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• Българската флора съдържа 4102 вида висши растения. От тях

около 770 вида (19%) са лечебни растения. Около 200-250 вида

се използват ефективно в стопанско отношение. 

• За област Пловдив за периода 2011-2014 г. са ползвани

94 вида ЛР.

Броят на билкозаготвителните пунктове намалява. Отчетените

изкупени количества се увеличават.

-В най-големи количества са изкупувани билки от: шипка, 

маточина, лайка, липа, коприва, мента и дървовиден бъз. 

-Сравнително големи количества са изкупени от къпина, 

конски кестен, черна боровинка, бръшлян, малина.

- Най-малки количества са изкупувани от видове като

червен кантарион, левурда,  драка, жълта комунига, медуница, 

очанка и др. 

Лечебните растения в България и област Пловдив



Лечебните растения – уязвими ресурсиесурсиесурсиесурси
Една пета от растителните видове в глобален мащаб намаляват и са

застрашени от изчезване в дивата природа.

В България

- 61 вида са защитени и забранени за събиране.

- 24 вида са забранени за събиране за стопански нужди, но разрешени за лично

ползване.

- За 15 вида е въведен режим на стопанско ползване, като за 11 вида ежегодно се

определят квоти.   

-Няколко десетки вида са включени в Червената книга на България. 

Дори и най–широко

разпространените видове

при внезапно повишено

търсене могат бързо да

намалеят и дори да

станат уязвими.



Защо някои видове ЛР са редки?

• Имат специфични изисквания на местообитанията (венерин косъм, 

златовръх, жълта и петниста тинтява, лудо биле);

• Проблеми във възпроизводството и бавно нарастване (тинтявите, 

мечото грозде).

• Промяна в местообитанията – особено влаголюбиви видове – водна

детелина; в места с интензивно земеделие (разораване, разчистване) – гол

сладник, лечебна иглика.

• Малочисленост на популациите

• Активно събиране и/или неправилно събиране (особено, когато се

събират корени и цели растения) – венерин косъм, кокиче, тинтяви, мурсалски

чай.



Култивиране на лечебни растения в България

(информация за 2012 г.)

� Близо 39 хил.ха с култивирани лечебни растения –

В Агростатистиката включени 10 вида (роза, 
лавандула, мента, валериана, маточина, кориандър, 

резене, анасон, бял трън и градински чай).

� Най-голям дял 68% кориандър (26 400 ха), следвани от
лавандулата-10,59% и маслодайната роза-9,90% . 

� Маточина – 206 ха; мента – 52,9 ха; дилянка – 22,9 ха; 
градински чай – 10,4 ха.

� Най-голям пазарен дял имат кориандър и продажбата на
етерично масло от маслодайна роза. Значителни средства
се получават при шипки, резене, лавандула.



Култивиране на лечебни растения

област Пловдив

Справка от Регистъра на земеделските производители за областПловдив за броя на

производителите на лечебни растения на територията на областта за периода

2012 – 2014 г.

Лечебни

Растения

Други

етеричномас

лени и

лечебни

Лавандула Мента Резене Салвия

Година Брой

ЗП Засети

площ

и ха

Бр. 

ЗП Засети

площи

ха

Бр. 

ЗП Засети

площ

и ха

Бр. 

ЗП Засети

площи

ха

Бр. 

ЗП Засети

площ

и ха

2014 г. 44 146 61 301,64 5 2,25 13 168,26 1 0,5

2013 г 40 83 69 436 4 1,82 7 76,44 1 0,5 

2012 г. 32 46,5 69 421,72 5 1,63 7 77,22 2 0,67



Законова рамка за ползване и опазване на
лечебните растения

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

Правилата за бране регламентирани в

НАРЕДБА № 2 от 20 януари 2004 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И

ИЗИСКВАНИЯТА ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ И

ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ.

Изисквания към билкозаготвителните пунктове и

складовете регламентирани в

НАРЕДБА № 5 от 19 юли 2004 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА, НА

КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ

БИЛКОЗАГОТВИТЕЛНИТЕ ПУНКТОВЕ И СКЛАДОВЕТЕ

ЗА БИЛКИ

ЗАКОН ЗА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО

ЗАКОН ЗА ЗАЩИТЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ



Изисквания при ползване на ЛР и принципи на

добрите събирачески практики

1. Устойчивост
Събирането на диворастящи видове ЛР по начин, осигуряващ по-бърз

темп на възобновяване, от темпа на събиране. (Добри земеделски и
събирачески практики - GACP 2010)

2. Спазване на законовите изисквания
Спазване на местните закони, определящи кой има право да събира и

кои видове са позволени, както и с националните и международни
изисквания и разпоредби, особено тези отнасящи се до събирането
на застрашени видове.

3. Предотвратяване на заразяване, разваляне и повреждане
Намаляване на риска, чрез внимателно планиране и приготвяне на

всички материали, нужни за хигиеничното събиране и
транспортиране на растителните суровини. Всичко трябва да бъде
чисто - ръце, инструменти, контейнери, торби, платнища, корита за
измиване, рамки за сушене и т.н. Спазване правилата за бране

способстват за ограничаване на замърсяването и повреждането.



4. Осигуряване на максимална ефикасност на
активните съставки
Билките се събират, когато лечебните свойства на

растенията са най-силни.  (Фактори: мястото на

бране, времето на бране и зрелостта на

растението).

5. Документация и проследяемост
Всяка стъпка от процеса - събиране на ЛР, 

транспортиране, обработка, съхранение трябва да

се документира и суровината да се етикетира

надлежно. Трябва да сме в състояние да

проследим билковия растителен материал назад

до неговия произход. 

Важно е да се наблюдава/записва

местонахождението на бране и набраните

количества, и наблюдения дали растителната

популация се е възстановила успешно след

предишното бране.

Проследяемостта е
основно изискване на
крайните купувачи
през последните
няколко години.

Изисквания при ползване на ЛР и принципи на

добрите събирачески практики



Правилата за събиране на лечебни

растения включват:

• Подбиране на подходящи метеорологични условия за

извършване на събирането. 

• Събиране само на използваемата част от лечебното растение, 

спазвайки правилата за бране на конкретния вид растение и

билка/и от него.

• Експлоатация на находищата с осигуряване на период на покой

за възстановяване на ресурсите. 

• Определяне на рамки/граници каква част от запасите в

находището се събира ежегодно, така, че да не се унищожи и да

се осигури възпроизводството му.   



Качество и проследяемост

• Качеството на билката зависи от това как е набрана т.е. от самото

начало на нейния път от находището до рафтовете с лекарства и

козметика. 

• Берачите и техните умения в брането са от ключово значение за

ефективността на работата и качеството на билките. 

• Събирането по правилата води не само до качествена билка, но и

осигурява опазване на находищата и устойчиво ползване.

• Уменията на билкозаготвителите са важни за да запазят и

подобрят качеството.



Качество и проследяемост

� Количество на активните съставки

� Микробиологичен анализ

� Анализ на пестицидите

� Външен вид

� Вкус

� Мирис

� Наличие на примеси



Световен фармацевтичен пазар



Source: IADSA

Хранителни добавки



Козметика



Къде е България в световната търговия с билки?

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

света по производство и износ на билки. Всяка година изнасяме 15-

17 000 тона билки за около 25-30 милиона евро, според информация

от Асоциацията на билкарите и гъбарите в България.

� Сред най – продаваните билки са:

� диворастящите видове:  шипка; коприва; глог; липа; трънка, бъзак

� култивирани: кориандър; маточина; мента, лайка; дилянка; бял

трън; резене. 

� Около 60 вида билки са от култивирани растения, като количеството

билки от култивиране съставлява около 50% от добиваните

количества.

� Най-големите конкуренти в региона са: Албания, Сърбия, Македония.



Макро тенденции на

европейския пазар
Социални Технологични Икономически Екологични Политически

Здравослов

ен, 
естествен

Етичен и
справедлив

Нововъведение

Свързаност

Криза

Интеграция на
вериги за
доставка

Грижа за

околната
среда

Органичен
(био)

Двойна
сертификация

Лобиране за

добро здраве

Доказване на
твърденията



Предизвикателства на пазара

� Все по-високи изисквания за УСТОЙЧИВОСТ -
Социална, Екологична и на Биологичното
разнообразие.

� Все по-високи изисквания към качеството.

� Все по – стриктни мерки за безопасност
� За преработка и ползване;

� За доставяне;

� С цел осигуряване на устойчивост;

� От гледна точка на доказана ефикасност;

� От гледна точка на прозрачност на произход,начин
на преработка и т.н.



Български износ

ЛАРЛАРЛАРЛАР (КодКодКодКод попопопо ХСХСХСХС 1211) 

€ 23 милмилмилмил.

СмолиСмолиСмолиСмоли ииии екстрактиекстрактиекстрактиекстракти (КодКодКодКод попопопо
ХСХСХСХС 1302) 

€ 1.2 милмилмилмил.

ЕтеричниЕтеричниЕтеричниЕтерични масламасламасламасла (КодКодКодКод попопопо ХСХСХСХС
3301) 

€ 29 милмилмилмил.



Конкуренция от:

ПолшаПолшаПолшаПолша

УнгарияУнгарияУнгарияУнгария

МакедонияМакедонияМакедонияМакедонияБоснаБоснаБоснаБосна ииии
ХерцеговинаХерцеговинаХерцеговинаХерцеговина

И други



България: Конкурентни предимства?

� Какво прави България УНИКАЛНА?

� Кои са силните страни

…а слабите?
o Производство и търговия

o Правна и институционална уредба

o Пазарни тенденции и развитие

� Какво може да се научи от конкуренцията? – по-добро
качество? По-добра организация и взаимодействие

между звената? Друго?

� Ако не поддържаме/подобряваме качеството и на бране, и на

самите билки губим пазарите и поминъка и унищожаваме

ресурсите.



Проект: „Популяризиране на устойчиво ползване на билките в България”

За връзка с екипа на проекта:

Фондация „Информация и природозащита”

www.ecologybg.com

consult@ecologybg.com

тел./факс: 02 872 14 83


