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Примерна програма 
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за ОБУЧЕНИЕ  

по устойчиво ползване на лечебните растения  

 

 

Цел на обучението: 

Да повиши знанията и уменията на всички заинтересовани страни отговорни за 

управлението и устойчивото ползване на лечебните растения. 
 

Целева група: 
Експерти от всички институции, които издават позволителни за ползване на лечебни 

растения; билкозаготвители; експерти от образователни институции и др.  

 

 

ПРОГРАМА 

Първи ден 

13:00-13:30 Представяне на участниците, целите и програмата на обучението. 

13:30 – 15:30 Законодателна рамка за управление на лечебните растения – общ преглед 

• Закон за лечебните растения 

• Наредба 2 за правилата за събиране на билки 

• Наредба 5 за билкозаготвителните пунктове 

 

Най-чести нарушения на законодателството. Проблеми и решения при 

прилагането на нормативните изисквания. (Дискусия). 

15:30 – 16:00 Кафе пауза 

16:00 -17:30 Планови документи за опазване и ползване на лечебните растения – раздел 

„Лечебни растения” към ОПООС и към горскостопанските планове и 

програми.  

Оценка на състоянието на находищата и мониторинг – общи правила. 

 

 

17:30 -18:00 Обобщение на работата през деня  

 

 

Втори ден 

9:00- 11:00 

 

 

Правила за събиране на лечебни растения и мерки за опазване на 

находищата – допустими количества, период на възстановяване на 

находищата и др. Най-често срещани нарушения. 

 

Връзка между правилното събиране и качеството на добиваната суровина.  

 

11:00 -11:30 Кафе пауза 

 

11:30 – 13:00 

 

Стопански значими лечебни растения – видове, местообитания, заплахи, 

състояние на популациите, период, фаза, правила на бране. 
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 Програмата за обучение беше подготвена и използвана в рамките на Проект „Популяризиране на 

устойчиво ползване на билките в България”. Тя може да бъде променена и адаптирана в зависимост от 

участниците, нуждите и целите на всяко конкретно обучение. 



Фондация “Информация и природозащита” 

тел./факс: (02) 872 14 83; bd@ecologybg.com ; www.susherbsbg.eu  
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13:00 – 14:00 Обяд 

14:00 – 15:00 Консервационно значими лечебни растения – видове, местообитания, 
заплахи, консервационен статус. 

15:00 – 15:30 Кафе пауза и подготовка за посещение на терен 

15:30 – 18:00 Посещение на терен в находище на лечебни растения и демонстрация и 

дискусия на обсъжданите теми. 

18:00 – 18:30 Обобщение на работата през деня 

 

 

Трети ден 

09:00 -10:30 

 

 

Култивиране на лечебни растения - потенциал и възможности. 

Преглед на видове подходящи за култивиране.  

- средни добиви от най-често култивираните видове  

- рандемани  

10:30 – 11:00 Кафе пауза  

11:00 –11:40  Добри примери от България и света за устойчиво ползване на лечебните 
растения. 

 

11:40 – 12:00 Обобщение и закриване на обучението 

 

 

 


