
 

Приложение 1 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В ОБЩИНА 
РОДОПИ 

 
Във връзка с изискванията на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (3JIP, ДВ бр. 
29/2000 г. посл. изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017г. и Наредба №2 от 20.01.2004 г. за 
правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни 
растения (ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.) към Общинската програма за опазване на 
околната среда на община Родопи за периода 2021 – 2028 г. е разработен настоящият 
Раздел „Лечебни растения“. С раздела „Лечебни растения“ се цели да се постигне 
ефективно използване на лечебните растения, опазване и картотекиране на 
естествените им находища, предотвратяване изчезването на отделни видове с цел 
задоволяване потребностите от лечебни растения на населението. Разделът включва 
информация за видовете лечебни растения, режимът на тяхното ползване. Разделът 
представя и информация за необходимите мерки за опазване на лечебните растения и 
техните местообитания и находища. 

По смисъла на Закона за лечебните растения „лечебни” са тези растения, които могат 
да бъдат използвани за получаване на билки. „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.  

На основание чл.46 от ЗЛР, кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на 
общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, 
като: 

 организира изпълнението на дейностите по отношението на лечебните растения, 
включени в общинската програма за опазване на околната среда, 

 издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни 
обекти – общинска собственост, 

 издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения, 
 предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за нуждите на 

наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и 
поддържането на специализираните карта и регистър за тях. 

В последните години значително нарасна интереса към лечебните растения. Те са били 
и си остават ефективно средство при лечението на редица заболявания. Растенията са  
достъпна и евтина суровина за приготвянето на лечебни препарати, чайове, напитки и 
др. 

Съществуващата в страната икономическа криза принуждава значителен брой хора да 
събират билки и плодове с търговска цел. 
От билките с търговско значение добивани от горския фонд в по-големи 
количества се събират: шипка, жълт кантарион, мащерка, липов цвят, смрадлика 
и др., а най-често култивираните видове лечебни растения са: дилянка, 



 

медицинска ружа, мента, маточина, бял трън, градински чай и по-рядко бял 
риган, татул, жълт мак и други.  
На Таблица 1 е представена основна информация относно най-често срещаните лечебни 
растения, разпространени на територията на община Родопи: 
 

Лечебно растения Използвани части с 
лечебна цел 

Местонахождение 
(землище, 

местност) 

Срещаемост 

Tilia parvifolia 
дребнолистна липа 

 
 
 

Цветовете с 
прицветниците и 
листа 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Единично или 
на петна край 
пътища и 
населени места 

Tilia grandifolia 
едролистна липа 

 

Цветовете с 
прицветниците и 
листа 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Единично или 
на петна край 
пътища и 
населени места 

Tilia tomentosa 
сребролистна липа 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цветовете с 
прицветниците и 
листа 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Единично или 
на петна край 
пътища и 
населени места 

Achillea sp. 
бял равнец 

 

Събират се 
облистените 
цветоносни стебла и 
цветните кошнички 
по време на цъфтеж 

На петна Среща се по 
ливадите 



 

Artemisia abrotanum 
Пелин 

 

Използват се листата На петна Среща се 
предимно по 
поляни, из 
храсталаци, по 
тревисти и 
каменливи 
места. 

Galium verum 
еньовче 

 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се 
предимно по 
поляни 

Capsella boursa – 
pastoris овчарска 
торбичка 

 

стрък Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Ливади и 
тревисти места, 
край пътища 

Chamomilla recutita 
обикновена лайка 

 

цвят Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Ливади и 
тревисти места, 
край пътища 

Cichorium intybus 
синя жлъчка 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Ливади и 
тревисти места, 
край пътища 



 

Clematis vitalba 
повет 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

На петна Расте при 
варовити почви 

Atropa belladonna 
лудо биле 

 

Използват се листата 
и корените по време 
на цъфтеж 

На петна Сенчести 
места, гори 

Agrimonia eupatoria 
лечебен камшик 

 
 
 
 
 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по 
тревисти места 
и храсталаци 

Arctium lappa репей 
 
 
 
 
 
 

 
 

Използва се коренът Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се до 
огради и 
пътища 

Cotinus coggygria 
смрадлика 

 

За лечебни цели се 
използват листата 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Сухи и 
каменливи 
почви, из 
храсталаци 



 

Crataegus monogyna 
червен глог 

 

В лечебната 
практика се 
използват цветовете, 
листата и плодовете 

На петна Храсталаци и 
гори 
край полски 
пътеки 

Sambucus nigra 
черен бъз 

 

Цвят и плод Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Влажни и 
сенчести места 

Sambucus ebulus 
тревист бъз 

 

Цвят и плод Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

На петна край 
пътища и 
населени места 

Cuscuta europea 
кукувича прежда 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се 
близост до 
храсталаци, 
близо до 
копривата и 
хмела 

Euphorbia cyparissias 
обикновена млечка 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се край 
къщите, в 
дворовете, 
запустели 
места и 
склоновете на 
доловете. 



 

Urtica dioica 
обикновена коприва 

 

Използват се 
коренището и 
листата 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

На петна върху 
влажни и 
богати почви 

Verbascum 
densiflorum лопен 

 

Използва се венчето 
с прикрепените към 
него тичинки без 
чашката 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

сухи тревисти 
места, 
песъчливи и 
каменливи 
склонове, по 
необработваем 
и площи 

Tussilago farfara 
подбел 

 

Използват се листата Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Влажни 
ронливи места 

Taraxacum officinalе 
глухарче 

 

Използва се 
надземната част, 
коренището и 
цветните кошнички 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Повсеместно 
разпространено 

Galium odoratum 
лазаркиня 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

На петна Среща се в 
сенчести гори в 
предпланински 
райони 



 

Hypericum 
perforatum жълт 
кантарион 

 

Събира се горната 
част на стъблото с 
листата и цветовете 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Сухи тревисти 
и 
каменливи 
места, 
горски 
поляни 

Melissa officinalis 
маточина 

 
 
 
 
 
 
 
 

Листата и 
цъфтящите връхни 
части на стъблото 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Влажни места 
около 
населените 
места, 
разредени 
храсталаци и 
горски поляни 

Malva sylvestris слез 
 
 
 
 
 
 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по 
тревисти места 
в равнините 

Thymus sp. diversa 
мащерка 

 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Слънчеви 
скалисти места 
и поляни 

Prunus spinosa 
трънка 

 

Използват се цвят и 
плод 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Низините, из 
храсталаците, в 
дъбовите гори, 
по сухи и 
каменисти 
места 



 

Galega officinalis L 
жаблек 

 

Използва се 
надземната част - 
стрък 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по влажни 
сенчести места, 
край канали, по 
синури, 
необработваеми 
и обработваеми 
площи, речни 
тераси и др. 

Fumaria officinalis L. 
лечебен росопас 
 
 
 
 
 
 

 

Използва се 
надземната част - 
стрък 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията 
на общината 

Расте по 
тревисти 
места, край 
канали, 
пътища, 
огради, по 
синури, 
необработвае
ми площи и 
др. Rubus caesius 

полска къпина 

 

Събират се 
плодовете и листата 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Полската 
къпина се 
среща в ниския 
и среден 
планински пояс 
до височина 
1600 м 

Primula veris 
лечебна иглика 

 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по 
ливади, 
храсталаци, 
поляни и гори. 

Veronica officinalis 
лечебно великденче 

 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Тревисти и 
влажни места, 
покрай пътища 



 

Plantago major 
широколистен 
живовляк 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте из ливади 
и пасища, по 
сухи тревисти 
и песъчливи 
места край 
пътища и 
огради 

Plantago lanceolata 
ланцетовиден 
живовляк 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте из ливади 
и пасища, по 
сухи тревисти 
и песъчливи 
места край 
пътища и 
огради 

Trifolium pratense 
ливадна детелина 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Тревисти, 
влажни места 

Viola odorata 
миризлива теменуга 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се 
навсякъде при 
надморска 
височина до 
1000 метра. 

Chelidonium majus 
змийско мляко 

 

Цветове и стръкове Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Каменисти, 
сенчести и 
открити 
влажни 
места 



 

Eryngium campestre 
полски ветрогон 

 

Надземната част 
която се бере по 
време на цъфтеж 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща се 
много често по 
пасища и сухи 
тревисти места 

Fragaria vesca 
горска ягода 

 

Цветове и стръкове, 
листа 

На петна Среща се в 
иглолистните и 
широколистнит 
е гори 

Ononis sp. Гръмотрън 
 
 
 
 
 
 

 
 

Използват се 
корениите 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

сухи, тревисти 
и песъчливи 
места, по 
бреговете на 
реките 

Rosa canina 
обикновена шипка 

 

Събират се 
плодовете 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Из храсталаци, 
гори и 
каменливи 
места 

Polygonum aviculare 
пача трева 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

тревисти места, 
край пътища и 
огради 



 

Mentha arvensis 
полска мента 

 

Използва се 
надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 

общината 

Среща се на 
влажни места 

Paeonia peregrina 
червен божур 

 

Използват се 
семената, 
венчелистчета и 
корените (грудки) 

На петна Храсталаци, 
сухи и 
каменисти 
места 

Stachys officinalis 
лечебен ранилист 

 

Използват се 
стръкове и 
коренището 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Среща из 
пасища, ливади 
и открити 
местности 

Equisetum arvense L. 
полски хвощ 

 

 

 

Използва се 
надземната част - 
стрък 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по 
влажни 
места, 
крайречни 
насипи, из 
влажни 
земеделски 
земи и 
канали 

Melilotus officinalis 
жълта комунига 

 
 
 
 
 
 

 

Надземната част на 
растението 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

среща из 
посевите и 
покрай 
пътищата 

 



 

Лечебни растения под специален режим на опазване и ползване 
Лечебните растения под специален режим на опазване и ползване се определят 

всяка година със заповед на Министъра на околната среда и водите, но през 
последните години почти не се наблюдава промяна във видовия състав и броя им. 
Според последната заповед на МОСВ лечебните растения под специален режим на 
опазване и ползване за 2021 г. са общо 11 вида, като се определят допустими за 
събиране количества. Тези лечебни растения са поставени под специален режим, тъй 
като поради редица причини разпространението им в природата е много ограничено 
(някои от тях се срещат само в определени райони на страната) и ресурсните 
възможности на находищата им са силно намалели. 
От лечебните растения под специален режим на опазване и ползване на територията на 
Община Родопи се срещат само 5 вида, описани по-долу, но те са разпространени 
единично и находищата им не разполагат с ресурсни възможности за ползване със 
стопански цели. 
 

Лечебно растения Използвани части с 
лечебна цел 

Местонахождение 
(землище, 

местност) 

Срещаемост 

Cnicus benedictus L. 
Пресечка 
 
 

Събират се 
стръковете, 
цветните 
кошнички с 
горните части на 
клонките и 
листата 

Повсеместно в 
землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по сухи 
тревисти и 
каменисти 
места, 
пустеещи 
крайпътни и 
крайселищни 
места, по 
синури, 
необработваем
и площи и др. 

Asplemium trichomanes 
L.Страшниче 

 

Събира се 
надземната част 

На петна Расте по 
влажни, 
сенчести, 
каменливи 
терени и по 
скални 
пукнатини. 

Juniperus oxycedrus L. 
Червена хвойна 

 

Събират се галбулите 
(плодовете), когато са 
придобили 
червеникав цвят. 

На петна Расте по сухи 
каменисти 
места. 



 

Althaea officinalis L. 
ружа лечебна 

 

Използват  се  
листата, цветовете и 
корените 

В землищата на 
населените места 
на територията на 
общината 

Расте по влажни 
тревисти места, 
покрай речни 
тераси, край 
канали, пътища, 
огради, по 
синури, 
необработваеми 
площи и др. 
 

 Frangula alnus Mill 
елшовиден зърнастец 

 

Събират се 
корите. 

На петна Расте по 
влажни 
крайречни 
места, из 
широколистни 
гори и 
храсталаци, 
край канали и 
др. 

 
Лечебните растения подлежат на опазване и устойчиво ползване по силата на Закона за 
лечебните растения. 
На териториите, защитени съгласно Закона за защитените територии, изрично се 
забранява събиране на растения и разпознаваеми части от тях. 
Ползването на лечебните растения и техните ресурси включва:  

 събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения; 
  придобиването на билки за първична обработка или преработка;  
 събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за 

култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на лечебните 
растения или за възстановяване на други места в природата.  

Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва 
съобразно изискванията на Закона за лечебните растения и настоящата програма. 
Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва 
въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните 
растения. Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, 
гори и водни обекти - общинска собственост. Позволително не се изисква и когато 
лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или 
водни обекти, освен когато са култивирани от общината. Позволителното 
задължително придружава събраните билки до и в билкозаготвителния пункт и 
складовете към него. Съгласно чл. 22 от Закона за лечебните растения 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;  
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.  
Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за лечебните растения таксите за ползване на лечебни 
растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с 
тарифа, одобрена от Министерския съвет. 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. Таксите 
постъпват в бюджета на общината и се изразходват за: плановите документи; дейности 
по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища; научни 
изследвания и наблюдение на лечебните растения; изграждане и поддържане на 
специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения; 
култивиране и преработка на лечебните растения; обучение, издаване на образователни 
материали, провеждане на конференции по лечебни растения; други дейности, свързани 
с управлението и контрола по Закона за лечебните растения.  
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: вида на ползването; разрешеното количество билки или 
генетичен материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; 
начина на ползване; срока на ползване; други условия, свързани с опазване на 



 

находището; лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляра на 
позволителното. Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.  
 
Съгласно Допълнителните разпоредби от Закона за лечебните растения, билки за лични 
нужди са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един 
ден, както следва:  
• корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;  
• стръкове - до 2 кг;  
• листа - до 1 кг;  
• кори - до 0,5 кг;  
• цветове - до 0,5 кг; 
• семена - до 0,1 кг; 
• плодове - до 10 кг; 
• пъпки - до 0,5 кг;  
• талус - до 1 кг.  
 
Начини на използване на находищата  
Съгласно чл.5 от Наредба № 2 е недопустимо събиране на билки в количества, 
надвишаващи стойностите определени, като процент от наличните в находището 
запаси: 
- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които лесно възстановяват 
ресурсите си – до 70%;  
- корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които трудно възстановяват 
ресурсите си или растат при специфични екологични условия – до 40%;  
- кори, листа и стъблени пъпки – до 40%;  
- листа – до 70%;  
- за стръкове – до 70%  
- за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена до 70% за 
едногодишните и до 80% за многогодишните видове.  
 
Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № 2 експлоатацията на находищата се редува с период 
на възстановяване на ресурсите. Съгласно чл.6, ал.2 продължителността на периода за 
възстановяване е следния:  
- при събиране на корени и коренища при видове, които лесно възстановяват ресурсите 
си – 2 год.;  
- при корени и коренища при видове, които трудно възстановяват ресурсите си или 
растат при специфични екологични условия – 3 год.;  
- при събиране на грудки – 2 год.;  
- при събиране на листа – 1 год.;  
- при събиране на стръкове от видовете, които трудно възстановяват ресурсите си – 4 
год.;  
- при събиране на съцветия от иглика лечебна – 2 год.  
Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № 2 не е необходим период за възстановяване при 
събиране на следните видове 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 чл.6 ал. 2, т. 7. Ежегодно със своя заповед 
Министъра на околната среда и водите на основание на чл. 10., ал. 1, 2 и 3 от Закона за 
лечебните растения определеня допустимите за събиране от естествените находища, 
извън територията на националните паркове, количества от следните видове билки: 
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.), Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.), 
Иглика лечебна (Primula veris L.), Катарника, пелин бял (Artemisia alba Turra), 
Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.), Лудо биле, старо биле 
(Atropa belladonna L.), Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.), Решетка безстъблена 
(Carlina acanthifolia All.), Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L.), Трън 
кисел (Berberis vulgaris L.), Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).  
Съгласно Заповед №РД – 162/25.02.2021г. на Министъра на околната среда и водите за 
cпeциaлния режим на опазване и ползване на лечебните растения пpeз 2021г. 
допустими за събиране са следните видове билки:  

• Божур червен; 
• Иглика лечебна; 
• Ранилист лечебен;  
• Зърнастец елшовиден; 
• Катраника, пелин;  
• Лазаркиня, еньовче ароматно; 
• Лудо биле, старо биле;  
• Решетка безстъблена; 
• Тлъстига лютива, жълто прозориче;  
• Трън кисел;  
• Шапиче.  

 
Със заповедта се забранява събирането в националните паркове на горепосочените 
видове лечебни растения. Забранява се и разпределението на билки от горепосочените 
видове лечебни растения на билкозаготовителни пунктове, които не отговарят на 
изискванията на Наредба №5 от 19.07.2004 г. на МЗ, обн. ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г. На 
територията на цялата страна е забранено събирането на билки от следните видове 
лечебни растения от естествените им находища: Бенедиктински трън, пресечка (Chicus 
benedictus L.), Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.), Горицвет пролетен 
(Adonis vernalis L.), Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis L.), Залист бодлив 
(Ruscus aculeatus L.), Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.), Исландски 
лишей (Cetraria islandica (L.) Ach.), Исоп лечебен (Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus), 
Какула едроцветна (Salvia tomentosa Mill.), Копитник (Asarum europaeum L.), Мечо 



 

грозде (Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng), Момина сълза (Convallaria majalis L.), Оман 
бял (Inula helenium L.), Папаронка жълта, жълт мак (Glaucinum Flavum Crantz), Пелин 
сантонитов (Artemisia santonicum L.), Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis 
scaedica Grisb.), Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand), Плаун бухалковиден 
(Lycopodium clavatum L.), Риган бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) letswaart), 
Ружа лечебна (Althaea officinalis L.), Салеп (Orchis sp. diversa), Смил жълт (Helichrysum 
arenarium (L.) Moech.), Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) 
Bernh = L.selago), Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).  
Посочените в заповедта на Министъра на околната среда и водите ограничения и  
забрани не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.  
Със Заповед № РД – 88/16.02.2001г. на министъра на околната среда и водите са 
определени условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани от 
естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и 
ползване. 
 
За издаването на позволителни на територията на община Родопи се осъществява 
контрол по отношение на:  

• Уведомяване на РИОСВ Пловдив за организираните билкозаготвителни пунктове и 
складове за билки до започване на дейността в тях от съответния билкозаготвител;  

• Водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки,  
регистрирана в РИОСВ Пловдив;  

• Периодични проверки на наличните или намиращите се в процес на първична 
обработка билки и на необходимата документация;  

• Спазване на законоустановения срок - до 31 януари за представяне в РИОСВ Пловдив 
обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната 
година билки, както и за складовите наличности;  

• Водене на регистър на издадените позволителни за ползване на лечебни растения на 
територията на община Родопи;  

• Изпълнение задълженията на всеки ползвател на лечебни растения след приключване 
и по време на ползването им;  

• Отнемане на позволителното за ползване със заповед на кмета на общината, при 
настъпило увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения в резултат 
от дейността на титуляра на позволителното за ползване.  

Ползвателят на позволителното за ползване на лечебни растения е длъжен:  

• Да не се допуска ползване на лечебните растения по начини и със средства, водещи до 
увреждане или унищожаване на находищата;  

• Да не допуска ползване на защитени от закона лечебни растения;  

• Да почиства прилежащите територии след приключване на ползването;  



 

• След изтичането на посочените в позволителното срокове да не се разпорежда с 
останалите не добити лечебни растения, които заедно със заплатените такси остават за 
общината;  

• При извършване на ползването да носи винаги в себе си разрешителното.  

Такси, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни 
обекти – общинска собственост се приемат с решение на общински съвет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Образец: 

 

ОБЩИНА................................. 
(Адрес)...........................................тел.  ..................факс ...................... 

 
             
 

          ПОЗВОЛИТЕЛНО №................ от .................. 
за ползване на лечебни растения 

 
На основание чл. 21, ал.2, чл.22, т.2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения и 
Решение № ............ от............ на Общинския съвет за определяне на таксите, разрешава 
се на .................................................., гр. (с.)..............................., ул. ........................ .№ ......... 
област................................. , ЕГН............................................... да ползва в землището на гр. 
(с.)..............................., местност .................................., находище..............................., 
лечебни растения, както следва: 
 

№ вид на ползването мярка количество такса за 1 кг (лв) обща такса 
(лв.) 

      
      
      
      

 
 

Всичко ............................................... 
словом........................................................................... 
 
 
при следните условия: 
срок за ползване:......................... 
начин за събиране на билката................................ 
препоръчителни инструменти................................. 
изисквания за опазване на находището........................................... 
други...................................... 
 
(Условията могат да  бъдат разработени по-подробно, както е при позволителните 
за горския фонд.) 
 

Кмет.................................. 
 
 
 

Позволителното се издава преди осъществяване на ползването.  

 

 



 

Образец: 

 
 

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 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   
Описва се вида на билките – коренища, лист, стрък, плод от ................................................................................  

(вид  на лечебното растение) 
 

 
 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 :................................ 
  

 
 


