които е издадено позволително от органите и лицата по чл. 22 или удостоверение за култивиране;
3. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да съхранява позволителните и/или
удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март на следващата календарна година;
4. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да води книга за изкупените,
реализираните и наличните количества билки, регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите;
5. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) да осигурява достъп на контролните органи по този закон за проверка на наличните или намиращите се в процес на първична
обработка билки и на необходимата документация;
6. (предишна т. 4, изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) до 20 януари да
представя в съответната регионална инспекция по околната среда и водите обобщена информация
за изкупените, обработените и реализираните през предходната година билки и техния произход
по позволително, както и за складовите наличности.
(3) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Предоставянето на информация по ал.
2, т. 1 и 6 може да се извърши на хартиен носител или по електронен път.
Чл. 31а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4
се води за всеки билкозаготвителен пункт и склад за билки и се идентифицира с пореден номер,
адрес на билкозаготвителния пункт и данни за билкозаготвителя – име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес, когато той е физическо лице, или наименование, седалище, адрес на
управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер, когато е юридическо лице.
(2) Приключените книги се съхраняват една година от лицата по чл. 31 и 32.
(3) При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата по чл. 31 и 32 са длъжни в срок до 7 дни писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и
водите, да предоставят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните до
момента на прекратяване на дейността билки и да съхраняват книгата по чл. 31, ал. 2, т. 4 за срок
от една година.
Чл. 32. (1) Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва
и от лица, различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими
билки в необработен вид.
(2) Лицата по ал. 1, както и тези, които съхраняват билки в складове за билки, са длъжни да
спазват изискванията на чл. 31, ал. 2.
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(3) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Билковите аптеки и търговците от фармацевтичната, парфюмерийната, козметичната и хранителната промишленост, които са изкупили
билки при осъществяване на дейността си, са длъжни да спазват изискванията на чл. 31, ал. 2, т. 6
и чл. 31а.
Чл. 33. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изкупените свежи или първично
обработени билки се придружават от позволително за ползване на билки, издадено по реда на чл.
21, ал. 2, и/или удостоверение за култивиране по чл. 46, т. 3.
Раздел II. Ред за издаване на позволително за ползване
Чл. 34. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Лицата, които кандидатстват за
позволително, подават до органите или лицата по чл. 22 заявление, което съдържа:
1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) име, номер на документа за самоличност и постоянен адрес – за физическите лица;
2. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) наименование, седалище, адрес на
управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на юридическото лице и данните по т. 1 на
лицето, което го представлява – за билкозаготвител – юридическо лице, както и имената, номер
на документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното,
когато ползването е по реда на чл. 26, ал. 2;
3. (предишна т. 2 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) вида и количеството на ползването;
4. (предишна т. 3 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) района на събирането.
Чл. 35. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Органите или лицата по чл. 22
издават позволителното в еднодневен срок от постъпването на заявлението, освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не по-късно от 5 дни
от постъпването на заявлението.
Чл. 36. Позволителните за ползване се издават по реда на постъпването на заявленията.
Чл. 37. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За определяне на количеството
органите или лицата по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите документи по този закон,
включително на документите в проектна фаза.
(2) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато документите по ал. 1 не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество се определя от
органите или лицата по чл. 22.
Чл. 38. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Органът или лицето по чл. 22 отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, определени от
плановите документи, като се мотивира писмено в срока по чл. 35.
Чл. 39. (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Издаденото по реда на предходните членове позволително, както и отказът по чл. 38, могат да се обжалват от заинтересуваните лица
по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Чл. 40. (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Изменение на позволителното
може да се извършва само от органа или лицето, който го е издал, когато титулярят изрази желание
да бъдат променени видът, количеството или районът на събиране.
Чл. 41. (1) (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Органът или лицето по
чл. 22 отнема позволителното за ползване, когато от дейността на титуляря на позволителното за
ползване или на записаните в него по чл. 26, ал. 2 лица е настъпило увреждане или унищожаване
на находищата на лечебни растения.
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(2) (Изм. – ДВ, бр. 30 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г., отм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от
05.04.2011 г.)
Глава четвърта. УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I. Правомощия на органите на изпълнителната власт
Чл. 42. (1) Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се осъществява от:
1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и храните;
2. областните управители;
3. кметовете на общините;
4. директорите на дирекциите на националните паркове;
5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите;
6. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства.
(2) Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:
ните;

1. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) министъра на земеделието и хра2. кметовете на общините.

Чл. 43. (1) Министърът на околната среда и водите ръководи и координира разработването и
провеждането на държавната политика по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения,
включително интегрирането ѝ в секторните политики.
(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът на околната среда и водите според
своите правомощия:
1. ръководи разработването на Националната стратегия за лечебните растения и я внася за
приемане от Министерския съвет;
2. координира контролните функции на органите на изпълнителната власт по отношение на
лечебните растения;
3. организира системата за наблюдение и оценка на диворастящите лечебни растения по отношение на състоянието и ползването им;
4. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.) организира набирането, поддържането в актуално състояние
и предоставянето на данни за лечебните растения съгласно чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за кадастъра
и имотния регистър и създава, и поддържа специализирани карта, регистър и информационна система за тях;
5. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) съвместно
с министъра на земеделието и храните предлага за одобряване от Министерския съвет тарифи за
такси за ползване на диворастящи лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – държавна
собственост;
6. определя лечебните растения под специален режим на опазване и ползване;
7. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) утвърждава коефициенти за превръщане
на количествата билки от свежо в сухо тегло след съгласуване с научни и браншови организации.
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(3) За подпомагане дейността на министъра на околната среда и водите се създава Консултативно-експертен съвет за лечебните растения.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., доп. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Консултативно-експертният съвет изпълнява функциите на държавно-обществен орган в областта на
лечебните растения и включва представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Изпълнителната
агенция по горите, Българската академия на науките, неправителствени организации, Националното сдружение на общините, браншови и научни организации и др.
(5) Министърът на околната среда и водите издава правилник за устройството и дейността на
Консултативно-експертния съвет за лечебните растения.
Чл. 44. (1) (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009
г.) Министърът на земеделието и храните ръководи култивирането, селекцията и растителната
защита на лечебните растения, както и устойчивото им ползване на територията на поземления
фонд.
(2) За осъществяване на дейността си по ал. 1 министърът:
1. (отм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.)
2. ръководи и координира дейностите, свързани с култивиране на лечебните растения, като
организира:
а) селекция, интродукция, сортоподдържане и сортоизпитване;
б) производство и контрол на посевен и посадъчен материал;
в) разработване на екологосъобразни технологии за култивиране;
г) поддържане на колекции и семенни банки в условия извън естествената им среда;
3. стимулира дейности, свързани с култивираното отглеждане на лечебните растения;
4. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) разрешава вноса и износа на посевен и
посадъчен материал от лечебни растения съгласно изискванията на Закона за посевния и посадъчния материал;
5. (изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните
растения в земите, водите и водните обекти – държавна собственост.
Чл. 45. (1) Областният управител осигурява съответствие между националната стратегия и
общинските програми за опазване на околната среда по отношение на лечебните растения.
(2) За целта по ал. 1 областният управител:
1. координира разработването на общинските програми по ал. 1;
2. отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от поземления фонд
– държавна собственост, и издава позволителни за ползването на лечебните растения.
Чл. 46. Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на общината във връзка с
ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като:
1. организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, включени
в общинската програма за опазване на околната среда;
2. издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти –
общинска собственост;
3. издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;
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4. (изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.) 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.
Чл. 47. Директорът на дирекцията на националния парк:
1. организира охраната на лечебните растения на територията на парка и контролира ползването и възпроизводството им;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения на територията на парка;
3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4.
Чл. 48. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.)
Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите:
1. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) контролира ползването и възпроизводството на лечебните растения в горските територии;
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) предвижда и организира дейности по
опазването и охраната на лечебните растения в горските територии;
3. предоставя на министъра на околната среда и водите информация по чл. 46, т. 4;
4. (нова – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) организира поддържането и възстановяването на лечебните растения в горските територии – държавна
собственост.
Чл. 49. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Директорът на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство:
1. предвижда и организира дейности по опазване и защита на лечебните растения в горските територии – държавна собственост, както и в териториите, предоставени им за управление
въз основа на договор;
2. издава позволителни за ползване на лечебни растения от горските територии – държавна собственост, както и от териториите, предоставени им за управление въз основа на договор.
Чл. 49а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Органите по чл. 42 могат да
възлагат правомощията си, свързани с издаването на позволителните по този закон, на оправомощени от тях длъжностни лица.
Раздел II. Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения
Чл. 50. За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват:
1. Национална стратегия за лечебните растения – от министъра на околната среда и водите;
2. раздел „Лечебни растения“ към плановете за управление съгласно Закона за защитените
територии – по задание от министъра на околната среда и водите;
3. раздел „Лечебни растения“ към общинската програма за опазване на околната среда – от
кмета на съответната община;
4. (изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г., изм.
– ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) раздел „Лечебни растения“ към горскостопанските
планове и програми съгласно Закона за горите.
Чл. 51. Националната стратегия за лечебните растения съдържа:
1. характеристика и анализ на:
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а) състоянието на лечебните растения в страната по отношение на разпространение, генетичен фонд, ресурси, условия в местообитанията, опазване на екосистемите и естествените
местообитания, степен на използване, възобновяване;
б) факторите, оказващи влияние на екосистемите, популациите, генетичния фонд, ресурсите на лечебните растения;
ност;

в) ресурсите от лечебни растения с информация относно тяхната сегашна или бъдеща цен2. прогноза за:

им;

а) количествените и качествените характеристики на лечебните растения и на ресурсите
б) ползването на лечебните растения;
3. стратегически решения относно:
а) направленията за постигане на устойчиво развитие на лечебните растения;

б) целите и показателите за достигане по отношение на ресурсите и разнообразието, задачите и дейностите по етапи и приоритет, начините за постигане на поставените цели, в т. ч. за
въздействие върху неблагоприятните фактори в естествената среда на лечебните растения;
в) финансови и други ресурси за постигане на целите по т. 3, буква „б“.
Чл. 52. Националната стратегия формулира изисквания към политиката, плановете и програмите на стопански сектори или дейности, за да се осигури опазването на естествените местообитания, биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси в естествената им среда.
Чл. 53. Националната стратегия се разработва за срок 20 години и се актуализира на всеки
5 години.
Чл. 54. Националната стратегия се приема от Министерския съвет с решение.
Чл. 55. (1) (Предишен текст на чл. 55 – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Раздел
„Лечебни растения“ по чл. 50, т. 2, 3 и 4 съдържа:
1. описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите;
2. анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни растения, за
осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите;
3. приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните растения,
включително на редки или застрашени от изчезване видове;
4. избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;
5. предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи от по-висока
степен.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) 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.
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Раздел III. Система за наблюдение и оценка на лечебните растения. Специализирани карта
и регистър (Загл. изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.)
Чл. 56. (1) За диворастящите лечебни растения се организира и прилага система за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на техните популации и ресурси и върху ползването им с цел своевременно идентифициране на негативните процеси, прогнозиране на тяхното
развитие, предотвратяване на вредните последици и определяне ефективността на мерките за
опазване на лечебните растения.
(2) Наблюдението и оценката по ал. 1 се организират от Министерството на околната среда
и водите и представляват неразделна част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).
(3) Държавните и местните органи, съобразно правомощията си и функциите на съответните администрации, са длъжни да предоставят данни на Министерството на околната среда и
водите за целта на наблюдението и оценката по ал. 1.
(4) (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Министърът на околната среда и
водите утвърждава:
1. методика за оценка на ресурсите от лечебни растения;
2. методика за извършване на дългосрочна оценка и наблюдение на естествени популации
от лечебни растения.
Чл. 57. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.) (1) Специализираните карта и регистър на лечебните
растения осигуряват данни за местоположение, граници, размери, собственост на находищата,
състояние на лечебните растения, количествени запаси и степен на ползване на ресурсите им.
(2) Картата и регистърът по ал. 1 са публични и се водят за осигуряване на опазването и
устойчивото ползване на лечебните растения.
(3) При създаването и поддържането на специализираните карта и регистър се използват
данни от раздел „Лечебни растения“ към плановете, програмите и проектите по чл. 50, т. 2, 3 и 4,
както и от наблюдението и оценката по чл. 56.
(4) Регионалните инспекции по околната среда и водите и дирекциите на националните
паркове създават и поддържат за контролираната от тях територия специализирани карта и регистър на лечебните растения, данните от които се обобщават и систематизират от Министерството на околната среда и водите.
(5) (Изм. – ДВ, бр. 66 от 2013 г., в сила от 26.07.2013 г., изм. – ДВ, бр. 98 от 2014 г., в сила
от 28.11.2014 г.) Съдържанието на специализираните карта и регистър на лечебните растения и
условията и редът за създаването и поддържането им се определят с наредба на министъра на
околната среда и водите и министъра на регионалното развитие и благоустройството.
(6) Лицата ползват данни от специализираните карта и регистър на лечебните растения
срещу заплащане на такса по тарифа, одобрена от Министерския съвет.
(7) Условията и редът за предоставяне на специализираните данни от картата и регистъра
по ал. 1 се определят с наредба на министъра на околната среда и водите.
Глава пета. КОНТРОЛ
Чл. 58. Министърът на околната среда и водите контролира:
1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните
растения;
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2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и
устойчивото им ползване;
3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения.
Чл. 59. Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират:
1. изпълнението на предвижданията на плановите документи по чл. 50;
2. спазването на специалния режим по чл. 10, ал. 1;
3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки;
4. (доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) вида и количествата на билките за
преработване и търговия;
5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения;
6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, както и начините и средствата за събиране;
7. (нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) издадените позволителни от органите
и лицата по чл. 22.
Чл. 60. (Изм. – ДВ, бр. 36 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 80 от 2009 г.) Министърът на земеделието
и храните контролира посевния и посадъчния материал от лечебни растения.
Чл. 61. Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти в поземления фонд – държавна собственост.
Чл. 62. Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места.
Чл. 63. Директорът на дирекция на национален парк контролира:
1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения;
2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк.
Чл. 64. (Изм. – ДВ, бр. 43 от 2008 г., изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Регионалната дирекция по горите организира контрола върху ползването и възпроизводството на
лечебните растения в горските територии в обхвата на нейното действие.
Чл. 64а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За неуредените случаи при осъществяване на контролните правомощия по този закон се прилагат разпоредбите на глава девета
от Закона за опазване на околната среда.
Глава шеста. ПРИНУДИТЕЛНИ АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ И АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. – ДВ, БР. 28 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 05.04.2011 Г.)
Раздел I. Принудителни административни мерки (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от
05.04.2011 г.)
Чл. 64б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За предотвратяване и преустановяване на административните нарушения по този закон, както и за предотвратяване или отстраняване на вредни последици върху лечебните растения и техните находища органите по чл.
64г или оправомощени от тях длъжностни лица прилагат принудителни административни мерки.
Чл. 64в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Принудителни административни мерки се прилагат в случаите на възникване на непосредствена опасност от увреждане или
унищожаване на естествените находища или биологичното разнообразие на лечебни растения
вследствие на:
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1. нарушения по този закон;
2. природни бедствия;
3. аварии и други непредвидени обстоятелства, предизвикани от човешка дейност.
Чл. 64г. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Директорите на регионалните
инспекции по околната среда и водите или оправомощени от тях длъжностни лица:
1. спират с мотивирана заповед дейности по ползването на лечебни растения в техните естествени находища, извършвани в нарушение на този закон;
2. издават задължителни предписания за мерки за опазване, поддържане и възстановяване
на естествените находища на лечебни растения, както и за предотвратяване и/или отстраняване на
нарушения и вредните последици от тях с определяне на срокове и отговорници за изпълнението им.
(2) Директорите на дирекции на национални паркове съобразно териториалната си компетентност или оправомощени от тях длъжностни лица:
1. прилагат принудителните административни мерки по ал. 1;
2. ограничават или забраняват достъп до естествени находища на лечебни растения за определен период.
(3) Директорите на държавни горски стопанства, директорите на държавни ловни стопанства
и кметовете на общини или оправомощени от тях длъжностни лица съобразно териториалната си
компетентност прилагат принудителните административни мерки по ал. 2, т. 2, като уведомяват за
това съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
Чл. 64д. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) (1) Прилагането на принудителните
административни мерки се извършва с мотивирана заповед, в която се посочват основанието за
прилагане, видът и начинът на прилагане на съответната принудителна административна мярка.
(2) Заповедта по ал. 1 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(3) Обжалването на заповедта по ал. 1 не спира изпълнението й.
Раздел II. Административнонаказателна отговорност (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от
05.04.2011 г.)
Чл. 65. (1) (Доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 не прилага мерките за опазване на лечебните растения, когато това се изисква от съответните планове, програми и проекти, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., съответно с
имуществена санкция от 300 до 3000 лв.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което не изпълнява предписанията на регионалната инспекция по околната среда и водите за опазване на лечебните растения.
Чл. 66. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 събира, изкупува, извършва първична обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в нарушение на заповедите по чл. 10, ал. 2
или 5, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв.
Чл. 67. (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
Чл. 68. (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
Чл. 69. (Отм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.)
Чл. 70. (Изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на разпоредбите по чл. 16, ал. 4 извършва паша извън районите или местата, определени от горскосто-
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панските планове и програми, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. Същото наказание се налага и
за пашата в земеделските земи съгласно изискванията на чл. 17, ал. 2.
Чл. 71. (1) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Длъжностно лице, което издаде
позволително за ползване в нарушение на правилата и изискванията, определени с наредбата по
чл. 27, се наказва с глоба от 100 до 3000 лв.
(2) (Отм., предишна ал. 1, изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Длъжностно
лице, което издаде позволително в нарушение на чл. 28, като не спазва предвижданията на съответните планове, програми и проекти, както и разпоредбите на заповедта за специалния режим на
опазване и ползване по чл. 10, ал. 2 и на заповедта на директора на регионалната инспекция по
околната среда и водите по чл. 10, ал. 5, се наказва с глоба от 200 до 5000 лв.
Чл. 72. (1) (Предишен текст на чл. 72, изм. и доп. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011
г.) Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 и ал. 5 ползва лечебни растения за стопанска дейност без
позволително, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 300 до
5000 лв.
(2) (Нова – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на чл. 28б ползва
лечебни растения с редовно издадено позволително, но извън указаните в него вид на ползване,
разрешено количество, район или конкретно находище, начин на ползване и срок, както и при неизпълнение на поставените в позволителното други условия, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв.,
съответно с имуществена санкция от 200 до 2000 лв.
Чл. 73. Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане
на находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие или в нарушение на разпоредбите
на наредбата по чл. 27, се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв.
Чл. 73а. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на чл. 28а
продава, изкупува и/или превозва билки или генетичен материал, за които няма издадено позволително за ползване по чл. 22 или удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46, т. 3, се наказва
с глоба от 100 до 2000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 3000 лв.
Чл. 73б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който наруши изискванията на
наредбата по чл. 29, ал. 3, се наказва с глоба от 50 до 3000 лв. или с имуществена санкция от 300
до 5000 лв.
Чл. 74. (Изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Който в нарушение на чл. 31, ал. 2
не уведоми регионалната инспекция по околната среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки, за които не е издадено позволително или удостоверение
за култивиране, не съхранява позволителните или удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки и за техния произход, не осигурява
достъп на контролните органи до наличните или намиращите се в процес на първична обработка
билки, не предоставя обобщена информация на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв.
Чл. 75. Лицата, които в нарушение на чл. 32 не предоставят обобщена информация пред регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите се
на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв.
Чл. 76. Длъжностно лице, предоставило на трети лица информация, събрана по реда на чл.
74, представляваща търговска или фирмена тайна, се наказва с глоба до 5000 лв., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.
Чл. 76а. (Нов – ДВ, бр. 94 от 2007 г.) (1) Вещите, включително събраните лечебни растения –
предмет на нарушение, и вещите, послужили за неговото извършване, се отнемат в полза на държавата, независимо чия собственост са.
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(2) Продажбата на вещи по ал. 1 се извършва по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Чл. 76б. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) Когато лицата по чл. 31 и 32 не
представят или не притежават документите съгласно изискванията на чл. 33, им се налага глоба от
100 до 1000 лв. или имуществена санкция от 200 до 2500 лв.
Чл. 76в. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За неизпълнение на принудителните административни мерки по чл. 64г физическите лица се наказват с глоба от 100 до 2000
лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 300 до
4000 лв.
Чл. 76г. (Нов – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) За други нарушения на този закон,
ако извършеното не съставлява престъпление, физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000
лв., а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до
2000 лв.
Чл. 77. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1, съобразно техните правомощия.
(2) Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 или от упълномощени
от тях длъжностни лица.
Чл. 78. Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изменението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
Допълнителни разпоредби
§ 1. По смисъла на този закон:
1. „Лечебни растения“ са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки.
2. (изм. – ДВ, бр. 28 от 2011 г., в сила от 05.04.2011 г.) „Билки“ са отделни морфологични
растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено
състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на лекарствени
продукти, за хранителни, козметични и технически цели.
3. „Естествено находище“ е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни растения.
4. „Естествено местообитание“ е пространствено ограничена територия, включваща всички
компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят условията за
съществуване на природните популации.
5. „Условия на средата“ са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи
местообитанието.
6. „Популация“ е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, които
могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.
7. „Устойчиво ползване“ е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със
средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
8. „Генетичен фонд“ е съвкупността от наследствените качества на организмите.
9. „Генетичен материал“ е материал от растителен произход, съдържащ функционални единици на наследственост.
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10. „Ресурси от лечебни растения“ е съвкупността от лечебни растения, разгледани като природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални техни нужди.
11. „Режим на ползване на находището“ е система от мерки, включваща периоди на експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения.
12. „Биологично разнообразие“ е многообразието от живите организми от всички типове
екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите.
13. „Култивирани лечебни растения“ са такива видове, които се отглеждат при контролирани
от човека условия.
14. „Приоритетни видове“ са такива лечебни растения, които поради своята биологична или
ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени като такива
по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.
15. „Приоритетни типове природни местообитания“ са местообитанията на приоритетни видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е страна.
16. „Морфологични части“ са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и
цветът на растението.
17. „Начин на ползване“ са указания относно начина на събиране на билките (изкопаване,
откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за възстановяване на находището.
18. „Билки за лични нужди“ са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в
рамките на един ден, както следва:
а) корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг;
б) стръкове – до 2 кг;
в) листа – до 1 кг;
г) кори – до 0,5 кг;
д) цветове – до 0,5 кг;
е) семена – до 0,1 кг;
ж) плодове – до 10 кг;
з) пъпки – до 0,5 кг;
и) талус – до 1 кг.
Преходни и Заключителни разпоредби
§ 2. Националната стратегия за опазване на лечебните растения се разработва в 3-годишен
срок от влизането в сила на закона.
§ 3. (1) Раздел „Лечебни растения“ към документите по чл. 50, т. 2, 3 и 4 се разработва в срок
3 години от влизането в сила на закона.
(2) До разработването на раздела по ал. 1 в срок една година от влизането в сила на закона
съответните органи извършват приблизителна оценка на ресурсите и на възможностите за ползване въз основа на теренни изследвания.
(3) Изследванията и оценката по ал. 1 се оформят в предварителен проект на раздела по ал.
1, който се съгласува със съответната регионална инспекция по околната среда и водите.
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§ 4. До разработването на раздела по § 3 позволителните по този закон се издават, като се
отчита информацията на предварителния проект по § 3, ал. 3.
§ 5. (Изм. – ДВ, бр. 23 от 2002 г.) Специализираните карта и регистър на лечебните растения
се организират в срок 5 години от влизането в сила на закона.
§ 6. Регистрирането на съществуващите изкупвателни пунктове в съответната регионална инспекция по околната среда и водите се извършва в срок до 2 месеца от влизането в сила на закона.
§ 7. В Закона за горите (обн., ДВ, бр. 125 от 1997 г.; изм., бр. 79 и 133 от 1998 г. и бр. 26 от 1999
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 63:
а) в ал. 1 думите „кори“ и „билки“ се заличават, а след думите „семена“ и „горски плодове“
се добавя „с изключение на такива от лечебни растения“;
б) създава се нова ал. 2:
„(2) Ползването на лечебните растения се урежда от отделен закон.“;
в) досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
2. В чл. 64 думите „борина и кори“ се заменят с „и борина“.
3. В чл. 65, ал. 1 думата „билки“ се заличава, а след думите „горски плодове“ се добавя „с
изключение на такива от лечебни растения“.
4. В чл. 93, т. 2 след думата „услуги“ се добавя „включително такси за ползване на диворастящи лечебни растения от държавния горски фонд“.
5. В чл. 95 се създават т. 26, 27 и 28:
„26. дейности по възстановяването, поддържането и култивирането на лечебни растения и
техните находища в държавния горски фонд;
27. наблюдение и оценка на лечебните растения в горския фонд;
28. изграждане и поддържане на кадастъра на лечебните растения.“
§ 8. В Закона за защита на природата (обн., ДВ, бр. 47 от 1967 г.; изм., бр. 3 от 1977 г., бр. 39
от 1978 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 86 от 1991 г., бр. 85 от 1997 г. и бр. 11 и 133 от 1998
г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 9, ал. 2 думите „билки“ и „ценни билки“ се заличават.
2. Създава се чл. 14а:
„14а. Опазването на защитените лечебни растения се урежда с отделен закон.“
------------------------Законът е приет от ХХХVIII Народно събрание на 23 март 2000 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
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Приложение 2.
ВИДОВЕ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, КОИТО СЕ ПОЛЗВАТ СЪГЛАСНО
ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ (извън списъка в приложението по Закона за лечебните растения)

1. Коприва обикновена		

Urtica dioica L.

2. Лайка				

Chamomilla recutita (L.) Rausch.

3. Маточина			

Mellisa officinalis L.

4. Пелин понтийски 		

Artemisia pontica L.

5. Пълзящ пирей			

Elymus repens (L.) Gould

6. Репей 				

Arctium lappa L.

7. Синя хвойна			

Juniperus communis L.

8. Троскот 			

Cynodon dactylon (L.) Pers.

9. Шипка				

Rosa canina complex
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Приложение 3.
НАРЕДБА № 2 ОТ 20.01.2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И ИЗИСКВАНИЯТА
ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ И ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ
РАСТЕНИЯ
Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.
Раздел I. Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се уреждат правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен материал от лечебни растения, включително начините, инструментите, хигиенните изисквания
при събирането, с оглед природосъобразно и устойчиво ползване на ресурсите им.
Чл. 2. Цел на наредбата е опазването на находищата на лечебни растения и осигуряване високо качество на събраните билки.
Раздел II. Общи изисквания при събиране на билки
Чл. 3. При събиране на билки се спазват следните общи изисквания:
1. събирането се извършва от находища, в които лечебните растения не са подложени на отрицателно въздействие на естествени или предизвикани от човешка дейност фактори;
2. обект на събиране са само растителните части, които се използват като билки;
3. събирането се извършва при подходящи атмосферни условия и годишно време с оглед
получаване на качествени билки;
4. не се допуска увреждане на находищата в резултат на дейността;
5. не се събират билки в замърсени с тежки метали, пестициди, други химически или минерални вещества, животински или битови отпадъци райони;
6. събирането се извършва след издаване на разрешително за ползване съгласно чл. 21, ал. 2
от Закона за лечебните растения.
Раздел III. Изисквания за опазване на находищата на лечебни растения, обект на събиране
Чл. 4. За опазване естествените находища на лечебните растения се спазват следните изисквания:
1. при събиране на надземни растителни части не се допуска изкореняване на растенията;
2. цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите части на растенията;
3. оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно размножаване;
4. при наличие на узрели плодове и семена те се разпръскват за подпомагане на естественото семенно размножаване;
5. повторно събиране на билки от определен район или находище се извършва след възстановяване на популацията;
6. не се събират билки от млади, недобре развити или увредени лечебни растения.
Чл. 5. Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните стойности, определени като процент от наличните в находището запаси:
1. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват ресурсите
си (вълча ябълка обикновена, глухарче обикновено, гръмотрън бодлив, девисил, лапад алпийски,
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оман чер, орлова папрат, прозорче горско, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна и др.) – до 70 %;
2. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват ресурсите
си или растат при специфични екологични условия (божур червен, здравец обикновен, змиярник
петнист, иглика лечебна, мъжка папрат, орехче ливадно, орехче обикновено, ранилист лечебен,
сладка папрат обикновена и др. – до 40 %;
3. за кори, листни и стъблени пъпки (бреза обикновена, бор, върба бяла, дъб летен, леска
обикновена и др.) – до 40 %;
4. за листа (бреза обикновена, живовлек голям, жиловлек ланцетовиден, коприва, леска
обикновена, малина, смрадлика и др.) – до 70 %;
5. за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, иглика лечебна, камшик лечебен, коприва, мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) – до 70 %;
6. за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена (боровинка червена и черна, бъз черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, лайка, липа – дребнолистна,
едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, мразовец есенен, орехче ливадно, офика, подбел,
шипка и др.) – до 70 % за едногодишните и до 80 % за многогодишните видове.
Чл. 6. (1) Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на ресурсите.
(2) Продължителност на периода за възстановяване:
1. при събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват ресурсите си
(гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче горско, решетка безстъблена,
теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна, чувен и др.) – 2 години;
2. при събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват ресурсите си
или растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец обикновен, иглика лечебна,
лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка папрат и др.) – 3 години;
3. при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, орехче ливадно) – 2 години;
4. при събиране на листа (боровинка черна и червена, лудо биле, малина, медуница лечебна,
подбел, смрадлика, чемерика лобелиева и др.) – 1 година;
5. при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си (горицвет
пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) – 4 години;
6. при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцветен – 2 години;
7. плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш – 2 години.
(3) Не е необходим период за възстановяване при събиране на следните билки:
1. коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот;
2. стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски, великденче
лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско мляко, коприва, кучешко
грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и др.);
3. цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа – дребнолистна,
едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и др.);
4. плодове и семена с изключение на тези по ал. 2, т. 7.

ва:

Раздел IV. Период и начини за събиране на билки
Чл. 7. Билките се събират в различен период/фаза от вегетацията на растенията, както след-

1. подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) – през есента или рано през
пролетта преди вегетацията на растенията;
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2. кори – през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март – май);
3. листни и стъблени пъпки – през пролетта (март – април), преди да се развият;
4. борови връхчета – рано през пролетта, преди вегетацията;
5. 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.);
6. 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.);
7. цветни пъпки – непосредствено преди разцъфтяването им (пелин сантонинов);
8. цветове и съцветия – в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж;
9. месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, къпина полска, малина, офика, шипка, ягода горска и др.) – след пълното им узряване;
10. сухи плодове от сенникоцветни – непосредствено преди пълното им узряване;
11. семена – непосредствено преди пълното им узряване.
Чл. 8. Изключение от изискванията на чл. 7 се установява за следните билки:
1. коренища от мъжка папрат се събират в края на лятото след пълното развитие на листата;
2. листа от мечо грозде се събират през септември – октомври след узряване на плодовете;
3. цветни кошнички от сложноцветни и стръкове от златна пръчица се събират в началото
на цъфтежа преди пълното им разцъфтяване;
4. лъжливи плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират на втората година след
образуването им преди тяхното омекване;
5. семена от минзухар есенен се събират през юни – юли на следващата година след цъфтежа непосредствено преди пълното им узряване.
Чл. 9. Начини за събиране на билки:
1. подземните органи се изкопават, измиват се бързо със студена вода, при необходимост
се обелват и нарязват на късове;
2. кори се събират, като се правят напречни и надлъжни нарези и кората се отделя от дървесината;
3. листни и стъблени пъпки се събират чрез отрязване на цели клонки и последващо отделяне на билката;
4. листа се събират по следния начин:
а) едри листа (бреза обикновена, блян черен, живовлeк голям и ланцетовиден, лудо биле,
напръстник вълнест, подбел, татул и др.) се събират, с дръжки или без дръжки, от розетките, стъблата или клонките;
б) листа от коприва, маточина и мента се събират чрез отрязване на целите облистени стъбла и последващо отделяне на листата;
в) дребни листа (боровинка червена и синя, мечо грозде) се събират, като се отрязват целите облистени клонки и листата се отделят след изсушаването им;
5. стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на растенията:
а) 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 сm от върха, при основните листа и облистените
издънки;
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б) стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти (великденче лечебно, мащерка,
очанка обикновена, подъбиче бяло и обикновено, шапиче и др.) – отрязва се цялата надземна
част;
в) при едногодишни видове се допуска събиране на цялото растение заедно с корените;
6. цветове и съцветия се събират по следните начини:
а) венчелистчета (божур червен, лопен гъстоцветен и др.) се събират чрез откъсване от
цвета;
б) едри цветове (ралица, ружа лечебна, слез горски и др.) се събират един по един или на
групи, с къси цветни дръжки или без дръжки;
в) съцветия и цветни пъпки (бъз черен, глог червен, иглика, липа, трънка) се събират, като
се откъсват или отрязват целите съцветия;
г) цветни кошнички от сложноцветни (глухарче обикновено, метличина полска, паричка,
подбел и др.) се събират една по една, с къси дръжки;
7. плодове се събират по следния начин:
а) 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;
б) лъжливите плодове (галбули) от хвойна синя и червена се събират чрез оронване от
клонките;
в) сухи плодове от сенникоцветни се събират, като се отрязват целите съплодия с част от
стъблата;
8. семена (минзухар есенен и др.) се събират заедно с плодовете, които се изсушават за
доузряване на семената.
Чл. 10. (1) За намаляване на механичното увреждане при събирането и транспортирането
им билките се поставят в подходящи съдове, без да се мачкат, притискат, уплътняват и запарват.
(2) Не се допуска поставянето на събраните свежи билки в найлонови торби и чували.
Чл. 11. Събраните свежи билки, преди да се подложат на сушене, се почистват от: променени части от билката, попаднали други части от растението или други растения, минерални и органични примеси.
Раздел V. Инструменти и хигиенни изисквания при събиране на билки
Чл. 12. Събирането на билки се извършва с подходящи инструменти, в т.ч.:
1. търнокоп, мотика, лопата, права лопата, тризъбец, лост – за изкопаване на подземни
органи;
2. режещи инструменти – трион, сърп, нож, ножици;
3. дървен чук – за отделяне на дървесна кора или оронване на галбули;
4. специално пригоден уред с гребен – за цвят лайка и плод боровинки.
Чл. 13. Инструментите, използвани при събиране на билки, се поддържат чисти, без ръжда
по режещите повърхности.
Чл. 14. При събиране на билки се спазват следните хигиенни изисквания:
1. не се допуска попадане на чужди примеси, в т. ч. камъни, пръст, органични замърсители;
2. не се допуска контакт на събраните свежи билки с почвата;
3. съдовете, използвани при събиране на билки, се поддържат чисти и се съхраняват на места, недостъпни за домашни животни, гризачи, птици;
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4. транспортните средства, с които се превозват свежите билки, се поддържат чисти, сухи и
при нужда се застилат или покриват.
Чл. 15. Лицата, които събират билки, са длъжни да поддържат добра лична хигиена.
Чл. 16. Лицата, събиращи билки, по време на работа носят подходящо облекло, спазват изискванията по чл. 13 и 14 и използват ръкавици и маски за лицето при събиране на отровни, силнодействащи или алергизиращи билки.
Чл. 17. Не се допуска събиране на билки от отровни, силнодействащи и алергизиращи растения от бременни жени, кърмачки и деца.
Чл. 18. Забранява се на лица, страдащи от остри заразни заболявания, с отворени рани или
кожни инфекции, да събират билки.
Чл. 19. Събраните билки до пренасянето им в билкозаготвителния пункт се съхраняват на
сухо място, без достъп на насекоми, гризачи, птици и домашни животни.
Раздел VI. Изисквания при организирано събиране на билки
Чл. 20. Събирането на билки е организирано, когато:
1. се осъществява под ръководството и контрола на лице, което определя изискванията за
вида и качеството на билките, и
2. обхваща събирането на билките от находищата на лечебни растения и транспортирането
им до пунктовете за изкупуване.
Чл. 21. (1) Организаторът на дейността по предходния член преди всяка кампания провежда
инструктаж на лицата, събиращи билки, като ги запознава със:
1. особеностите на района, където ще събират билките;
2. външните морфологични белези на лечебните растения, от които ще се събират билки, и
разликите от близки в морфологично отношение растения;
3. начините и техниките, които се прилагат при събиране на билките;
4. изискванията за опазване на находищата на лечебните растения;
5. изискванията и начините за почистване на събраните билки;
6. хигиенните изисквания към инструментите, използвани при събирането на билки;
7. изискванията при събиране на билки от отровни, силнодействащи и алергизиращи растения;
8. изискванията за лична хигиена и за използване на ръкавици и маски за лицето при събиране на билки от отровни, силнодействащи и алергизиращи растения.
(2) Когато събирането на билки е организирано от билкозаготвител и се извършва от лица,
поименно записани в разрешително, издадено на негово име, той провежда контрол на тези лица
по отношение спазване на условията в разрешителното и изискванията на тази наредба.
Раздел VII. Събиране на генетичен материал от лечебни растения
Чл. 22. Генетичният материал е материал от растителен произход, съдържащ функционални
единици на наследственост, и обхваща цели растения или части от тях, включително коренища,
грудки, луковици, плодове, семена, стъблени и коренищни резници, органи или тъкани, от които
по естествен начин или чрез прилагане на различни техники за размножаване могат да се получат
нови растения.
Чл. 23. (1) Генетичният матeриал, събран от природата, се използва за научни цели, за подпомагане на естественото възстановяване на популации, за попълване на колекции или създаване
на култури за отглеждане при контролирани от човека условия, включително на насаждения за
отглеждане в култура.
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(2) Естествените находища на лечебни растения се използват като източник на генетичен материал при условие, че не са подложени на отрицателно въздействие на естествени или причинени
от човешка дейност фактори, като се спазват разпоредбите на чл. 5 и 6 , а в случаите, когато видовете са защитени или поставени под специален режим на опазване и ползване – и на разпоредбите
на чл. 24 и 25 от тази наредба.
Чл. 24. Ползването на генетичен материал от защитени лечебни растения се извършва съгласно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие.
Чл. 25. При ползването на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения
под специален режим на опазване и ползване се спазват и следните допълнителни изисквания:
1. площ на находището – не по-малка от 100 кв. м, или популация на вида – не по-малка от
100 екземпляра;
2. допустим процент за събиране на коренища, грудки и луковици – до 10 % от наличните
екземпляри в находището;
3. допустим процент за събиране на стъблени и коренищни резници – до 20 % от наличните
екземпляри в находището;
4. допустим процент за събиране на семена и плодове – до 30 % от наличните запаси в находището;
5. когато генетичният материал е предназначен за създаване на колекции или за отглеждане
в култура, в насаждението се осигуряват екологични условия, близки до естествените изисквания
на вида;
6. насажденията по предходната точка, от които се получават билки, предназначени за търговски цели, се контролират от съответната регионална инспекция по околната среда и водите по
отношение произхода на материала за създаване, площта, от която се добиват билки, и количеството на получените билки.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Вегетация“ е период на индивидуално развитие на растенията, съпроводен с активно образуване на биомаса.
2. „Свежи билки“ са билки, които не са подложени на първична обработка.
3. „Специфични екологични условия“ e особено съчетание на факторите на неживата и живата природа в местообитанието, определящи негови специални характеристики.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 27 от Закона за лечебните растения.
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Приложение 4.
РАНДЕМАН ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ ОТ СВЕЖО В СУХО ТЕГЛО

на билки от видове лечебни растения под специален режим на опазване и ползване,
за които ежегодно се определят допустими за събиране количества за стопански цели,
от естествените находища
Вид лечебно растение

Рандеман/ вид билка
Корен/
грудка

Божур червен
(Paeonia peregrina Mill.)

Лист

Стрък

4,5

Зърнастец елшовиден
(Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна
(Primula veris L.)

Кори

3
5

6
4

Лазаркиня, еньовче ароматно
(Galium odoratum (L.) Scop.)

7

Лудо биле, старо биле
(Atropa belladonna L.)

5,5

Ранилист, лечебен
(Betonica officinalis L.)

5

Решетка, безстъблена
(Carlina acanthifolia All.)

5,5

Тлъстига лютива, жълто прозориче
(Sedum acre L.)

Шапиче
(Alchemilla vulgaris complex)

Плод

7

Катраника, пелин бял
(Artemisia alba Turra)

Трън, кисел
(Berberis vulgaris L.)

Цвят

7

7
3

10
3,5

5
5
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Приложение 5.
ПРИМЕРНА ПРОГРАМА ЗА ОБУЧЕНИЕ
ПО УСТОЙЧИВО ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
За експерти, които издават позволителни за събиране на лечебни растения;
билкозаготвители и всички заинтересовани.

Успешното управление на лечебните растения е възможно само при постоянно поддържане и повишаване на знанията и уменията на специалистите, които имат преки отговорности за тяхното
ползване и защита. Единствено така, те биха могли да участват ефективно в опазване на находищата и местообитанията на лечебните растения и да допринасят за това билките да дават поминък на
местните хора в дългосрочен план.
Обучения могат да бъдат инициирани както на централно ниво, от министерствата на околната
среда и водите и земеделието и храните, така и на регионално и местно ниво – от областните и
общински администрации и регионалните структури на двете министерства.
Надяваме се да подпомогнем и дори да провокираме инициативи в тази насока и за улеснение
при изготвянето на конкретни обучителни програми, сме публикували една примерна програма за
обучение, която бе изпробвана в рамките на Проект „Устойчиво ползване на лечебните растения
в България”. Тя може да бъде променена и адаптирана в зависимост от участниците, нуждите и
целите на конкретното обучение.
Програмата, както и информация за обученията по Проекта и презентации по някои от разглежданите теми можете да намерите в секция „Обучения и консултации” на: www.susherbsbg.eu
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