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I. Въведение 

Събирането и износът на билки са традиционни за нашата страна. За да бъде опазено 

богатството от лечебни растения, е необходимо прилагане на система от мерки и 

механизми, която да осигури устойчивото развитие на ресурсите. 

През последните години все повече нарастват изискванията към качеството на билките, 

предлагани на световните пазари и изискванията за опазване на околната среда. За да 

бъдат българските фирми конкурентоспособни при новите условия, те трябва да се 

стремят към все по-добро качество на продукта, непрекъснато да развиват технологиите, 

да включват нови асортименти, да удостоверяват, че при събирането на билки от 

естествените им находища не се нанасят увреждания на природата. Нараства делът на 

култивираните билки и производството на биологична продукция. 

Във връзка с изискванията на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (ЗJIP, ДВ бр. 

29/2000 г., посл. изм. ДВ бр. 17/2021 г.) 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 

Приморско за периода 2021-2028 г. е разработено настоящето Приложение „Раздел 

Лечебни растения“. 

С приложението „Раздел Лечебни растения“ към Общинската програма по опазване на 

околната среда се цели да се постигне ефективно използване на лечебните растения, 

опазване на естествените им находища, предотвратяване изчезването на отделни видове 

и свързаните с тях компоненти на околната среда, с цел задоволяване потребностите от 

лечебни растения на населението.  

Разделът включва информация за видовете лечебни растения, разпространението им, 

режимът на тяхното ползване, морфологичните части, предмет на събиране, на които 

може да разчита местната икономика.  

 

II. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните 

растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите на територията на община Приморско 

На Таблица 1. е представена основна информация относно лечебните растения, 

разпространени на територията на община Приморско:
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Таблица 1. „Лечебни растения“ към Общинската програма за опазване на околната среда на община Приморско за периода 2021-2028 г. 

№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

Дървесни растения 

1.  

Благун / Quercus frainetto Ten. 

 

В гори от 0 до 1000 метра надморска 

височина. 

Участва в състава на някои смесени 

ксеромезофитни  или ксерофитни 

гори заедно с цера, зимния дъб и 

габъра. 

Листопадно дърво - Видът не е защитен от ЗБР 

2.  

Източен горун / Quercus orientalis 

Liebl. 

 

Той заема по-голямата част от 

Подпояса на нископланинските гори 

от горун, бук и ела. 

Листопадно дърво 

В съвременната 

медицина се 

използуват дъбовите 

кори от стебла и 

клони не по-дебели 

от 10 см (дрога 

Cortex Quercus), 

обелени рано 

напролет. Ресурсите 

му са използваеми. 

 

3.  

Източен бук / Fagus orientalis L. 

 

Той се среща най-често в чисти или в 

смесени мезофитни гори със зимен 

дъб и габър. 

Листопадно дърво 

С лечебна цел се 

използува кората от 

клоните или 

стеблата на по-

младите дървета  

Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

4.  

Обикновен габър / Carpinus 

betulus L. 

 

Среща се в смесени мезофитни или 

ксеромезофитни насаждения заедно с 

бука и зимния дъб и по-рядко с цера, 

благуна, липите, явора и други.  

Заема ниските части на склоновете, 

предимно на северни изложения, на 

свежи или свежи до влажни 

месторастения. 

Листопадно дърво 
Ресурсите му са 

използваеми 
Видът не е защитен от ЗБР 

5.  

Мъждрян / Fraxinus ornus L. 

 

Характерен вид в ксеромезофитни 

или ксеротермни дъбови и смесени 

гори, но в състава им участва с по 1-2 

десети.  

 

Листопадно дърво 

Обелената рано 

напролет и изсушена 

кора. 

Листата се събират 

през лятото при 

пълно узряване. 

Видът не защитен от ЗБР 

6.  

Планински ясен / Fraxinus 

excelsior L. 

 

Среща се по-ограничено от мъждряна, 

предимно в състава на смесени гори 

заедно със зимния дъб, габъра, явора 

и по-рядко в букови съобщества, на 

свежи месторастения. 

Листопадно дърво 

От планинския ясен 

също могат да се 

добиват лечебни 

кори, но ресурсното 

им значение е 

ограничено. 

Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

7.  

Сребролиста липа / Tilia 

tomentosa Moench. 

 

Среща се в по-голямата част от 

територията на ОГ-Приморско. 
Листопадно дърво Цветовете  Видът не е защитен от ЗБР 

8.  

Трепетлика / Populus tremula L. 

 

 

Среща се по единично в състава на 

бука и дъбовете на по-каменливи 

терени 

Листопадно дърво 

Листа,  

Кова и 

Пъпки 

Видът не е защитен от ЗБР 

9.  

Бял бор / Pinus sylvestris L. 

 

Среща се заедно с черния бор, липите, 

ясена и други в смесени и по-рядко в 

чисти култури 

Вечнозелено 

иглолистно дърво 
Борови връхчета Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

Храстови растения 

10.  

Обикновена леска / Coryllus 

avellana L. 

 

Тя участва в насажденията като 

подлес, най-често смесена с издънки 

от мъждрян, габър, бук, дъбове и 

други и различни видове  

храсти, като дрян, глог и т.н. 

Храст, достигащ 

височина 2-5 м 
Плодовете  Видът не е защитен от ЗБР 

11.  

Дрян /  

Cornus mas L. 

 

Расте разпрсънато или групово в 

смесени дъбови гори предимно на 

сенчести изложения, където се явява 

като подлес, както и из храсталаци и 

скалисти склонове 

 Плодовете  Видът не е защитен от ЗБР 

12.  

Червен глог / 

Crataegus monogyna 

 

Видът е умерено светлолюбив 

мезофит. Смесен е с други видове в 

подлеса на някои горунови 

насаждения, но често формира и 

храстови формации извън горите. 

 

Листопаден 

бодлив храст или 

дърво до 8 м. 

Листата с цветовете 

или само цветовете, 

или плодовете 

Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

13.  

Шипка / Rosa canina 

Расте из храсталаци, тревисти терени, 

синори по периферията на гората, 

голините и поляните 

Листопаден 

бодлив храст 
Плодове Видът не е защитен от ЗБР 

14.  

Къпина / Rubus caesius L. 

 

Образуват храстови формации главно 

около пътищата или по по-оголените 

места. 

Листопаден 

бодлив храст 

Листа, корени и 

плодове 
Видът не е защитен от ЗБР 

15.  

Трънка / Prunus spinosa L. 

 

Среща се край пътищата и 

храсталаците по цялата територия на 

стопанството. 

Листопаден храст Плодове Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

16.  

Смрадлика / Cotinus coggygria 

Scop. 

 

Расте по сухи и каменисти  почви из 

храсталаци и дъбови гори предимно 

върху варовити скали. Образува и 

самостоятелни вторични съобщества 

на мястото на унищожените дъбови и 

други гори. Тя е светлолюбив 

ксерофит и хазмофит, калцифилен 

вид. 

Храст или ниско 

дърво до 4 м. 
Листа Видът не защитен от ЗБР 

17.  

Черен бъз / Sambucus nigra L. 

 

Видът се среща единично около 

деретата на по-влажни места или в 

храстови съобщества около 

камионните пътища. 

Листопаден храст 

или малко дърво, 

високо 2-6 м. 

Цялото растение Видът не е защитен от ЗБР 

18.  

Драка / Parilurus aculeatus 

 

Расте върху припечните склонове на 

скалисти почви 

 

Бодлив храст, 

стигащ височина 

до 3 м. 

Плодове Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

19.  

Мушмула / Mespilus germanica (L.) 

 

В диво състояние у нас се срещат 

само в Странджа планина, където 

расте като подлес на по-влажни 

богати месторастения 

Храст или ниско 

дъво, високо 3-6 

м. 

Плодове  Видът не е защитен от ЗБР 

20.  

Бръшлян / Hedera helix L. 

 

Единични растения се срещат 

смесени ксеромезофитни дъбови 

гори, с участието на цер и благун и 

по-рядко на скални терени в 

келявгабърови и храсталачни 

съобщества 

Вечнозелено 

увивно или 

пълзящо растение 

Отровно Видът за защитен от ЗБР 

21.  

Черен имел европейски / 

Loranthus europaeus.Jacq. 

 

Паразит върху дървета от сем. Букови 

Паразитно 

растение с 

топчеста 

закръглена корона 

с лопатовидни 

опадливи листа. 

Листа  Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

22.  

Обикновен повет / Clematis 

vitalba L. 

 

Расте из горите и храсталаците 

предимно на влажни места. Среща се 

най-често на периферните части на 

съобществата, тъй като е светлолюбив 

мезофит. 

Листопаден 

увивен храст. 

В свежо 

състояние е 

отровен 

Листа, 

Цветове,  

Корени  

Видът не е защитен от ЗБР 

Тревисти растения 

23.  

Горска ягода / Fragaria vesca L. 

 

Среща се сравнително често в чисти 

или смесени дъбови гори, както и по 

поляните. Расте в смесени съобщества 

с други тревни видове и в 

самостоятелни формации 

Многогодишно 

тревисто растение 

Листа,  

Плодове 
Видът не е защитен от ЗБР 

24.  

Бял равнец / 

Achillea millefolium  

 

Среща се повсеместно из ливади, 

поляни и храсталаци в горските 

територии 

Многогодишно 

тревисто растение 
Надземната част  Видът на е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

25.  

Синя жлъчка (цикория) / 

Cichorium intybus L. 

 

Масово разпространена в цялата 

страна. 

Като светлолюбив мезофит, расте 

навсякъде. Обитава изоставени и 

рудерализирани терени, буренясали 

площи край селища и пътища, като 

плевел в изоставени или 

обработваеми ниви. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Корен и стрък Видът не защитен от ЗБР 

26.  

Глухарче / Taraxacum officinale 

Web. 

 

Разпространено е в цялата страна по 

тревисти места, край пътища, много 

често като бурен, но и култивирано 

като декоративен вид в паркове и 

градини. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Корен Видът не защитен от ЗБР 

27.  

Подбел / Tussilago farfara L. 

 

Среща се повсеместно в цялата 

страна. Заема особено често 

рудерализираните терени – изкопи и 

насипи край шосета и камионни 

пътища, влажни брегове край реки и 

канали, дворове и строежи. Той е 

светлолюбив мезофит и 

хигромезофит. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Младите листа Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

28.  

Есенен мразовец / Colchicum 

autumnale L. 

 

Среща се нарядко в горския фонд, 

главно по поляните и по ливадите 

около селата 

Многогодишно 

тревисто 

растение.  

Растението е 

отровно 

Грудки, 

Семена 
Видът не е защитен от ЗБР 

29.  

Лудо биле / Atropa belladonna L. 

 

Расте в подлеса на буковите гори и 

по–рядко по голите площи или край 

пътища, в разсветлени места с 

достатъчна почвена и въздушна влага. 

Тя е термофит, срещащ се 

сравнително рядко и характеризиращ 

се с подвижност на местообитанието. 

Една от най 

отровните билки в 

страната 

Ресурсите са 

неизползваеми 
Видът не е защитен от ЗБР 

30.  

Обикновена мента / Mentha 

spicata L. 

 

Расте по влажни тревисти места край 

реки и дерета. Видът е много 

полиморфен. 

Култивира се и 

като подправка 
Листа Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

31.  

Планинска мащерка / Thymus 

Montana W.K. 

 

В планински райони, по сухи, 

скалисти и припечни места, из 

пасищата, по-рядко из ливади. По-

широко е разпространени в 

предпланинските и средно високите 

части на планините. 

Многогодишно 

тревисто растение  
Цялото растение  Видът не е защитен от ЗБР 

32.  

Риган / Origanum vulgare 

 

Расте из храсталаци, разредени гори и 

горски поляни до 2000 м н.в. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Цветовете   Видът не е защитен от ЗБР 

33.  

Обикновено подъбиче / Teucrium 

chamaedrys L. 

 

Расте предимно на сухи до свежи 

местообитания, в смесени гори от 

зимен дъб, цер, мъждрян и по-рядко 

габър.  

Дребен полухраст Стръкове Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

34.  

Обикновен здравец / Geranium 

macrorizum L. 

 

Разпространен е успоредно с другите 

видове здравец по цялата територия 

на стопанството. Предпочита по-

сенчести места и добре се развива под 

склопа на насажденията. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Стрък и корени Видът не е защитен от ЗБР 

35.  

Кръвен здравец / Geranium 

sanguineum L. 

 

Предпочита ксеромезофитни или 

ксеротермни дъбови, келявгабърови 

или смесени гори, предимно по сухи 

и каменливи терени. 

Среща се поединично 

Многогодишно 

тревисто растение 

Няма ресурсно 

значение 
Видът не е защитен от ЗБР 

36.  

Лечебна иглика / Primula veris 

 

Расте из храсталаци, по горски 

поляни и разредени гори в цялата 

страна до 2500 м н.в.  

Многогодишно 

тревисто растение  
Корен  Видът не е защитен от ЗБР  
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

37.  

Безстъблена иглика / Primula 

acaulis (L) 

 

Расте по влажните места в 

широколистните гори. 

Многогодишно 

тревисто растение  
 Видът е защитен от ЗБР 

38.  

Пролетно ботурче / Cyclamen 

coum mill 

 

Среща се в дъбови гори и храсталаци 
Многогодишно 

тревисто растение 
Грудките Защитен вид 

39.  

Жълт кантарион /  

Hypericum Perforatum 

 

Расте на сухи каменисти 

месторастения в разредени гори и 

сечища до 2000 м н.в.  

Многогодишно 

тревисто растение 

Надземната част.  

Не трябва да се 

събират прецъфтели 

стръкове  

Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

40.  

Червен кантарион / Centaurium 

erythraea Rafn. 

 

Расте на сухи тревисти места и горски 

поляни.  

Двегодишно 

тревисто растение  
Цветовете Видът не е защитен от ЗБР 

41.  

Теснолистен живовляк / Plantago 

lanceolata L. 

 

Расте из ливадите край реките и по 

поляните и другите голи площи в 

горския фонд. Той е светлолюбив и 

студоустойчив мезофит. 

Многогодишно 

тревисто растение  
Листа Видът не е защитен от ЗБР 

42.  

Орлова папрат / Pteridium 

aquilinum (L.) Kuhn. 

 

Среща се по умерено влажни 

тревисти и храсталачни места в 

покрайнините на горите и в 

поизредените участъци, горските 

поляни, на стръмни скатове. Мезофит, 

често вторичен едификатор, 

формиращ мощни тревни съобщества 

самостоятелно или по–рядко с 

обикновената  полевица  и други 

видове в габърово–горуновия, 

буковия и отчасти и иглолистния 

пояс. Предпочита песъчливи почви и 

силикатна скална подложка. 

Многогодишно 

тревисто растение  
Коренище и листа  Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

43.  

Сладка папрат /  

Polypodium vulgare 

 

Тя е светлолюбив мезофит. Може да 

се намери на отделни места върху 

влажни скали в сенчестите букови 

гори. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Коренището Видът не е защитен от ЗБР 

44.  

Волски език / Phyllitis 

scolopendrium (L) 

 

Среща се из сенчести и влажни места 
Многогодишно 

тревисто растение  
Листата  

Видът не е защитен, но със 

заповед на Министъра на 

околната среда и водите е 

забранено събирането му като 

билка за производствени и 

търговски нужди 

45.  

Великденче / Veronica officinalis L. 

 

Видът е сенколюбив мезофит и се 

среща под склопа на насажденията. 

Среща се като отделни индивиди 

Многогодишно 

тревисто растение 
Надземната му част 

Видът НЕ е защитен. С цел 

запазване на популациите при 

брането на растението като билка 

не трябва да се изскубват 

растения с корените и трябва да се 

оставят най-малко 1/3 от добре 

развитите растения за осигуряване 

на семенното размножаване. 

Следващото събиране в същото 

находище се допуска най-малко 

след 2 г. 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

46.  

Трицветна теменуга / Viola 

tricolor L. 

 

Среща се навсякъде по теритоирията 

на ОГ-Приморско, но предпочита 

откритите места. Тя е светлолюбив, 

студоустойчив мезофит 

Едногодишно или 

двегодишно 

растение  

Надземната част Видът не е защитен от ЗБР 

47.  

Бодлив залист / Ruscus aculeatus 

 

Расте предимно в ксеротермните 

дъбови гори. 

Вечно зелен 

полухраст. 
Корени и коренища  

Видът е защитен от ЗБР, но 

поради ограничените му запаси с 

ежегодни заповеди на министъра 

на околната среда и водите се 

забранява събирането на 

растението от естествени 

находища 

48.  

Овчарска торбичка / Capsella 

bursa-pastoris Med. 

 

В района на стопанството обитава 

повечето голи площи, като съставна 

част на тревните съобщества. 

Едногодишно или 

двегодишно 

растение 

Надземната част Видът не е защитен от ЗБР 

49.  Бъз нисък (бъзак) / 

Видът най-често се среща в горите по 

по-влажни и сенчести места, но се 

настанява и по поляни, пустеещи 

буренясали площи, край пътища и 

слогове, включително и в селищата. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Корен и плод Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

Sambucus ebulus  

 

50.  

Горска (бадемолистна) млечка / 

Euphorbia amygdaloides L. 

 

Добре вирее под склопа на букови 

насажденията на свежи и влажни 

месторастения. Не образува гъсти 

популации, а по-скоро се срещат 

единични екземпляри. 

Многогодишно 

тревисто растение 
 Видът не е защитен от ЗБР 

51.  

Кипарисова (обикновена) 

млечка / Euphorbia cyparissias L. 

 

Кипарисовата млечка предпочита 

голите места. Масово се среща по 

ливади и изоставените земи. 

Многогодишно 

тревисто растение  
Надземната част Видът не е защитен от ЗБР 
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№ Вид Местообитание Описание 
Използваема 

част 
Природозащитен статут 

52.  

Космат зановец / Chamaecytisus 

hirsutus (L.) Link. 

 

Среща се често като характерен вид 

за ксеротермните гори, предимно в 

разсветлените им части и сред 

храсталаците. 

Храст, достигащ 

височина 1 м. 
Медоносно растение Видът не е защитен от ЗБР 

53.  

Червена детелина / Trifolium 

pratense L.  

 

Червена детелина може да се намери 

из влажни ливади, пасища и тревисти 

места в цялата страна. На територията 

на горското стопанство се среща, 

предимно на светли места, по 

поляните, дивечовите ниви, 

просеките. 

Многогодишно 

тревисто растение 
Цветовете Видът не е защитен от ЗБР 

54.  

Кукуряк / Helleborus odorus L. 

 

Среща се доста често рано напролет, 

като характерен вид за дъбовите гори, 

но добре вирее и под букови 

дървостои, като сенкоиздържлив 

мезофит. 

Растението е 

отровно  
Корени 

Видът не е защитен от Закона за 

биологичното разнообразие. При 

събиране на билката да се оставят 

поне половината от добре 

развитите растения, за да се 

осигури размножаването на вида. 

Източник: Горскостопански план и план за дейностите по опазване от пожари на горските територии, стопанисвани от ДУСОГ Приморско, 2019 г.  
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III. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите и ресурсите от лечебни 

растения, за осигуряване на устойчивото им ползване 

Ползването на лечебните растения и техните ресурси включва: 

1. събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения; 

2. придобиването на билки за първична обработка или преработка; 

3. 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 
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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 

т. 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. 

Позволително за ползване на лечебни растения се издава от кмета на общината, когато 

ползването е от земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните 

граници на населените места – общинска собственост, както и от териториите в 

строителните граници на населените места, независимо от предназначението им, след 

заплащане на таксата. 

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 титуляря на позволителното. 

Позволителното се издава преди осъществяване на ползването. 

При издаването на позволителни на територията на община Приморско се осъществява 

контрол по отношение на: 

 Уведомяване на РИОСВ - Бургас 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 - Бургас; 
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 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 - 

Бургас на 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 Приморско; 

 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 титуляря на позволителното за ползване. 

Ползвателят на позволителното за ползване на лечебни растения е длъжен да: 

 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 недобити лечебни растения, които заедно със заплатените такси остават за 

общината; 

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

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.).  

Под специален режим на опазване и ползване се поставят отделни диворастящи лечебни 

растения, чиито ресурси проявяват трайна тенденция за намаляване и съществува 

заплаха за естественото им разпространение в природата. Със Заповед № РД-162 от 

25.02.2021 г. на министъра на околната среда и водите са определени допустимите за 
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събиране количества билки от 11 вида лечебни растения от естествени находища извън 

територията на националните паркове – лечебна иглика, червен божур, лазаркиня, лудо 

биле, лютива тлъстига, кисел трън, лечебен ранилист, шапиче, решетка безстъблена, бял 

пелин (катраника) и зърнастец елшовиден. 

Посочените в заповедта на Министъра на околната среда и водите ограничения и 

забрани не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.1 

Изключенията не се прилагат за пирински (мурсалски, алиботушки) чай (Sideritis 

scardica Griseb.).  

Ежегодно за съответната календарна година, министърът на околната среда и водите 

издава Заповед за специалния режим на опазване и ползване на лечебните растения. 

Режимът на опазване и ползване се прилага за видове, чиито ресурси проявяват трайна 

тенденция за намаляване и съществуваща заплаха за естественото им разпространение в 

природата. С тази заповед се определят допустимите за събиране количества от 11 билки 

(кг сухо тегло) от естествени находища, извън територията на трите Национални парка. 

Към тях спадат лечебна иглика, червен божур, бял пелин, лазаркиня, лудо биле и други.  

Лечебните растения в естествените им находища, се опазват от увреждане или 

унищожаване, с цел осигуряване на устойчивото им ползване, като част от естествения 

растителен генетичен фонд със сегашна или бъдеща ценност. Опазването включва 

поддържане и съхраняване на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на 

естествените им местообитания и на популациите от видове лечебни растения, както и 

контрол по отношение устойчивото им ползване и оценка състоянието на естествените 

им находища. 

По данни на РИОСВ – Бургас на територията на община Приморско няма регистрирани 

билкозаготвителни пунктове. 

За периода 2014-2020 г. няма издадени разрешителни за събиране на лечебни растения 

на територията на община Приморско.  

IV. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на 

лечебните 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.  

С цел осигуряване на устойчивото им ползване, естествените находища на лечебните 

растения трябва да се опазват от увреждане и унищожаване. Опазването включва 

система от мерки и дейности, целящи запазване на биологичното разнообразие на 

лечебните растения и на запазване количеството и качеството на техните ресурси, както 

                                                           
1 Съгласно 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. 
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и поддържането и съхраняването на естествените им местообитания. Не се допуска 

разораването на находищата на тревните видове. 

За опазване на лечебните растения в общинските горски територии се определят 

превантивни и текущи мерки по поддържане на почвите, светлинния, топлинния и 

водния режим в местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за 

осигуряване на добро жизнено състояние на популациите и ресурсите на лечебните 

растения. 

За изпълнение целите на ПООС 2021-2028 г. ще бъдат предприети следните мерки: 

 Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по 

начини и със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата; 

 Запознаване на жителите на общината чрез кметовете на кметства със заповедите на 

Министъра на околната среда и водите, относно специалния режим на опазване и 

ползване на лечебните растения през съответната година и осъществяване на контрол по 

нейното изпълнение; 

 Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и 

отговорности;  

 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи на наличната 

информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на 

земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно 

земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за 

отглеждане, свързани с лечебните растения в общината; 

 Даване на указания, относно начина на ползване на лечебните растения на 

територията на община Приморско, както и правилата и изискванията за събиране на 

билки или генетичен материал от лечебни растения, регламентирани с наредбата по чл. 

27 от Закона за лечебните растения; 

 Определяне на режим за ползване на находищата при наличие на увреждане на 

същите; 

 Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, около които 

има находища на лечебни растения, недопускане увреждането на естествените находища 

при използването на пестициди и минерални торове; 

 Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които 

водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено 

възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, 

както и в нарушение на наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните растения; 

 Участие на обществеността по вземане на решения, във връзка с опазване на 

лечебните растения на територията на общината; 

 Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари. 
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Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до 

увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено 

възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие. 

Опазването и ползването на лечебните растения в защитените територии се уреждат с 

отделен закон. 

Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим 

на опазване и ползване, когато ресурсите им проявяват трайна тенденция към 

намаляване. Специалният режим на ползване се определя ежегодно със заповед на 

министъра на околната среда и водите, която се обнародва в „Държавен вестник“ и с 

която Директора на ДУСОГ Приморско е длъжен да се съобрази при издаване на 

позволителни за ползване. 

Специалният режим, приложен на местно, регионално или национално ниво 

изисква: 

 налагане на забрана за събиране на билки за определен период от естествените 

находища; 

 определяне на годишно допустимо за събиране количество билки. 

V. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват 

подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в 

тях 

В териториалния обхват на община Приморско попадат седем територии, които са част 

от Натура 2000: 

Защитена зона „Бакърлъка“ с идентификационен номер BG0002077, обявена със 

Заповед № РД- 530/26.05.2010 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ 

бр.49/2010 г.). Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в заповедта за 

обявяване № РД 563/22.07.2014 г. (Дв, бр. 67/12.08.2014 г.). Общата площ е 335 054,80 

дка. Надморска височина от 0 до 380 м, а средната 30 м. 

Защитена зона „Босна“ с идентификационен номер BG0000208, одобрена с Решение № 

661/16.10.2007 г. (ДВ бр.85/2007 г.). Общата площ на зоната е 162 270,044 дка. надморска 

височина от 8 до 443, средна н.в. 224. 

Защитена зона „Караагач“ с идентификационен номер BG0000143, включена в 

списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет 

(ДВ бр.21/2007 г.). Площ 641,60 дка, надморска височина от 0 до 6 м. 

Защитена зона „Комплекс Ропотамо“ с идентификационен номер BG0002041, обявена 

със Заповед № РД-82/03.02.2009 г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 

14/2009 г.). Общата площ на зоната е 38 577,485 дка. Надморската височина е от 0 до 224 

м., а средната н.в. е 44 м. 

Защитена зона „Ропотамо“ с идентификационен номер BG0001001, обявена със 

заповед № 1042/17.12.2020 г. (ДВ бр.19/05.03.2021 г.). Общата площ на зоната е 128 

158,20 дка, надморската височина от 0 до 275 м., а средната н.в. е 132 м. 
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Защитена зона „Странджа“ с идентификационен номер BG0001007, включена в 

списъка от защитени зони, приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на Министерския съвет 

(ДВ бр.21/2007 г.). 

В землището на общината се намират следните защитени територии по смисъла на 

Закона за защитените територии (ЗЗТ): 

Защитена местност „Стамополу“, обявена със Заповед № 332/16.05.1991 г. на 

министъра на околната среда (ДВ, бр.43 от 1991 г.), с цел опазване на естествени горски 

съобщества от благун, горун, източен бук с подлес от странджанска зеленика и 

странджанска боворинка, както и местообитания на редки и застрашени от изчезване 

растителни и животински видове. Площта на защитената местност е 40,00 ха. 

Поддържан резерват „Вельов вир“ („Водните лилии“), обявена със Заповед № 

2080/24.7.1962 г. (ДВ, бр.71 от 1962 г.) и прекатегоризиран със Заповед № РД - 381 от 

15.10.1999 г. на министъра на ОСВ. Площа на резервата е 136 дка. Местността в старото 

корито на р. Ропотамо е обявена за поддържан резерват с цел опазване на голямо 

находище на водни лилии и ясенова гора с типичен лонгозен характер. 

Природна забележителност „Скалните образувания, фиордите и тюленовата 

пещера в м. Маслен нос“, обявена със Заповед № 4051/29.12.1973 г. (ДВ, бр. 29/1974 

г.). 

Природна забележителност „Пясъчни дюни в район на ММЦ“, обявена със Заповед 

№ 2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр.3/1985 г.). 

Природна забележителност „Пясъчни дюни между гр. Приморско и м. Перла“, 

обявена със Заповед № 2109/20.12.1984 г. (ДВ, бр. 3/1985 г.). 

Резерват „Ропотамо“, обявена със Заповед № 318 от 07.05.1992 г. (ДВ, бр.41 от 1992 г.) 

с цел запазване на находищата на редки и защитени от изчезване видове и уникалния 

комплекс от природни местообитания с международно значение. В него на площ от 

1000,7 ха са включени блатото „Аркутино“ (620 дка), находището от Морски пелин (140 

дка), „Змийски остров“ (10 дка), лонгозни гори по р. Ропотамо и част от пясъчната ивица 

от устието на р. Ропотамо, забележителни скални образувания – Лъвската глава, Веселата 

скала, фиорди и морски пещери. Резерватът има обявена буферна зона с площ 707,7 ха. 

Защитена местност „Мурватска река“, обявена със Заповед № РД-927/28.12.207 г. 

(ДВ, бр. 8/2008 г.). 

Защитена местност „Беглик Таш“, обявена със Заповед № РД-664/22.08.2012 г. (ДВ, 

бр. 70/2012 г.). 

Защитена местност „Стамополу“, обявена със Заповед № 332/16.05.1991 г. (ДВ, бр.43 

от 1991 г.). 

По данни на РИОСВ – Бургас на територията на община Приморско няма вековни 

дървета. 
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VI. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на 

земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите 

документи от по-висока степен 

В Наредба за опазване на околната среда на територията на община Приморско, приета 

с приета с Решение №394/26.09.2013г. от Протокол №29 от 26.09.2013г. на Общински 

съвет – гр. Приморско, съдържа глава за Опазване на биологичното разнообразие, горите 

и защитените природни обекти.  

В Наредбата са описани дейностите свързани с ползването, опазването и култивирането 

на лечебните растения, контрол на ползване на лечебните растения в общинска 

собственост. 

Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на 

територията на община Приморско, приета с Протокол № 49/17.03.2004 г. на Общински 

съвет – Приморско и изм. и доп. с Решение № 86/29.05.2020 г., съдържа Раздел II Такси 

за страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общинския горски 

фонд, в който са определени таксите за странични ползвания и странични горски 

продукти. 

Таблица 2. Такси за странични горски продукти 

Страничен горски продукт Такса 

І. Растения и горски плодове (извън списъка на лечебните растения по Закона за лечебните 

растения),гъби в сурово състояние и животни (за 1 кг) 

1.Грудки ,корени ,коренища ( с изключение на такива от репей, коприва, троскот) 0,04 

2.Листа (с изключение на такива от коприва)   

-орех 0,02 

-други 0,04 

3.Стръкове (с изключение на такива от маточина) 0,04 

4.Цветове (с изключение на такива от лайка) 0,04 

5.Плодове   

-хвойна сина 0,12 

-шипка 0,06 

-орех, обикновен кестен  0,18 

-други 0,04 

6. Горски репродуктивни материали   

-иглолистни шишарки 0,12 

- семена от иглолистни видове 1,2 

- необработени изходни материали от шикороколистни видове за добив на семена 0,12 

- семена от дъбове, бук, костилкови, черупкови видове и др.  0,18 

- части от растения за вкореняване, размножаване и залесяване (бр.) 0,04 

7. Пъпки  0,1 

8. Кори   

- корков дъб 0,12 

- обикновен кестен  0,05 

- други 0,05 

9. Лишеи и мъхове   

- боров, дъбов 0,06 

- други 0,07 
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Страничен горски продукт Такса 

-мъхове 0,1 
Източник: Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услуги на територията 

на община Приморско 


