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 приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните 
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове; 

 избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо 
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях; 

 предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 
земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите документи 
от по-висока степен. 

І. Въведение 
Лечебните растения са важна част от природните растителни ресурси и 

национално природно богатство. Те имат важно място в бита на повечето български 
домакинства, а през последните десетилетия добиват и важно икономическо значение. 
За да се опази и съхрани този ресурс, то той трябва да се ползва устойчиво, в 
количества и по начин които не водят до трайно намаляване на генетичния или 
ресурсния им потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на 
сегашните и бъдещите поколения. Съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на 
околната среда (ЗООС), кметовете на общините разработват програми за опазване на 
околната среда. България е единствената страна в ЕС, която има специализиран Закон 
за лечебните растения и две свързани с него наредби:  

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;  

Наредба № 5 от 19.07.2004 за изискванията, на които трябва да отговарят 
билкозаготвителните пунктове и складове за билки;  

1. Цел и задачи   
  Целта на раздел „Лечебни растения” е да осигури опазване на биологичното 
разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси на територията на община 
Родопи, като планира ползването, така че то да бъде екологосъобразно и устойчиво. С 
него се урежда управлението на дейностите по опазването и устойчиво ползване на 
лечебните растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях 
билки.  

1.1. Специфичните цели са следните:  
Опазване на естествените находища на лечебни растения в община Родопи от 

увреждане и унищожаване;  
Осигуряване на устойчивото ползване на лечебните растения, недопускащо 

намаляване на генетичния и/или ресурсния им потенциал;   
Постигане на ефективно прилагане на изпълнителната и контролна дейност на 

община Родопи в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и 
наредбите към него.   

Дейностите и мерките представени в този раздел са основно за изпълнение на 
поставените цели, както и за повишаване ефективността на прилагане на нормативните 
изисквания по отношение опазването и устойчивото ползване на лечебните растения на 
територията на община Родопи. Поставените цели може да бъдат постигнати при 
изпълнението на мерки, задачи и дейности свързани с опазване на лечебните растения в 
естествените им находища, в т.ч.:   
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Изучаване, описание, характеристика и оценка на основните типове природни 
местообитания и находища на лечебни растения на територията на община Родопи;  

Описание, характеристика и ресурсна оценка на лечебните растения в община 
Родопи   

Описание, характеристика и оценка на защитените лечебни растения;   
Опазване на естествените местообитания на лечебните растения;   
Поддържане и съхранение на екосистемите съдържащи лечебни растения;  
Повишаване на културата на населението при добиването на различните части на 

лечебните растения за да не се допуска увреждането и унищожаването им.   
1.2 Нормативна база   

При разработването на програмата са използвани следните нормативни документи:  
Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., 

посл. изм. и доп. ДВ., бр. 21 от 21 Март 2021 г.);   
Закон за лечебните растения (ЗЛР) (обн. в ДВ бр. 29 от 7 април 2000 г., посл. изм. ДВ 
бр. 17 от 26 Феруари 2021 г.)  

Наредба №2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и 
генетичен материал от лечебни растения, издадена от МОСВ (обн. ДВ бр.14 от  
20.02.2004 г.)   

Наредба №5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, издадена от МОСВ (обн. ДВ 
бр.85 от 28.09.2004 г.)   

Заповеди на Министъра на околната среда и водите за лечебните растения под 
специален режим (по ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3);  
 

II. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните 
растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите на територията на община Родопи. 
Не са установени и не са локализирани находища на лечебни растения на 

територията на Община „Родопи“. Лечебни растения на територията на общината са 
повсеместно разпространени, някои се срещат по единично или на групи и се използват 
най-вече за лични нужди.  

Предвид факта, че Община Родопи не поддържа регистър на лечебните растения, 
тъй като количеството, което се събира от тях на територията й е ограничено, 
информацията за наличните количества е бедна.  
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благун - Quercus frainetto. 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

ДГС 
„Пловдив“, ДГС 

„Тракия“ 

В районите с 
надморска височина 
от 500 до 1 000 м., в 

общинските гори 
ДГС 

„Пловдив“, ДГС 
„Тракия“ 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

кора 40% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Бяла акация (Robinia 
pseudoacacia) 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

ДГС 
„Пловдив“, ДГС 

„Тракия“ 

Единично или 
на петна край 

пътища и населени 
места 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят 40 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Бяла върба (Salix аlba) 

 

По бреговете на 
реките Марица, 

Чая, Въча, 
Първенецка, 

Калоян дере –с. 
Брани поле, 

напоителни и 
отводнителни 

канали 

Единично или 
на петна край реки 

и канали 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

Кора 40 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Габър (Carpinus betulus) 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

ДГС 
„Пловдив“, ДГС 

„Тракия“ 

В районите с 
надморска височина 
от 500 до 1 000 м., в 

общинските гори 
ДГС 

„Пловдив“, ДГС 
„Тракия“ 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

Кора 40 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 
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Зимен дъб Quercus sessiliflora 
 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

ДГС 
„Пловдив“, ДГС 

„Тракия“ 

По 
предпланинските и 

планинските 
склонове до 1 600 

м. н. в. в 
общинските гори 

ДГС 
„Пловдив“, ДГС 

„Тракия“ 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

Кора 40 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Орех Juglans regia 
 

 
 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

 

До 400–500 м в 
припланинските  

области 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

Листа 
Зелени плодчета 

70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Черница Morus 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 
на общината. 

 

В равнинните 
населени места  с 

по-висока  
температура- 

Цалапица, Оризари, 
Кадиево, Злати 
трап, Ягодово 

Не е 
защитен 

Лични нужди, 
стопански цели 

Листа 
кора 

Листа 70 % 
Кора 40% 

Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 
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Achillea sp. 
бял равнец 

 

На петна в 
ливади и 
пасища, 

каменисто и 
тревисти места, 

изоставени ниви, 
край пътища 

 

Среща се по 
ливадите 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански 

цели 

Събират се 
облистените 

цветоносни стебла и 
цветните кошнички по 

време на цъфтеж 

70% - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 

растенията 

Черен пелин 
Artemisia vulgaris 

 

Из храсталаци, 
край пътища, 

необработваеми 
места 

- Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист, стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Синя жлъчка 
Cichoria intybus 

 

Сухи тревисти 
места, 

обработваеми и 
необработваеми 
площи до 100 м. 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Цвят 0 (70%) 2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Бял трън 
Silybum marianum 

 

Край пътища и 
сгради 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист, корен - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Подбел 
Tussilago farfara 

 

По поречието на 
реките 

Поединично Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист 70% 1 година Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Лечебна комунига 
Melilotus officinalis 

 

Край пътища 
извън населени 

места 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Galium verum 
еньовче 

 

Край пътища 
извън населени 

места 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Chamomilla recutita 
обикновена лайка 

 

Край пътища 
извън населени 

места 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Agrimonia eupatoria 
лечебен камшик 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Расте по 
тревисти места и 

храсталаци 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят и стрък (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Cuscuta europea 
кукувича прежда 

 

На петна като 
плевел в 

ниви 
повсеместно 

Среща се 
близост до 

храсталаци, близо 
до копривата и 

хмела 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят и стрък (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Euphorbia cyparissias 
обикновена млечка 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Среща се край 
къщите, в 
дворовете, 

запустели места и 
склоновете на 

доловете. 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят и стрък (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Urtica dioica 
обикновена коприва 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

На петна върху 
влажни и богати 

почви 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Корени и листа 70% 
 

2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Verbascum 
densiflorum лопен 

 

Гори, 
храсталаци, 

сечища 

сухи тревисти 
места, песъчливи и 

каменливи 
склонове, по 

необработваеми 
площи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Използва се венчето 
с прикрепените към 

него тичинки без 
чашката 

(70% - 80 %) 2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 



 

11 
 

Taraxacum officinalе 
глухарче 

 

Повсеместно 
разпространено 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места на 
територията на 

общината 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Корени и листа (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Galium odoratum 
лазаркиня 

 

Среща се в 
сенчести гори в 
предпланински 

райони 

По единично Под 
специален 
режим на 
опазване, 
включен в 

Заповед 
на МОСВ; 
забрана за 
стопанско 

ползване, но 
не и за лични 

нужди 

 стръг (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Hypericum 
perforatum жълт кантарион 

 

Сухи тревисти 
и каменливи 
места, горски 

поляни 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места на 
територията на 

общината 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стръг (70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Melissa officinalis 
маточина 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Malva sylvestris слез 

 

В равнините, по 
тревисти места, 
край пътища и 

огради 

По единично Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Thymus sp. Diversa мащерка 

 

Слънчеви 
скалисти места и 

поляни 

На туфи Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Fumaria officinalis L. 
лечебен росопас 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Расте по тревисти 
места, край канали, 
пътища, огради, по 

синури, 
необработваеми 

площи и др. 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% 2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Primula veris лечебна иглика 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Расте по 
ливади, храсталаци, 

поляни и гори. 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Цвят, коренища Цвят 80 % 
Коренища – 

40 % 

2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Veronica officinalis 
лечебно великденче 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Тревисти и 
влажни места, 
покрай пътища 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Plantago major широколистен 
живовляк 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Plantago lanceolata 
ланцетовиден  жвовляк 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

лист 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Trifolium pratense 
ливадна детелина 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

цвят 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Viola odorata 
миризлива теменуга 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стрък 70% 2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Chelidonium majus 
змийско мляко 

 

Влажни места 
около населените 
места, разредени 

храсталаци и 
горски поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Mentha arvensis полска мента 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стрък 70 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Stachys officinalis 
лечебен ранилист 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените места 
на територията 

на общината 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стрък 70 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Equisetum arvense L. полски 
хвощ 

 

Повсеместно в 
землищата на 
равнинните 

населени места 
на територията 

на общината 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

стрък 70 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Блатна мента Mentha 
pulegium 

 

Около заливаеми 
места 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Обикновен риган 
Origanum vulgar 

 

По каменливи 
места, 

храсталаци 

- Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 
 

(70%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Кръвен здравец 
Geranium sanquineum 

 

Тревисти и 
каменисти места 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист, корен - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Лечебна ружа 
Althea officinalis 

 

По влажни места, 
храсталаци, 

покрай р. 
Марица 

- Под 
специален 
режим на 
опазване, 

включена в 
. на МОСВ 

Лични нужди Забранено събирането 
на билки от 

естествените 
находища 

- - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Момина сълза 
Convallaria majalis 

 

Храсталаци и 
гори, 

ДГС „Пловдив“ 
ДГС „Тракия“ 

 

Повсеместно Под 
специален 
режим на 
опазване 

 
 

Лични нужди Стрък - - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Зайча сянка 
Asparagus officinalis 

 

Храсталаци и 
гори, 

ДГС „Пловдив“ 
ДГС „Тракия “ 

Повсеместно Под режим 
на опазване 

по 
ЗБР 

Лични нужди, 
стопански цели 

- - - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Бял имел Viscum album 

 

Прикрепен по 
клоните на 
дърветата 

Поединично Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Пача трева 
Polygonum avicularia 

 

Сухи 
местообитания 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист, стъбло. (70%) 1 година Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Обикновен киселец 
Rumex acetosa 

 
 

Влажни ливади Повсеместно Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист, стъбло - - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Козя брада Rumex acetosella 

 

Ливади и горски 
поляни 

Повсеместно Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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повет Clematis vitalba 

 

Гористи зони 
край реки с 

наличие на по- 
ниски дървета и 

храсти 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Лист - - Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

 

Кукуряк Helleborus odorus 

 

Храсталаци, 
поляни 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Корен (70%) 2 години Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Жълтурче  Ranunculus ficaria 

 

Влажни сенчести 
места и ливади 

Повсеместно Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Корен, лист - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Градско омайниче  Geum 
urbanum 

 

Храсталаци, 
сенчести гори, 

край горски 
пътеки 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Корен - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Пълзящо прозорче 
Potentilla reptans 

 

Сухи скалисти 
места 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Вълнест напръсник 
Digitalis lanata 

 

Сухи, тревисти и 
каменисти места 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък 70% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Черно кучешко грозде 
Solanum nigrum 

 

Край селища и 
изоставени и 

буренясали места 

Поединично или на 
групи 

Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък - Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Върбинка Verbena officinalis 

 

Тревисти и 
буренливи места 

На петна Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Стрък. Стъбло, цвят, 
плод  (70%) 

Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Шипка Rosacorymbifera 
Borkh. 

 

Край пътища, 
ниви и пасища 

На петна Не е 
защитен 

вид 

лични нужди, 
стопански цели 

Плод (80%) Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Clematis vitalba Повет 

 

Варовити почви На петна Не е 
защитен 

вид 

лични нужди, 
стопански цели 

Използва се 
надземната част на 

растението 

70 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Cotinus coggygria смрадлика 

 

В гористи 
местности из 
дъбови гори 

На групи Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

Листа 70 % Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Crataegus monogyna 
червен глог 

 

Храсталаци, по 
склонове 

По единично Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански цели 

плод 80% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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Sambucus nigra  
черен бъз 

 

Повсеместно в 
землищата на 

населените 
места на 

територията на 
общината 

На групи Не е 
защитен 

вид 

Лични нужди, 
стопански 

цели 

плод 80 % Не е 
необходим 

Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Rubus caesius полска къпина 

 

Из храсталаци, 
като подлез в 

широколистни 
гори, на 

територията 

на петна Не е 
защитен 

вид 

лични нужди, 
стопански цели 

листа 80% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Бръшлян Hedera helix 

 

Гористи 
местности, в 

населени места 

на петна Не е 
защитен 

вид 

лични нужди, 
стопански цели 

листа 80% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 

Малина (Rubus idaeus) 

 

Из храсталаци, 
като подлез в 

широколистни 
гори, на 

територията на 
сечища, 

пожарища,край 
пътища 

на петна Не е 
защитен 

вид 

лични нужди, 
стопански цели 

листа 80% Не е необходим Добиване по 
методи и със 

средства 
недопускащи 
увреждане на 
находищата 
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III.АНАЛИЗ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ, 
ВКЛЮЧВАЩИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОТО 

ИМ ПОЛЗВАНЕ 
Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естественият 
растителен генетичен фонд със сегашна или бъдеща ценност. Опазването включва 
поддържане и съхранение на екосистемите на територията на община Родопи, съдържащи 
лечебни растения на естествените им местообитания, както и поддържане и възстановяване 
на жизненоспособната популация на видовете.  
Ползването на лечебните растения и техните ресурси включва:  
• Събиране на билките от диворастящи и култивирани лечебни растения;  
• Придобиването на билки за първична обработка или преработка;  
• Събиране 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.  
Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз 
основа на издадено позволително за ползване, по реда на Закона за лечебни растения (ЗЛР). 
Позволителното не се издава, когато билките се събират за лични нужди от земи, гори или 
водни обекти, общинска собственост. Позволителното не се изисква и когато лечебните 
растения са култивирани от собствениците или ползвателите на земи, гори или водни 
обекти, освен когато са култивирани от общината.  

IV. ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И 
РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО НА РЕДКИ ИЛИ 

ЗАСТРАШЕНИ ОТ ИЗЧЕЗВАНЕ ВИДОВЕ 
Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване.  
Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи 

запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и техните популации.  
Като основни причини за нарушаване на биологичното разнообразие от лечебни 

растения е биологически неоправданата експлоатация на находищата. С най-големи 
последствия са урбанизацията, индустриализацията, строежът на пътища, изхвърлянето и 
натрупването на отпадъци. Наред с това пряко за влошаване на популациите влияе 
замърсяването на почвите, резултат на неправилната им химизация за селското стопанство. 
Силно негативно влияние върху популацията на лечебни растения оказва промяната на 
естествената и характерна за района растителност, предизвикана от неправилно подбрани 
или изведени лесокултурни мероприятия – голи и изборни сечи, създаване на масиви от 
монокултури най-вече от иглолистни видове.  
Върху запасите на лечебни растения силно влияние оказва и начина на експлоатация на 
находищата. Не природосъобразното събиране, липсата на период за възстановяване и 
покой, нарушаване на нормалното семенно и вегетативно размножаване са основните 
причини за понижаване възможностите на естествените находища като източник на 
суровини.   

В тази връзка мерките, който следва да се предприемат за опазване на ресурсите от 
лечебни растения на територията на община  Родопи са както следва:  
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- Осъществяване на контрол за недопускане ползването на лечебни растения по 
начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на местообитанията;  
- Брането на билки трябва да става в сроковете, определени за всеки вид, тъй като 
преждевременното или закъснялото бране води до похабяването на техните ресурси;  
- Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и 
отговорности;  
- Брането на билки трябва да се извършва само в райони с плътни находища на 
отделните видове. Да се избягва брането на единични и разпръснати растения.  
- При събиране на диворастящи видове да не се унищожава цялото находище, като се 
оставя част от най-добрите екземпляри за естественото семенно размножаване и 
възстановяване на находището.  
- Предписания към собствениците на земи, гори или водни обекти около които има 
находища на лечебни растения, да не се допуска увреждането на естествените находища 
при използването на пестициди и минерални торове.  
- Участие на обществеността при вземането на решения, във връзка с опазването на 
лечебните растения на територията на общината.  
- Провеждане на информационна и разяснителна кампания сред населението, 
запознаването им с видовете им лечебни растения, начин на събиране на билките и 
нормативната уредба.  
- При ползване на лечебни растения е необходимо да не се допуска увреждане на 
дърветата в резултат на чупене, рязане на клони и сеч.  
За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:  
1. Сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от 
тяхното състояние и фаза на развитие;  
2. Унищожаването и увреждането на находищата им;  
3. Притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или 
изсушено състояние на цели растения или на части от тях;  
4. Събиране на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи.  

Да се спазват изискванията за опазване на находищата на лечебни растения, обект на 
събиране по чл. 4 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година за правилата и изискванията за 
събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.  

Експлоатацията на находищата да се редува с период на възстановяване на 
ресурсите, посочени в чл. 6 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година.  

Позволителни за ползване на лечебни растения да се издават само на физически или 
юридически лица, срещу заплатена такса.  

Разрешителното за събиране на билки следва да се издава в периода на събиране на 
съответната билка по чл. 7 и 8 по Наредба № 2/ 20.01.2004 година и да има срок на 
валидност.  

Количествата лечебни растения, следва да не надхвърлят предвидените проценти за 
ползване на ресурса, посочени в Наредба № 2/ 20.01.2004 година. 

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 
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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. 
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. 

 
V. ИЗБОР И РЕГЛАМЕНТ НА ТЕРИТОРИИ, КОИТО НЕ СА ЗАЩИТЕНИ, НО 

ИЗИСКВАТ ПОДХОДЯЩО УПРАВЛЕНИЕ С ЦЕЛ УСТОЙЧИВОТО ПОЛЗВАНЕ 
НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ В ТЯХ. 

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:  
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;  
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Кмета на общината, когато ползването е от:  
- земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на 

населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;  
- територии в строителните граници на населените места - общинска собственост, 

независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;  
- 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;  

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;  

Директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и 
акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция;  

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;  

Лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за 
упражняване на лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е 
сключило договор;  

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.  
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1. Справка за функциониращите на територията на общината билкозаготвителни 
пунктове, култивирани насаждения от лечебни растения и издадени позволителни за  
ползване/удостоверения за култивирани билки  

1.1. билкозаготвителни пунктове  
На територията на община „Родопи“ функционират ДВА  броя билкозаготвителни пунктове  
- с. Храбрино, Първа вилна зона с управител Нина Георгиева Каменова, адрес за 
кореспонденция, гр. Пловдив, ул. „Васил Ихчиев“ № 4  

- с. Ягодово, стопански двор, стопанисван от „Димитър Желев“ ЕООД , адрес за 
кореспонденция – гр. Пловдив, ЖК Тракия, бл.2 

1.2. култивирани насаждения от лечебни растения 
 Седефче /Ruta graveolens L./ - Поземлен имот с идентификатор 59032.16.25, местност 

„Кавака“, землище село Първенец с площ 8233 кв. м 
 Калоферче / Tanacetum balsamita / УПИ ІV, кв.2, с. Храбрино – І –ва вилна зона 
 Ехинацея  /Echinacea / от Поземлен имот с идентификатор 59032.16.25, местност 

„Кавака“, землище село Първенец и УПИ ІV, кв.2, с. Храбрино – І –ва вилна зона  
 Лавандула /Lavandula angustifolia/ имот УПИ ІV, кв.2, с. Храбрино – І –ва вилна зона 
 Блатно кокиче /Leucojum aestivum/  от  Поземлен имот с идентификатор 

77373.602.162, /УПИ ІV, кв.2, с. Храбрино – І –ва вилна зона/ с площ 781 кв.м. 
 Шипка  /Rosa canina L./ Поземлени имоти с идентификатори № 78029.335.1 до 33, и 

имоти с идентификатори  № 78029.336.3 до 20, местност „Орешака“, землище село 
Цалапица с обща площ 240дка. 

1.3. издадени позволителни за ползване/удостоверения за култивирани билки; 
Година Издадени 

позволителни 
Вид и количества от култивираните насаждения 

2019 - - 
2020 № 1 1. Седефче /Ruta graveolens L./ - 40 кг/свежо тегло  

2. Калоферче / Tanacetum balsamita / - 20 кг/свежо тегло  
3. Ехинацея  /Echinacea /  общо 100 кг/ свежо тегло 
4. Лавандула /Lavandula angustifolia/ - 3 кг/свежо тегло  

№ 2 1. Шипка  /Rosa canina L./ - 70 тона /свежо тегло  
2021 1 бр. за  

  
1. Седефче /Ruta graveolens L./ - 200 кг/свежо тегло  
2. Ехинацея  /Echinacea/ - 100 кг/свежо тегло  
3. Калоферче / Tanacetum balsamita /  - 30 кг/свежо тегло  
4. Калоферче / Tanacetum balsamita / - 20 кг/свежо тегло  
5. Лавандула /Lavandula angustifolia/ - 5 кг/свежо тегло  
6. Блатно кокиче /Leucojum aestivum/  - 10 кг/свежо тегло 

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; 
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• 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 
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(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:  
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• 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. 

 
VI. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА МЕСТНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ А 

НАЧИНИТЕ НА ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ СЪОБРАЗНО ИЗИСКВАНИЯТА НА 
НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ И ПЛАНОВИТЕ ДОКУМЕНТИ ОТ ПО-ВИСОКА 

СТЕПЕН 
В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Родопи, както и приложенията към нея, са определени 
начините за земеползване и издаване на позволително за ползване на лечебни растения, 
лицата, на които се издават, както и таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 
растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. Към настоящия 
момент няма предложения за тяхната актуализация и е целесъобразно тази информация да 
остане в настоящата Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 
цени на услуги, предоставяни от Общината 
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ОБРАЗЕЦ  

 
О Б Щ И Н А  „Р О Д О П И“ – О Б Л А С Т  П Л О В Д И В 

ПЛОВДИВ 4000, УЛ. СОФРОНИЙ ВРАЧАНСКИ № 1А, ТЕЛ. 032/604-109 
www.rodopi-bg.org ;       e-mail:obshtina@rodopi.bg    

 

П О З В О Л И Т Е Л Н О  

На основание чл.21, ал.2, чл.22, т.2 и чл.26 от Закона за лечебните растения, въз основа на 

постъпило заявление с вх. № …………………………………….от ……….......................................... 

………………………………………………………………………………………………………………. 

се  Разрешава  да събере: 

……………………………………………………………..кг. морфологична част……………………… 

……………………………………………………………..кг. морфологична част……………………… 

……………………………………………………………..кг. морфологична част……………………… 

……………………………………………………………..кг. морфологична част……………………… 

……………………………………………………………..кг. морфологична част……………………… 

Район на събиране 

с………………………………………….., местност………………………………………………… 

За периода от ………………………………..до …………………………………… 

Вид на ползването: 

 за продажба 

 за първична обработка 

 ПО СЛЕДНИЯ НАЧИН НА ПОЛЗВАНЕ:  

 Събирането да се извършва от находища, в които лечебните растения не са подложени на 

отрицателно въздействие на естествени или предизвикани от  човешката дейност фактори.  

1. Обект на събиране са само растителните части, които се използват като билки.  

2. Събирането се извършва при подходящи атмосферни условия и годишно време с 

оглед получаване на качествени билки.  

3. Не се допуска увреждане на находищата в резултат на дейността.  

4. Не се събират билки в замърсени с тежки метали, пестициди, др. химически  или 

минерални вещества, животински или битови отпадъци райони.  

5. Цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите части на 

растенията.  

6. При събиране на надземните растителни части не се допуска изкореняване на 

растенията.  

7. Не се събират билки от млади, не добре развити или увредени лечебни растения. 9. 

Повторното събиране на билки от определен район или находище се извършва след 

възстановяване на популацията.  

10. Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните стойности, 

определени като процент от наличните в находището запаси:80%  
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11.Продължителност на периода за възстановяване на находището:  

 Съгласно чл.6 , ал.3, т.3 от Наредба No 2/20.01.2004г. за правилата и изискванията за 

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения на МОСВ: не е необходим 

период на възстановяване.  

12. Билките се събират в различен период /фаза/ от вегетацията на растенията, както 

следва:  

.....................................  

13. Начини за събиране на билки:  

............................................  

14. За намаляване на механичното увреждане при събирането и транспортирането им 

билките се поставят в подходящи съдове, без да се мачкат, притискат, уплътняват и 

запарват.  

15. Събирането на билки се извършва с подходящи инструменти, като те трябва да се 

поддържат чисти, без ръжда по режещите повърхности.  

16. При събиране на билките да се спазват хигиенни изкисвания, съгласно чл.14 от 

Наредба No 2/20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен 

материал от лечебни растения на МОСВ.  

17. Лицата, които събират билки са длъжни да поддържат добра лична хигиена, да носят 

подходящо облекло.  

18. Да не се допуска събиране на билки от отровни, силно действащи, алергизиращи 

растения от бременни жени, кърмачки и деца.  

19. Забранява се на лица, страдащи от остри заразни заболявания, с отворени рани или 

кожни инфекции да събират билки.  

20. Събраните билки до пренасянето им в билкозаготвителния пункт се съхраняват на сухо 

място, без достъп на насекоми, гризачи, птици и домашни животни.  

21. Организатора на дейността преди всяка кампания провежда инструктаж на лицата, 

събиращи билки, като ги запознава с изискванията на чл.21, ал.1 от Наредба No 

2/20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от 

лечебни растения на МОСВ.  

22.Събирането на билките ще се извърши от:  

 

При извършване на организирано събиране на билки по начини извън регламентираните в  

Наредба No 2/20.01.2004г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен 

материал от лечебни растения на МОСВ  виновните лица ще бъдат санкционирани по 

чл.73 от ЗЛР с глоба до 3 000 лева, съответно с имуществена санкция до 5 000 лева.  

За ползването на ползваното по-горе количество да се заплати такса от ................................   
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ДО 
КМЕТА НА ОБЩИНА „РОДОПИ“ 

 
З А Я В Л Е Н И Е 

за издаване на удостоверение за билки от култивирани лечебни растения 

за физическо лице:   ………….…………………..………………………………………. ЕГН 
 

 
                                     собствено, бащино, фамилно име 

постоянен адрес: гр.(с.)…………………………………………………………...………………………………………,  

документ за самоличност № ………………………………….….., издаден от ……………… ………………………….,  

на ………………………………………….год. 

за юридическо лице: ……………………………………………...……………… (БУЛСТАТ) 

 
 

наименование  

седалище гр.(с.)……………………………………………………………………………………………………….……..  

представлявано от …..………………………………………………………………………………………………………..  
                                    собствено, бащино, фамилно име на представляващия 

УВАЖАЕМА ГОСПОДИН КМЕТ, 

Заявявам, че желая да ми издадете удостоверение в уверение на това, че култивирам в 
частен имот: 

Растителен вид Местонаходжение на имота – землище и 
№ на поземления имот 

Площ 
дка 

Очакван 
добив кг 
/свежо 
тегло/ 

    

    

    

    

    
 
Прилагам следните документи: 
1. Актуална скица на имота или договор за ползване. 
2. Актуално удостоверение за наследници / за наследствени имоти/. 
3. Копие от анкетната карта за регистрация на ЗС. 
Моля, изберете начин, по който да Ви бъде предоставен издаденият индивидуален административен 
акт: 
Заявявам желанието си издаденият индивидуален административен акт да бъде получен: 

 Чрез лицензиран пощенски оператор на адрес:............................................................................, като декларирам, 
че пощенските разходи са за моя сметка, платими при получаването му за вътрешни пощенски пратки, и съм 
съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  
Индивидуалният административен акт да бъде изпратен: 

 като вътрешна препоръчана пощенска пратка; 
 като вътрешна куриерска пратка; 
 като международна препоръчана пощенска пратка; 
 Лично или  чрез упълномощено лице в Центъра за услуги и информация на гражданите. 

 
Дата: ................      ЗАЯВИТЕЛ: ......................... 
             (подпис) 
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УДОСТОВЕРЕНИЕ № ………/………. 
 
 

На основание чл.46, т.3 от Закона за лечебните растения /ДВ, бр.29 от 07.04.2000г./ и 
във връзка със Заявление с вх. № …………………………………………………… за издаване 
на удостоверение за билки, събрани от култивирани лечебни растения от землища  на с. 
……………………………………………., община „Родопи“   

 
  

Р А З Р Е Ш А В А М: 
 

На ……………………………………………………………………………………………. 
С адрес………………………………………………………………………………………. 
 да събере от собствени имоти следните култивирани лечебни растения: 
 
 

Растителен вид Местонаходжение на имота – землище и 
№ на поземления имот 

Площ 
дка 

добив кг 
/свежо 
тегло/ 

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
      
   

 
 

 

 
 

 

 
 




