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Контекст на оценката  

Беше осъществена 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” финансиран от БШПС. 

ЦЕЛИ 

 
•  Да бъдат идентифицирани стопански значими находища, да се 
регистрира местоположението им, да се опишат условията в 
местообитанията и да се оценят експлоатационните запаси и 
възможния годишен добив.  

•  Да се повиши капацитета на заинтересованите страни за 
устойчиво ползване на лечебните растения - местните власти (в 
лицето на общинските еколози); билкозаготвители и събирачи; 
представители на местните общности.  

За оценка са избрани 3 стопански значими вида, традиционно ползвани  в района – 
коприва (Urtica dioica), шипка (Rosa sp. diversa) и синя хвойна (Juniperus communis). 
Районът обхваща 4 общини – Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян.   



Осигурява обективна количествена и качествена информация:  
 
•  Количество суровина в находищата (експлоатационен запас и 
възможен годишен добив). 

•  Оценка на състоянието на находищата. 

Това позволява: 

•  Да се управлява и нормира ползването в дадена територия 
(информация за издаване на ползволителни за събиране за 
стопански цели). 

•  Да се оцени стопанската перспективност на ресурсите. 
•  Да се определят природозащитни мерки. Определя, каква част 
от суровината може да се ползва без това да увреди 
находището, за да може то да се самовъзобнови. 

Оценката на ресурсите е регламентирана в ЗЛР (Чл. 55-57).   
 
 

Необходимост от оценката  



Основни понятия 

Експлоатационен запас – количеството полезна 
биомаса, образувано от всички екземпляри от даден вид 
върху всички подходящи за събиране участъци 
(находища).   
 
Размерът на експлоатационния запас се определя, като 
площта на находището се умножава по долната граница 
на добива от единица площ (M - 2m).  
 
Възможен годишен добив - количеството полезна 
биомаса, което може да бъде събирано ежегодно на 
дадена територия без да се нанесат щети на находищата. 
 
Възможният годишен добив се определя съгласно 
указанията на Наредба №2 на МОСВ и се изчислява като 
% от експлоатационните запаси. Зависи от вида лечебно 
растение, морфологичната част, която се събира от него 
и от възможността на вида да се самовъзобновява. 
 



Основни моменти от оценката  

Определя се, кои находища в изследвания 
район са подходящи за събиране – къде се 
намират, каква е площта на находищата.  
 
Данни от местните институции, местни 
билкозаготвители и събирачи, данни от 
литературата, от раздел ЛР в ОПООС и т.н. 

Използване на съвременни и 
сравнително не скъпи техника и 
технологии, които облекчават 
значително процеса на оценка, 
планиране и управление на 
ресурсите – GPS, GIS. 



Основни моменти от оценката  

Описание и оценка на състоянието на 
находищата и анализ на мерките и 
дейностите в местообитанията.  



Основни моменти от оценката  

Определяне на продуктивността на полезна биомаса – определяне на 
експлоатационните запаси и възможния годишен добив на конкретните 
находища. При оценката на запасите е приложена „Методика за 
определяне на запасите от лекарствени растения” (1986).  
 
Моменти от събирането на суровина за определяне на добива от единица 
площ – 1 кв. м. 



Основни моменти от оценката  

Моменти от събирането на суровина за 
определяне на добива от един моделен екземпляр 
– шипков храст. 



Основни моменти от оценката  

Изчисляване на добива от лист и стрък коприва: 
 

Пробна 
площ 

1 2 3 4 5 6 

Средно, 
g/ m²  

Драш-
кова 
поляна 
3 

 
Радю-
вене 1 

 Радю-
вене 1 

Радю-
вене 1 

Радю-
вене 1 

Добродан, 
под 
фургоните 

грама 
листа на 
1 m2 

622 981 428 998 553 556 689,7 ± 98 

грама 
стръкове 
на 1 m2 

1350 1900 1000 2056 1100 1083 1415 ± 185  

Средните стойности се изчисляват с изчисляване и на грешката по 
посочени в методиката стандартни формули. Изискването е постигане 
на грешка по-малка от 15%.  

По правило точността е по-голяма при по-голям брой на отчетните 
площадки (или екземпляри), за които е определен добива.  



Резултати 

По време на теренната работа бяха оценени общо: 
 
•  22 находища на коприва с обща площ 13,3 ха;  
•  15 находища на шипка с обща площ 80,22 ха; 
•  5 находища на хвойна с обща площ 32 ха, 
 
в четирите общини Ловеч, Априлци, Троян и Севлиево. 



Резултати шипка 

Община Възможен годишен 
добив (80% от експл. 
запас), кг 

Сума лв. при 
цена 0,60 лв./кг 

Сума лв. при 
цена 0,90 лв./кг 

Ловеч 2191,90 1315,14 1972,71 

Априлци 826,70 496,02 744,03 

Севлиево 13584,90 8150,94 12226,41 

Троян 5749,97 3449,982 5174,973 

ОБЩО 22 353,47 кг 13 412 лв. 20 118,12 лв. 



Резултати коприва 

Възможен годишен добив (70% от експл. запас) билки от коприва за 
оценените находища 
ОБЩИНА СТРЪК  ЛИСТ  КОРЕН  

Ловеч 21716,8 кг 10 259,9 кг 26 662,8 кг 

Априлци 9 666 кг 4 566,6 кг 11 867, 4 кг 

Севлиево 6 943кг 3 280,2 кг 8 524, 3 кг 

Троян 3 005 кг 1419,7 кг 3 689, 3 кг 



Резултати синя хвойна 

По предварителна оценка от 5 те находища могат да се добият до 10 
-11 000 кг зрял плод от хвойна без да се нанасят щети на находищата, 
така че да има ресурс и за следващите години.  
 
Тази година има много малко зрял плод от хвойна и събиране през 
този сезон не би било рентабилно. Очакваният добив ще бъде 
определен по-точно през следващия сезон, след оценка на ресурса от 
зрели плодове. 
 
Плодът от синя хвойна има една от най-добрите цени за билки на 
килограм свежо тегло – 2-2,20 лв./кг.   



•   Находищата на лечебни растения могат да осигуряват приходи на местните 
хора ежегодно, но за целта трябва да се пазят и билките да се берат по 
правилата.  

•  Устойчивото ползване на лечебните растения трябва да се основава на 
обективна оценка на качествените и на количествените характеристики на 
техните ресурси.   

•  Теренната оценка на запасите на лечебните растения  е основен инструмент 
за въвеждане на регламент за тяхното ползване. Ползването без регламент 
крие риск от неразумно и свръхползване на ресурсите, което има негативни 
последствия, както за биоразнообразието, така и за поминъка на местните 
хора, които се занимават с билкосъбиране. 

•  В оценката на ресурсите трябва да участват, освен експерти биолози -
ресурсолози, и общинските еколози, билкозаготвителите от района, 
служители в горските стопанства, билкосъбирачи и всички останали 
заинтересовани страни.  

 

Изводи  
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За	  връзка	  с	  екипа	  на	  проекта:	  
Фондация	  „Информация	  и	  природозащита”	  
www.ecologybg.com	  
consult@ecologybg.com	  	  
тел./факс:	  02	  872	  14	  83	  

Благодаря за вниманието! 


