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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

         С изготвянето на раздел „Лечебни растения“ към  Общинска  програма за опазване на 

околната среда на община Гърмен за периода 2022 – 2027г. се цели  опазване на на лечебните 

растения, на тяхното биологично разнообразие и наличните им  ресурси на територията на 

Община Гърмен, както  и опазване на  естествения растителен генетичен фонд. Документа 

има за задача да подпомогне дейността на Общинската администрация при изпълнението 

разпоредбите на Закона за лечените растения (ЗЛР) по отношение опазването, ползването, и 

култивирането на лечебните растения на територията на община Гърмен, както по 

отношение на контрола и превантивната дейност, а така също при издаване на 

позволителните за добиване на  лечебни  растения и /или части от тях  от земи, гори  и водни 

обекти общинска собственост 

         Раздела се разработва на основание чл.50,  т. 3 от Закона за лечебните растения обн. ДВ 

бр. 29 от 7 Април 2000 г., с посл. изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 2017 г и е съставна част  от 

ОПООС. Същия е съобразен с разпоредбите на Наредба No2 от 20 януари 2004 г. за 

правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, 

обн. ДВ бр.14.от 29 февруари 2004 г. 

       В Стратегията за развитиие на подсектор „Лечебни растения“ в българското земеделие, 

преработвателна промишленост и износ до 2010 г. се посочва, че България е най-големият 

износител на билки за Европа и заема 5-то до 6-то място в света, кето се дължи на 

уникалното за такава малка територия  почвено и климатично разнообразие на страната ни. 

У нас са установени над 3 600 вида с високо съдържание на биологично активни вещества. 

От тях обект на ползване са  около 600 вида, а над   300 вида се събират ежегодно. 

       Поради тези причини за да бъде опазено богатството от лечебни растения, с което се 

слави страната ни, е необходимо прилагане на конкретни  мерки с които  да се осигури 

устойчивото развитие на ресурсите. Тези мерки са най- действени , когато се прилагат при 

източника, т.е. при собствениците на земи и имоти от които се добиват лечебните растения.  

        В тази връзка държавата е вменила конкретни задължения към най-крупните 

собственици на земи, а именно държавата в лицето на Областните управи и държавните 

горски стопанства и общините . Така например : 

 

 Областният управител - осигурява съответствие между Националната стратегия за 

лечебните растения и Общинските програми за опазване на околната среда (ОПООС) 

по отношение на лечебните растения, като : 
 

 Координира разработването на ОПООС; 

 Отговаря за опазването на диворастящите лечебни растения в земите от 

поземления фонд държавна собственост 
 

 Държавни горски стопанства и  Държавни ловни стопанства - чрез техните 

директори:   
 

 Предвиждат  и организират дейности по опазване и защита на лечебните растения 

в горските територии държавна собственост на територията на стопанството, 

както и в териториите, предоставени им за управление въз основа на договор; 
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 Издават  позволителни за ползване на лечебни растения от горските територии   

държавна собственост, както и от териториите, предоставени им за управление 

въз основа на договор. 
 

 Общински администрации - кметът на общината ръководи изпълнителната дейност 

на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните 

растения, като: 
 

 Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения, 

включени в Общинската програма за опазване на околната среда; 

 Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, води и водни обекти 

общинска собственост; 

 Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения; 

 Предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за нуждите на 

наблюдение и оценка на лечебните растения и на създаване и поддържане на 

специализирани карта и регистър за тях. 

 Контролира регистрацията и съотвествието по документи на култивираните площи с 

ЛР. 

 

           Кметът на общината издава позволително за ползване на лечебни растения и когато 

ползването е от 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. 

Гърмен е сравнително малка по площ община (388,5 km
2
 ) , но с много   разнообразен 

релеф -  с преобладаване  полупланинския (селата Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно 

Дряново) и планинския ( Рибново, Осиково, Скребатно ) а  землищата на Гърмен, Огняново, 

Марчево, Дебрен и Хвостяне) са с равнинен характер и лежат в Гоцеделчевската котловина . 

Това разнообразие предполага  и  наличието на много растителни видове на тази 

територия в т.ч. и на лечебни такива, които биха представлявали промишлен интерес. 

            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 проследимо 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. 

Световната здравна организация (WHO), Международния съюз за защита на природата 

(IUCN), Конвенцията за биологичното разнообразие, налагат все по- активно добрите 

производствени и добивни практики по отношение на лечебните растения.  

У нас Закона, лечебните растения ги третира като национално богатство , което налага 

разработването на Общинска програма за лечените растения, за изпълнението на която е 

предвиден и необходимия финансов ресурс за реалистична оценка на запасите. 

       Количествата на достъпните за добив лечени растения  ще бъдат определени  съгласно 

приетите от МОСВ 'Методи за оценка на запасите на стопански значими находища на 

лечебни растения“ изготвени от  Фондация “Информация и природозащита” с финансираща 
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организация: Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество на Българо-

Швейцарската програма за сътрудничество и съобразно Фенологичен календар на лечебните 

растения, който включва периода 01.03 ÷ 30.11  

           Програмата ще предостави на заинтересованите лица необходимата информация за 

изгорвяне на реалистичен бизнес план  и оценка на възможностите за реализация на пазарно 

ориентирано производство. 

Именно поради тази причина  ОПООС за новия планов период 2022 – 2027 г залага 

необходимостта от разработването на такава програма ,  тъй като без наличието на подобен 

планов документ, който да предоставя информация за лечебните растения на дадена 

територия, техните находища и ресурсни възможности добива крие рискове от 

преексплоатация на определени находища , особено на тези, които са с по-улеснена 

достъпност  . 

            Основната цел на Общинската програма за опазване на околната среда е на възможно 

най-ранен етап да се регламентира  ползването на лечебните растения в 

естествените им находища, така че същите да се опазват от увреждане и унищожаване с цел 

осигуряване на устойчивата им експлоатация  като част от естествения растителен генетичен 

фон със сегашна или бъдеща ценност. 

 С настоящия раздел Лечебни растения към ОПООС 2022 – 2027 г. се дава 

макрорамката и мотивацията за по- пълната оценка на този ресурс.  

         Раздел „Лечебни растения“ като съставна част от ОПООС Гърмен за  2022-2027г.  дава 

някои насоки за  правилното подбиране на момента съгласно Фенологичен календар , така че 

най- точно да бъде определен съответния ресурс за най- масово експлоатираните видове. 

      По статистически данни на МОСВ основния  обем (малко над   100 000 кг ) у нас се 

събира от около 20 вида лечебни растения.    Те оформят основното количество събирани, 

преработвани и изнасяни билки. Тези видове са най-търсени и за тях трябва да се знаят 

техните местообитания, находища, допустимия добив за всяко находища , както и правилата 

за бране . По правило тези видове имат много добри запаси в природата или се култивират, 

което позволява събиране на големи количества.  
 

     Това са:  

 

 

 

 

 

             Половината  от ползваните количества от тези видове идват от култивирани растения. 

Голям процент (около 40%) от износа от тази група са плодове. Поради големите обеми, 

които се ползват от тази група растения, те често се наричат „многотонажни билки“. 

         Част от видовете диворастящи лечебни растения, от които се събират и изнасят най-

големи количества и които имат голяма стопанска значимост са представени по-долу.  

        Именно за тях трябва да се извършат по-подробни оценки на ресурсите , което да се 

заложи в общинската програма за лечебните растения. 

Липа Лайка 

Коприва Дилянка 

Жълт кантарион Шипка 

Глог Трънка 

Мента Къпина 

Маточина Малина 

Лавандула Хвойна 
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Фенологичен календар на най-експлоатираните диворастящи лечебни растения. 

 

 

№ 
Наименование на 

растението 

Време за събиране, месец 

 

ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ 

1 Троскот к к    к к к  

2 Бяла бреза кор 

пъп 

кор 

пъп 

 л л л л   

3 Трънка ц ц     пл пл пл 

4 Ветрогон к к        

5 Глухарче к ст ст, л ст, л ст, л ст, л ст, л, к к  

6 Гръмотрън к к ст ст ст к к к к 

7 Репей  к     к к  

8 Врабчови чревца  ст ст ст ст ст    

9 Глог   л ,ц л, ц л, ц л л п п п 

10 Зимзелен  ст ст ст      

11 Изсипливче голо  ст ст ст ст ст ст   

12 Левурда  л л       

13 Овчарска торбичка  ст ст ст ст ст ст   

14 Пача трева  ст ст ст      

15 Бяла върба  кор кор кор      

16 Бъз черен   ц ц, л л п п   

17 Живовлек теснолист   л л л л л   

18 Змийско мляко   ст ст      

19 Влакнесто изсипливче    ст ст ст     

20 Кантарион жълт   ст ст ст ст ст   

21 Коприва   к к, л к, л к, л к к  

22 Лайка   ц ц ц ц ц   

23 Лепка   ст ст      

24 Слез   л , ц л , ц л ,ц л , ц л , ц   

25 Росопас   ст ст      

26 Бял равнец    ст, ц ст, ц ст, ц ст, ц ст, ц   

27 Великденче    ст ст     

28 Жълта комунига     ст ст ст    

29 Обикновен риган    ст ст ст    

30 Върбинка    ст ст ст    

31 Вратига    ст,ц ст,ц ст, ц    

32 Живовлек широколист    л л л л   

33 Жаблек    ст ст ст    

34 Камшик    ст ст ст    

35 Липа дребнолистна    ц ц     

36 Липа едролистна    ц ц     

37 Липа сребролистна    ц ц     

38 Метличина синя    ц ц     

39 Лопен    ц ц ц    

40 Пчелник    ст ст ст ст   

41 Хвощ полски    ст ст ст ст   

42 Смрадлика     л л л   

43 Червено подъбиче     ст ст    

44 Дяволска уста     ст ст    

45 Очанка     ст ст    

46 Бял пелин      ст ст ст   
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47 Синя жлъчка     ст ст к, ст к к 

48 Трабузан     ц ц ц ц  

49 Обикновена хвойна      пл пл   

50 Къпина      л, п л, п, к к  

51 Бъзак      п п к к 

52 Пипериче водно      ст ст   

53 Бръшлян      л л   

54 Шипка обикновена      пл пл   

55 Кръвен здравец       к к  

56 Кестен конски        см см  

 

 

Ц – цвят       Ст - стрък        См – семе                            Пъп  - пъпки 

 

Л - лист         П – плод          К – корен (коренище)        Кор – кора 

 

 

 

 

През последните години непрекъснато се засилва интересът към култивирането на 

лечебни растения, което от една страна представлява източник на доходи за населението, а 

от друга - начин за съхраняване на естествените природни ресурси. Според нормативните 

изисквания добитите билки от лечебни растения трябва да се придружават на всеки един 

етап от тяхното движение с документи, доказващи техния произход. Когато са добити от 

естествените находища това са позволителните за ползване, а когато са от култивирани 

насаждения - удостоверенията за култивиране. Издаването на удостоверение за култивирани 

билки според чл. 46 т. 3 от ЗЛР се извършва от Кмета на Общината. Такива удостоверения 

общинската администрация следва да издава след извършване проверка на култивираните  

насаждения, с цел да се прецени дали количеството на добитата дрога (билка), отговаря на 

площта на насаждението, а не е събирана от естествените находища. Това е от особена 

важност за лечебните растения, които са с ограничено разпространение в природата – 

защитените и под специален режим на опазване и ползване, тъй като за първите събирането 

от естествените находища е абсолютно забранено, а за тези под специален режим – 

ползването не трябва да превишава определени количества.  

При издаването на позволителните за добив на билки от естествени находища е от 

особено важно значение да се държи сметка за  рандеманите, които са възприети в 

билкопроизводството.  

            По своята същност рандемана представлява съотношението прясна растителна 

суровина към изсушена билка. Стойностите на възприетите рандемани са от изключително 

важно значение за органите, които издават позволителни за ползване особено за 

лечебни растения под специален режим на опазване и ползване тъй като ежегодната заповед 

на МОСВ за разпределение на допустимите за събиране количества билки от естествените 

находища по региони за страната са в кг сухо тегло, а позволителното се издава за кг 

свежа билка. Ето защо при издаването на позволителни за ползване на лечебни растения под 

специален режим, общинската администрация трябва да съобразява количествата свежа 

билка, за които разрешава събиране да не превишават количествата билки в сухо състояние, 

разпределени на билкозаготвителя, съгласно заповедта на Директора на РИОСВ. 
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II. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИИ 

 

 

        Допълнителните  разпоредби на Закона за лечебите растения определят следните 

термини и дефиниции: 
 

 "Лечебни растения" са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. 
 

 "Билки" са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и 

семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и 

профилактични цели, за производство на лекарствени продукти, за хранителни, 

козметични и технически цели. 
 

 "Естествено находище" е местообитание заедно с популация от диворастящи лечебни 

растения. 
 

 "Естествено местообитание" е пространствено ограничена територия, включваща всички 

компоненти на неживата и живата природа, които със своите параметри определят 

условията за съществуване на природните популации. 
 

 Биологичен запас – количеството полезна биомаса, образувано от всички 

(използваеми и неизползваеми) екземпляри от даден вид върху всички подходящи или 

неподходящи за събиране участъци (находища). 
 

 Възможен годишен добив – количеството полезна биомаса, което може да бъде 

събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на стопански 

значимите находища. Възможният годишен добив се определя съгласно указанията на 

Наредба No2 на МОСВ и се изчислява като % от експлоатационните запаси. Зависи от 

вида лечебно растение, морфологичната част, която се събира от него и от 

възможността на вида да се самовъзобновява. 
 

 Добив – количеството полезна биомаса, добивано от единица площ. 
 

 Експлоатационен запас – количеството полезна биомаса, образувано от всички 

използваеми или неизползваеми екземпляри от даден вид върху всички подходящи за 

събиране участъци (находища). Размерът на експлоатационния запас се определя, като 

добива от единица площ се умножава по площта на находището. 
 

 Използваеми екземпляри – възрастни, неповредени екземпляри, които подлежат на 

събиране. В това число не влизат екземплярите, които се оставят за целите на семенно 

или вегетативно възстановяване на лечебното растение. 
 

 "Условия на средата" са всички фактори на неживата и живата природа, характеризиращи 

местообитанието. 
 

 "Популация" е териториално обособена съвкупност от индивиди от един и същи вид, 

които могат свободно да обменят помежду си генетичен материал.  
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  Находище (популация или част от нея) – съвкупност от екземпляри от един и същи 

вид, срещащи се в растително съобщество върху участък, подходящ за добив на 

лечебни растения 
 

 Проективно покритие – процент площ, заета от проекцията на надземните органи на 

изучаваното растение в границите на отчетната площадка или цялото находище. 
 

 "Устойчиво ползване" е ползването на лечебните растения в количества, по начини и със 

средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им или ресурсния 

потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите на сегашните и 

бъдещите поколения. 
 

 Ресурси от лечебни растения - съвкупността от лечебни растения, разгледани като 

природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални 

техни нужди. 
 

 "Генетичен фонд" е съвкупността от наследствените качества на организмите. 
 

 "Генетичен материал" е материал от растителен произход, съдържащ функционални 

единици на наследственост. 
 

 "Ресурси от лечебни растения" е съвкупността от лечебни растения, разгледани като 

природен продукт, използван от хората за задоволяване на сегашни или потенциални 

техни нужди. 
 

 "Режим на ползване на находището" е система от мерки, включваща периоди на 

експлоатация и покой за възстановяване на ресурсите от лечебни растения. 
 

 "Биологично разнообразие" е многообразието от живите организми от всички типове 

екосистеми, както и екологичните комплекси, към които те принадлежат, в това число 

разнообразието в рамките на вида, между видовете и между екосистемите. 
 

 "Култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при контролирани 

от човека условия. 
 

 "Приоритетни видове" са такива лечебни растения, които поради своята биологична или 

ресурсна ценност се нуждаят от специални мерки за опазване или които са определени 

като такива по силата на международни споразумения, по които Република България е 

страна. 
 

 "Приоритетни типове природни местообитания" са местообитанията на приоритетни 

видове лечебни растения или които са определени като такива по силата на международни 

споразумения, по които Република България е страна. 
 

 "Морфологични части" са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, листът и 

цветът на растението. 
 

 "Начин на ползване" са указания относно начина на събиране на билките (изкопаване, 

откъсване, изрязване, обелване), използваните инструменти и необходимите изисквания за 

възстановяване на находището. 
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 "Билки за лични нужди" са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в 

рамките на един ден, както следва: ( § 1 т.18 от допълнителните разпоредби на ЗЛР) 

а) корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг; 

б) стръкове - до 2 кг; 

в) листа - до 1 кг; 

г) кори - до 0,5 кг; 

д) цветове - до 0,5 кг; 

е) семена - до 0,1 кг; 

ж) плодове - до 10 кг; 

з) пъпки - до 0,5 кг; 

и) талус - до 1 кг. 

 

III. ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГЪРМЕН 
            

На територията на община Гърмен са установени значителен брой лечебни растения. 

Възможния  годишен добив от естествените им находища е систематизиран в 5 -степенна 

скала, като на първо место са посочени растителните видове чиито потенциални ресурси  

позволяват организирането на промишлено производство на местно ниво. 

          На следващо ниво са поставени видвете чиито местни ресурси също позволяват 

организирането на производство, но на по-ниско ниво (например заготовка от еднолични 

производители или в семейни (микро предприятия). Видовете, които са с умерено 

представителство са посатвени на 3-то ниво. Наличностите им на територията на общината 

предполагат предаването им в организирани пунктове за изкупуване с последващо 

транспортиране за пработка на друго место,  където се концентрират количества и от други 

общини. На четвърта позиция са поставени видовете, чиито ресурси на територията на 

общната са ограничени.  

На 5-то – последно ниво са посочени видовете, чиито ресурси са силно ограничени и 

които биха представлявали интерес едиствено за лично ползване . 

Ресурсно 

ниво 

Наличен ресурс на територията на община Гърмен 

1 За организирано производство в местно предприятия   

2 За организирано производство в микро предприятие  

3 За предаване в изкупвателен пункт 

4 Видове с ограничена наличност  

5 Видове със силно ограничена наличност 

 

           За да не се допусне  повреждане на билките и поява на нежелателни 

органолептични или други изменения, както и до замърсяването им с чужди примеси и 

микроорганизми, с наредбата се въвеждат изисквания по отношение на първичната 

обработка. Тези изисквания са специфични при обработване на билки, добити от различните 

типове лечебни растения – отровни, алергизиращи ароматни и такива съдържащи алкалоиди 

и сърдечнодействащи гликозиди, чиито списъци фигурират като отделни 

приложения към наредбата, съответно от 5 до 8. Обработените билки се опаковат и 

етикетират, съгласно изискванията, като тези от отровни и ароматни лечебни растения се 

съхраняват в отделни помещения от остналите. 
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Благун /Quercus frainetto Ten./  Среща се предимно в горски фонд, Ресурсно ниво 3. 
 

Летен дъб  /Quercus robur/  Среща се в горски масиви като единично дърво. Ресурсно ниво 2 
 

Обикновен габър /Carpinus betulus L./   Среща се предимно в горски фонд или край 

него.  Ресурсно ниво 2. 
 

Полски бряст /Ulmus minor Mill. / Среща се предимно в горски фонд, но и покрай 

него . Ресурсно ниво 3. 
 

Миризлива върба /Eleagnus angustifolia L./  Среща се като адвентивен по влажни места – 

най-често край р. Канина и деретата, заустващи  в нея. Ресурсно ниво 2 
 

Черна елша /Alnus glutinosa/  Среща се нарядко в поречието на реките Канина и  Вищерица. 

Ресурсно ниво 2. 
 

Бреза /Betula pendula Rothm /   Среща се като парково дърво и единични екземпляри в цялата 

обшина.  Ресурсно ниво 4. 
 

Обикновена леска /Coryllus avellana L./  Среща се предимно в горски фонд или 

край него в сенчестите и влажни долове край реките. Ресурсно ниво 3. 
 

Дрян /Comus mas L. /  Среща се често в землищата на селата  Рибново, Осиково, Скребатно  

предимно в окрайнините на горски фонд. Ресурсно ниво 2. 
 

Бял бор /Pinus sylvestris./  Залесяван на места като противоерозионно дърво. Ресурсно ниво 3 
 

Бяла върба /Salix alba L./   Среща се в поречията на всички реки в района , край старите 

корита и в съобщества върху алувиалните отложения. Ресурсно ниво 2. 
 

Ракита /Salix purpurea L. /  Среща се край край реките и техните притоци но сравнително 

рядко. Ресурсно ниво 4. 
 

Трънка / Prunus spinosa L. /  Среща се често както в горски фонд така и в покрайнините му, 

както и в покрайнините на  по сухи ливади и хълмове Ресурсно ниво 3. 
 

Шипка  /Rosa canina L./  Среща се често както в горски фонд  така и в покрайнините му. 

Като единичен храст и край сухи ливади повсеместно. Ресурсно ниво 3. 
 

Полска къпина/Rubus caesius./ Среща се доста често на територията на цялата община, 

включително и в селищата, като рудерал по влажни и сенчести места.Преобладава в горски 

фонд, поречията на реките и притоците им. Край обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Нисък бъз /Sambucus ebulus L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като бурен или 

плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Черен бъз /Sambucus nigra L./  Среща се като единично дърво в долините на реките Канина и  

Вищерица  и техните  притоци. Ресурсно ниво 3. 
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 Червен глог /Crataegus monogyna Jacq./ Среща се често както в горски фонд Рибново, 

Осиково, Скребатно така и в покрайнините му и по сухи ливади и хълмове – по-рядко в 

землищата на селата с Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново. Ресурсно ниво 3. 
 

Лечебен росопас /Fumaria officinalis L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Полско подрумче /Anthemis cotula L./ Среща се нарядко на територията 

на цялата община като плевел и рудерал, предимно по влажни места, бунища, край 

огради. Ресурсно ниво 5. 
 

Лечебна върбинка /Verbena officinalis L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен по влажни 

места и по-рядко като плевел – край огради, пътища, нарушени терени, водоеми и 

обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Ланценовиден живовлек  /Plantago lanceolata L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като 

бурен или в състава на различни типове пасищна растителност, но и като плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Голям живовлек  /Plantago maior L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Дългоиглеста метличина / Centaurea calcitapa L./    Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. 

Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновена пача трева /Polygonum aviculare L./ Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често 

като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Обикновена тученица /Portulaca oleracea L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Жълтеникав онопордум / Onopordum acahthium L. / Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 

 

Обикновена вълча ябълка /Aristolochia clematitis L./   Видът е широко разпространен на 

територията на селата Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне като плевел в ниви 

/слънчоглед, царевица, пшеница/, зеленчукови градини и лозя. Ресурсно ниво 1. 
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 Азмацуг /див керевиз  /Anthriscus cerefolium (L.) Hofm./   Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и по-рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Дизинтерийна блъшница /Pulicaria dysentheria ( L.) Bernh./  Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често по 

влажни места / край огради канавки, утаители, чешми, водоеми / като бурен и по рядко в 

обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Полски торилис /Torils arvensis ( Huds.) Link./  Видът е широко разпространен на 

територията на селата Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне най-често като плевел 

в ниви /слънчоглед, царевица,пшеница/. Ресурсно ниво 1. 
 

Петнист бучиниш  /Conium maculatum L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община , включително и в регулацията на селищата, най- често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновено пипериче /Persicaria hydropiper ( L.) Spach./ . Среща се много често навсякъде 

по влажни места в района на общината – реки, канавки, чешми, край язовири, рибарници, 

бари, стари корита и др. Ресурсно ниво 2. 
 

Водно пипериче  / Persicaria maculata (Raf.) S. F. Gray/    Срща се навсякъде по влажни 

места в района на общината – реки, канавки, чешми Ресурсно ниво 2. 
 

Обикновен спореж /Senecio vulgaris L./ Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи  Ресурсно ниво 2. 

 

Полски ветрогон  /Eryngium campestre L./  Среща се много честопо ливади от всякакъв тип –

цялата община но като единични растения или в малки групи . Ресурсно ниво 4. 
 

Обикновена нузла  /Tordylium maximu L./  Видът е широко разпространен натериторията на 

селата Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне най- често като плевел в ниви 

/слънчоглед, царевица,пшеница/ и край пътища. Ресурсно ниво 2. 
 

Бодлив казашки бодил (рогачица) / Xanthium spinosum L./  Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община, най често като плевел в ниви.  Ресурсно ниво 2. 
 

Влакнест казашки бодил / Xanthium strumarium L. /  Видът е широко разпространен 

на територията на цялата община., включително и в регулацията на селищата, най- 

често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи / ниви, 

зеленчукови градини, лозя /. Ресурсно ниво 1. 
 

Каменоломков анасон /Pimpinela saxifrage L./ Среща се нарядко по сухи ливади в 

землищата на селата Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново . Ресурсно ниво 5. 
 

Тревист зимзелен  /Vinca herbacea W. et K. /  Среща се нарядко по сухи каменисти места в 

землищатат на селата  Горно и Долно Дряново, Лещен. Ресурсно ниво 5. 
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Грапавоплодна синя жлъчка /Cichorium inthybus L./   Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Хилядолистен (Бял) равнец /Achillea millefolium gr./ - Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Горчив пелин   /Artemisia absinthium L. /   Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен и плевел край 

огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновен пелин   /Artemisia vulgaris L./    Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел 

край огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Обикновена вратига /Tanacetum vulgare L./ Среща се на територията на цялата 

община, по влажни места в поречието на реките Вищерица и Канина. Ресурсно ниво 3. 
 

Полска белоочица / Buglossoides arvensis L. /  Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често като бурен или 

плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

 Жълто подрумче /Anthemis tinctoria L./ Видът е разпространен на територията на цялата 

община най- често по сухи рудерални места и в запустели ниви, на ерозирали терени на 

малки групи. Ресурсно ниво 3. 
 

Петнист змиярник /Arum maculatum L./   Среща се предимно в горски фонд, но и покрай 

него – селата Рибново, Осиково, Скребатно . Ресурсно ниво 3. 
 

Обикновена решетка  /Carlina vulgaris L./    Среща се нарядко по сухи ливади – землищата 

на селата Ореше, Лещен,  Горно и Долно Дряново . Ресурсно ниво 4. 
 

Лечебна наумка /Cynoglossum officinale L./ Видът е широко разпространен, но с ограничена 

численост на територията на цялата община, включително и в регулацията 

на селищата, най често като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в 

обработваеми площи. Ресурсно ниво 4. 
 

Малък репей /Arctium minus Bernh./  Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, вкючително и в регулацията на селищата, най- често като бурен или 

плевел край огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Мъхнат репей  /Arctium tometontosum Mill./   Видът е широко разпространен на територията 

на цялата община, включително и в регулацията на селищата, обработваеми площи. Ресурсно 

ниво 1. 
 

Късодръжков магарешки бодил /Carduus acanthoides L./ Видът е широко 

разпространен на територията на цялата община, включително и в регулацията на 

селищата, най- често като бурен или плевел край огради, пътища и обработваеми 

площи. Ресурсно ниво 2. 
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Обикновено усойниче / Echium vulgare L/ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често 

като бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. 

Ресурсно ниво 2. 
 

 Вълнест аспрут  /Carthamus lanatus L./  Среща се много често по ливади от всякакъв тип  

Ресурсно ниво 2. 
 

Езичестоцветна лайка /Chamomilla suaveolens/ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен край огради и пътища. В последните години се наблюдава  тенденция към намаляване 

на ресурсите. Ресурсно ниво 3. 

 

Игловръх / Alyssum aiyssoides L./ Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край 

огради и пътища. Ресурсно ниво 2. 
 

Полска метличина /Centaurea cyanus L./   Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица,пшеница /. Ресурсно 

ниво 1. 
 

Лечебно глухарче  /Taraxacum officinale/ Видът му е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често 

като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи / ниви, 

зеленчукови градини, лозя /. Ресурсно ниво 1. 
 

Полска горуха /Lepidium campetre L./ Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница / . Ресурсно 

ниво 1. 
 

Полска свещица  /Filago vulgaris Lat. /  Среща се нарядко по сухи каменисти места – при 

селата  Рибново, Осиково, Скребатно и малко по-често в землищата на селата Лещен, Ореше,  

Горно Дряново и Долно Дряново . Ресурсно ниво 4 
 

Обикновена маргаритка  /Leucanthemum vulgare Lat./   Среща се нарядко по влажни ливади 

– селата Дебрен ,Хвостяне,  Гърмен и  Огняново . Ресурсно ниво 5. 
 

Паричка /Bellis p erennis L./    Среща се често, навсякъде на територията на общината – най – 

често по влажни места, но и в паркове и в градини в селищата Гърмен, Огняново, Марчево, 

Дебрен и Хвостяне  Ресурсно ниво 3. 
 

Лукова попова лъжичка /Thlaspi alliaceum/  Видът е широкоразпространен на територията 

на цялата община, най-често като плевел в ниви Ресурсно ниво 1. 
 

Влакнеста лайкучка  /Matricaria trichophylla/   Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най-често като плевел в /слънчоглед, царевица, пшеница/. 

Ресурсно ниво 1. 
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Подбел  /Tussilago farfara L./  Среща се най- често на територията на цялата община, по 

влажни места, на нарушен терен, в изкопи и канавки. Преобладава край поречието на реките 

Вищерица и Канина. Ресурсно ниво 2. 
 

Дребноцветно чадърче /Calystegia sepium ( L. ) R. Br./ Видът е разпространен на 

територията на цялата община, най-често по влажни места / край реки и други водоеми 

Среща се сравнително рядко с ниска численост. Ресурсно ниво 5. 
 

Виолетова белоочица /Bugiossoides purpureo- coeruleum L./  Среща се предимно в горски 

фонд и покрай него – землищата на селата Рибново, Осиково, Скребатно.  Ресурсно ниво 3. 
 

Едногодишно безсмъртниче  /Xeranthemum annuum L. /   Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селища, най- често като 

бурен или плевел край огради и пътища. Ресурсно ниво 1. 
 

Лечебно винче /Anchusa officinalis L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често като бурен или плевел 

край огради и пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Голяма тлъстига / Sedum maximum ( L. ) Suter/  Среща се нарядко във горски 

фонд или по сухи каменливи места, а вероятно и на други места, но единични растения. 

Ресурсно ниво 5. 
 

Лечебна медуница /Pulmonaria officinalis L./  Среща се предимно в горски фонд или 

край него –в землищата на  селата Рибново, Осиково, Скребатно Лещен, Ореше,  Горно 

Дряново и Долно Дряново. Ресурсно ниво 4. 
 

Италианско усойниче /Echium italicum L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради и пътища и по рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Oбикновена подсунка /Heliotropium europaeum L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, 

пшеница/, ниви, зеленчукови градини, лозя. Ресурсно ниво 3. 
 

Черно секирче / Lathyrus niger ( L.) / Среща се много рядко, главно в покрайнините на 

горски фонд . Ресурсно ниво 5. 
 

Лъжичина /Alliaria petiolate/ Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулацията на селищата, най- често като бурен край огради, 

пътища и гори от всякакъв вид. Ресурсно ниво 2. 
 

Черен синап  /Brassica nigra  L./  Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, най-често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица, зеленчукови градини, лозя. 

Ресурсно ниво 2. 
 

Овчарска торбичка /Capssela bursa-pastoris L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община , включително и в регулация на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи / ниви, люцерна , 

зеленчукови градини , лозя / . Ресурсно ниво 1. 
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Лечебна мъдрица /Sismbrium officinalis L./  Среща се често като рудерал в селищата – 

Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне.  Ресурсно ниво 2 
 

Полска попова лъжичка /Thlaspi arvense L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община , най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, 

пшеница /  Ресурсно ниво 2. 
 

Войничица /Descurainia Sophia L./ Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община , най-често като плевел ниви /слънчоглед, царевица, пшеница /. Ресурсно ниво 3. 
 

Обикновено срещниче / Ajuda laxmanii (L.) Schreb./ Среща се доста често на 

териториите на цялата община, по сухи места и като плевел в ниви, лозя, градини. Ресурсно 

ниво 2. 

 

Европейска кукувича прежда /Cuscuta europaea L/ Широко разпространен на 

територията на цялата община , най-често като паразит в зеленчукови градини, но и край 

пътища и по диви растения. Ресурсно ниво 2. 
 

 Обикновена (Кипарисова) млечка  / Euphorbia ciparissias Host./   Широко разпространен 

на територията на цялата община най-често по пасища но и край селищата, като рудерал. 

Ресурсно ниво 1. 
 

Полска поветица   /Convolvulus arvensis L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често 

като бурен , плевел край жгради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Жълтеникава самогризка /Scabiosa ochroleuca L./  Среща се по сухи тревисти места – в 

землищата на селата Ореше, Лещен,  Горно и Долно Дряново.  Ресурсно ниво 4. 
 

Блатен хвощ  /Equisetum palustris L./   Среща се край реките в района, както и край стари 

корита при Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне. Ресурсно ниво 4. 
 

Голям хвощ  / Equisetum telmateja Ehrh. /   Среща се нарядко по влажни места. Ресурсно 

ниво 4. 
 

Жаблек  /Galega officinalis L. /   Среща се навсякъде по влажни места край водоеми – реки, 

стари корита, разливи, канали, бари, край всички селища в района. Ресурсно ниво 2. 
 

Горска какула (Конски босилек ) / Salvia nemorosa L. / Широко разпространен на 

територията на цялата община най-често по пасища но и край селищата, като 

рудерал, край пътища и жп линии. Ресурсно ниво 1. 
 

Зарасличе ( Черен оман )  /Symphytum officinale L. /  Среща се край водоеми – реки,стари 

корита – землищата на Гърмен, Огняново, Марчево, Дебрен и Хвостяне. Ресурсно ниво 4. 
 

Космат зановец  /Chamaecytisus hirsutus ( L.) Link. /  Среща се предимно в горски фонд, но и 

покрай него – селата Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново, по рядко Осиково, 

Рибново и  Скребатно . Ресурсно ниво 3. 
 

Планинска чубрица /Saturega Montana subsp. Kitaibelii ( Wierzb.) Ball./ Среща се 

много рядко по скалисти места. Ресурсно ниво 5. 
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Пъстра зайчина  /Coronila varia L./  Широко разпространен на територията на цялата 

община най- често по пасища, но и край селищата, като рудерал. Ресурсно ниво 1. 
 

Ливадно секирче / Lathyrus pratensis L./  Среща се нарядко като единично растение в горски 

фонд или в обработваеми площи. Ресурсно ниво 5. 
 

Бодлив гръмотрън /Ononis spinosa L./ Среща се много често по ливади от 

всякакъв тип. Ресурсно ниво 2. 
 

Висока превара /Scutellaria altissima L./ Среща се предимно в горски фонд, масово 

в горите от летен дъб и окрайнините им. Ресурсно ниво 3. 
 

Обикновен звездан /Lotus corniculatus L./  Среща се много често по ливади отвсякакъв тип. 

Ресурсно ниво 2. 
 

Бяла комунига  /Melilotus alba Medic /  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел 

край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Лечебна комунига /Melilotus officinalis( L.) Pall./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Бяло подъбче /Teucrium polium L./ Среща се по често по сухи ливади. 

Ресурсно ниво 3. 
 

Битуминария /Bituminaria bituminosa ( L. )Stirt./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включителнои в регулацията на селищата, най-често като 

бурен или плевел край огради и пътища, но с ниска численост. Ресурсно ниво 4. 
 

Ливадна детелина /Trifolium pratense L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често 

като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 2. 
 

Грудеста лесичина /Corydalis bulbosa ( L. ) DC / Среща се навсякъде в естествените гори в 

района на общината, но го има и извън горския фонд. Ресурсно ниво 4. 
 

Птича глушина /Vicia cracca L./ Среща се край селищата и по влажни места 

влажни места около реките.  Ресурсно ниво 2. 
 

Едноцветна глушина /Vicia grandiflora Scop./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулацията на селищата, най- често 

като бурен или плевел край огради, пътища и по- рядко в обработваеми площи. 

Ресурсно ниво 1. 
 

Посевна глушина (Фий) /Vicia sativa L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, 

пшеница /. Ресурсно ниво 1. 
 

Средна сълзица /Briza media L / Среща се нарядко по сухи тревисти места. Ресурсно ниво 5. 
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Жълт кантарион Hypericum perforatum L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община като рудерал, край пътища, обработваеми площи,пасища, 

изоставени ниви, лозя. Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновен здравец    /Geranium macrorhizum L. /   Расте  по влажни мвста в горски фонд.  

Ресурсно ниво 2. 
 

Обикновена дяволска уста  /Leonurus cardiaca L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялатна община най- често на влажни места / край реки и други водоеми /, но 

в регулацията на селищата. Среща се спорадично с ниска численост. Ресурсно ниво 4. 
 

Летен горицвет /Adonis aestivalis L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най-често като плевел в ниви  но спорадично и с ниска 

численост. Ресурсно ниво 4. 
 

Змийско мляко /Chelidonium majus L./  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата , най-често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи, но предимно на влажни и 

сенчести места. Ресурсно ниво 2. 
 

Лечебно миризливче /Calamintha nepeta L./ Среща се по сухи места, като единично 

растение. Ресурсно ниво 4. 
 

Червена мъртва коприва  /Lamium purpureum L./   Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най- често като 

бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Лютиковидна съсънка / Anemone ranunculoides L/ Среща се предимно в горски 

фонд, но и покрай него Ресурсно ниво 3. 
 

Полска Мента  /Mentha arvensis L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община като рудерал, край пътища , обработваеми площи, пасища, изоставени ниви, 

лозя, предимно на по- влажни места.  Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновена мента ( Джоджен)  /Mentha spicata L./  Среща се по влажни места в района на 

общината – реки, канавки, чешми, край язовири, рибарници, бари, стари корита и др. 

Ресурсно ниво 2. 
 

Кокошчица /Isopyrum thalictroides L./ Среща се предимно в горски фонд, но и 

покрай него. Ресурсно ниво 3. 
 

Обикновен риган / Origanum vulgare L./   Среща се по сухи ливади –  в землищата на селата 

Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново . Ресурсно ниво 2. 
 

Капела /Ballota nigra L./ Видът е широко разпространен на територията на цялата община, 

включително и в регулация на селищата, най- често като бурен или плевел край огради, 

пътища и по- рядко в обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 



 
19 

 

Обикновена пришница /Prunella vulgaris L./   Среща се на територията на цялата 

община, най-често по влажни места, край реките, селищата, барите, по ливади, без 

най-сухите, по билата на хълмовете, в салкъмовите гори и др. Ресурсно ниво 2. 
 

Пълзящо прозорче / Potentilla reptans L. /  Среща се доста често по влажни места, 

вкл. и в селищата край реки, бари, канавки, чешми и др. водоеми на територията на 

цялата община. Ресурсно ниво 2. 
. 

Бяла какула (Конски босилек) /Salvia aethiopis L./ Широко разпространен на  

територията на цялата община най-често по пасища но и край селищата, като рудерал. 

Ресурсно ниво 2. 
 

Едногодишен ранилист /Stachys annua L./  Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, най- често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица,пшеница /. Ресурсно 

ниво 1. 
 

Обикновено подъбче /Teucrium chamaedris L./  Среща се често по сухи ливади – Рибново, 

Осиково, Скребатно , Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново . Ресурсно ниво 4. 
 

Гергевка /Cruciata laevipes/ Среща се доста често на територията на цялата община, 

включително и в селищата, като рудерал по влажни и сенчести места. 

Преобладава в горски фонд, в поречията на реките. Ресурсно ниво 2. 
 

Калиерова мащерка /Thymus callieri /   Среща се често по сухи месторастения  Ресурсно 

ниво 2. 
 

Полски мак /Papaver rhoeas L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община , включително и в регулация на селищата, най-често като 

плевел край огради, пътища и в обработваеми площи / ниви /. Ресурсно ниво 2 
 

Бодлив залист   /Ruscus aculeatus L./   Среща се предимно в горски фонд, в горите от 

летен дъб и окрайнините им. Ресурсно ниво 4. 
 

Двулист синчец   /Scilla bifolia L./   Среща се навсякъде в естествените гори в района на 

общината, но го има и извън горския фонд. Ресурсно ниво 4. 
 

Плоскосеменно великденче /Veronica chamaedrys/ Среща се предимно в горски 

фонд, но и покрай него. Ресурсно ниво 3. 
 

Дребна водна леща /Lemna minor L/ Среща се много често навсякъде по влажни 

места в района на общината – реки, канавки, чешми, край язовири, рибарници, бари, 

стари корита и др. Ресурсно ниво 3. 
 

Полско огнивче  /Anagalis arvensis L./  Среща се доста често на териториите на цялата 

община по сухи места и като плевел в ниви, лозя, градини. Ресурсно ниво 2. 
 

Пролетен горицвет / Adonis vemalis L../ Среща се рядко по сухи тревисти места. Ресурсно 

ниво 5. 
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Мехунка /Physalis alkekengii L./  Среща се навсякъде в общината, предимно по влажни и 

сенчести места, включително и в селищата. Ресурсно ниво 3. 
 

Обикновен повет /Clematis vitalba L. /    Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, но най-често на по-влажни места 

край водоеми, огради, пътища. Ресурсно ниво 1. 
 

Полска челебитка  / Nygella arvensis L. /   Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулацията на селищата, най-често като плевел в 

обработваеми площи /ниви/, но сравнително нарядко. Някои негови форми се отглеждат в 

градини за украса. Ресурсно ниво 4. 
 

Черно куче грозде /Solanum nigrum L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най-често като плевел в Ресурсно ниво 1. 
 

Червено кучешко грозде / Solanum dulcamara L./  Среща се доста често на територията на 

цялата община, включително и в селищата, като рудерал по влажни и сенчести места. 

Преобладава в горски фонд и  в поречията на реките Канина и Вещерица . Ресурсно ниво 2. 
 

Кръглолистно ленивче  /Lysimachia nummularia L./  Среща се навсякъде в общината, 

предимно по влажни места, включително и в селищата. Преобладава край Канина и  Вищерица 

и край всички микроязовири в района. Ресурсно ниво 2. 
 

Източна ралица /Consolida hispanica Greud. Et Burdet/ Видът е широко 

разпространен на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, 

най-често като плевел в обработваеми площи / ниви /. Ресурсно ниво 2. 
 

Обикновена ралица  /Consolida regalis S. F. Gray/  Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често 

като плевел в обработваеми площи / ниви /. Ресурсно ниво 2. 
 

Лечебен лопен  /Verbascum phlomeides L. /   Рудерал. Ресурсно ниво 1. 
 

Финикийски лопен /Verbascum phoeniceum L./  Среща се предимно в окрайнини на 

горски фонд, но и по сухи ливади в цялата община  Ресурсно ниво 2. 
 

Гръцка коприва /Urtica urens L./ Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен по влажни и 

сенчести места и по-рядко като плевел – край огради, пътища, нарушени терени и в 

обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Обикновена коприва   /Urtica dioica L./    Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен по влажни и 

сенчести места и по-рядко като плевел – край огради, пътища, нарушени терени и в 

обработваеми площи. Ресурсно ниво 1. 
 

Многоцветно лютиче /Ranunculus polyanthemos L./ Среща се нарядко край 

селищата и в обработваемите площи, по ливади и в овощни градини. Ресурсно ниво 5. 
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Миризлива теменуга /Viola odorata L. / Среща се във всички видове гори в района  (дъбови, 

букови ) и често излиза от тях. Ресурсно ниво 3. 
 

Лечебен камшик /Agrimonia eupatoria L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като 

бурен, край огради, пътища и гори от всякакъв вид и много по рядко вторично навлиза в 

изоставени обработваеми площи / овощни градини / . Ресурсно ниво 1. 
 

Горска ягода  /Fragaria vesca L./   Среща се предимно в окрайнини на горски фонд, но и по 

сухи сечища  в цялата община. Ресурсно ниво 2 
 

Градско омайниче /Geum urbanum L. /    Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, включително и в регулация на селищата, най-често като бурен край огради, 

пътища и гори от всякакъв вид. Ресурсно ниво 2 
 

Жълтурче /Ranunculus ficana L./ Среща се доста често на територията на цялата 

община, включително и в селищата, като рудерал по влажни сенчести места.Преобладава в 

горски фонд, в поречията на реките  и техните притоци. Ресурсно ниво 3 
 

Трабузан (бабини зъби) /Tribulus terestris L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица , лозя, 

овощни градини. Ресурсно ниво 2 
 

Същинско еньовче  /Galium verum L. / Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община най-често като рудерал по сухи тревисти места, край пътища, шосета, пасища 

от всякакъв тип и други. Ресурсно ниво 2 
 

Лепка /Galium aparine L. /   Видът е разпространен на територията на цялата община, най-

често из храсталаците, край пътища и огради, в градините и посевите. Ресурсно ниво 3 
 

Вълнест напръстник  /Digitalis lanata Ehrh. / Среща се като единични растения  по сухи 

тревисти места в землищата на селата Лещен, Ореше,  Горно Дряново и Долно Дряново 

Ресурсно ниво 4 
 

Полско великденче /Veronica arvensis L./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, 

пшеница, но спорадично и с ниска численост. / Ресурсно ниво 4 
 

Татул /Datura stramonium L./ Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица / . Ресурсно ниво 2 
 

Черен блян /Hyoscyamus niger L./   Видът е широко разпространен на територията на 

цялата община, най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица, пшеница, но 

спорадично и ниска численост /. Ресурсно ниво 4 
 

Ежова главица /Sparganium erectum L./ Среща се много често навсякъде по 

влажни места в района на общината – реки, канавки, чешми, бари, стари корита и др. 

Ресурсно ниво 3. 
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Обикновена луличка /Linaria vulgaris Mill./ Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община, най-често като плевел в ниви / слънчоглед, царевица и като 

рудерал по сухи тревисти места. Ресурсно ниво 1 
 

Теснолистен папур /Typha angustifolia L./   Среща се много често навсякъде по 

влажни места в района на общината – реки, канавки, чешми, бари, стари корита и др. 

Ресурсно ниво 4 

 

 

IV. РАЗРЕШИТЕЛЕН РЕЖИМ  

 

         Регламентира се от  Закона за лечебните растения, който е специализиран ресурсен 

закон, уреждащ  обществените отношения, възникващи във връзка с лечебните растения и 

получаваните от тях билки. Чрез него се  осигуряват условия за устойчиво развитие на 

ресурсите в дългосрочен план. Най-важните характеристики на закона са свързани с 

формулирането на принципите за опазване на лечебните растения в природата, 

регламентиране на ползването, обвързване на ползването на ресурсите с мониторинг на 

състоянието им и количествените им запаси.   

         В настоящия раздел към ОПООС Гърмен за периода  2022 – 2027 под ползване  на 

лечебни  растения следва да се разбира: 
 

 1.  Събиране  на части  от диворастящи или  култивирани лечебни растения; 
 

 2. Придобиването на части  от лечебни растения за първична заготовка  или 

преработката им в краен продукт; 
 

 3.   Събиране  на вегетативен материал от диворастящи лечебни растения за 

култивиране, времнно съхранение , създаване на нови или възстановяване 

(подмладяване) на съществуващи находища извън мястото на придобиване. 

 

Събирането на лечени растения, части или репродуктивен материал от лечени 

растения  на територията на община Гърмен се допуска само при спазване изискванията на 

Закона за лечебните растения и настоящата програма за опазване на околната среда.. 

              Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се допуска 

само  въз основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните 

растения.    Позволителните за събиране на лечебни растения в земи и гори общинска 

собственост се издават от Кмета на общината, въз основа на писмено заявление от 

заинтересованото лице, което трябва да е регистриран билкозаготвител в РИОСВ – 

Благоевград.  

 Ползването в земи,  гори и водни обекти общинска собственост се допуска след   след 

заплащане на такса в общината когато е от:  
 

 Земеделски и горски територии  общинска собственост поземления фонд и тези 

включени в строителните граници на населените места;  
 

 Териториите и акваториите в строителните граници на населените места, когато те са  

общинска собственост, независимо от предназначението им. 
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   За издадените  позволителни в обхвата на територията й, Община Гърмен осъществява 

контрол по отношение на: 
 

 Уведомяване на РИОСВ - Благоевград за издадените позволителни, както и за 

организираните места за изкупуване на билки, билкозаготвителните пунктове и 

складове за билки до започване на дейността в тях от съответния регистриран 

билкозаготвител; 
 

 Водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, 

регистрирана в РИОСВ - Благоевград; 
 

 Намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата 

документация за товаа; 
 

 Спазване на законоустановения срок - до 31 януари за представяне в   РИОСВ - 

Благоевград обобщена информация за изкупените, обработените и   реализираните 

през предходната година билки, както и за складовите   наличности; 

 

        За събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - общинска 

собственост не се изисква позволително, както добите количества са единствено за 

задоляване на лични потребности и когато лечебните растения са култивирани от 

собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти 

 

         Количествата билки се разпределят от регионалната инспекция по околна среда и води 

между билкозаготвителите от района на инспекцията. Разпределянето се извършва със 

заповед на директора на РИОСВ въз основа на Заповедта на министъра на околната среда и 

водите за условията и реда за разпределяне на количествата билки, която се обнародва в 

Държавен вестник. 

 

V. ВИДОВЕ ПОД СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ 

 

         Определени видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален 

режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им 

проявяват трайни тенденции към намаляване или има опасност от появяване на такива 

тенденции. Специалния режим се определя ежегодно до 10 февруари със Заповед на 

министъра на околната среда и водите, която се обнародва в Държавен вестник. 

        Специалния режим обхваща забрана за събиране на билки за определен период от 

естествените им находища от територията на цялата страна, отделни райони или 

единични находища. 

           Определят се  годишно допустимите  за събиране количества билки по райони или 

находища. 

         Под специален режим на опазване и ползване на територията на Р България са 

следните видове лечебни растения: 

 

А./  Допустимо е събирането на билки  от естествените находища, извън територията на 

националните паркове, на следните видове лечебни растения: 
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- Божур червен (Paeonia peregrina Mill.) 

- Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.) 

- Иглика лечебна (Primula veris L.) 

- Кисел трън (Berberis vulgaris L.) 

- Лазаркиня, еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.) 

- Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.) 

- Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.) 

- Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.) 

- Тлъстига лютива (Sedum acre L.) 

- Шапиче (Alchemilla vulgaris complex) 

 

         За тези видове е забранено събирането им в националните паркове, извън 

количествата и районите, определени в приложението.  

 

        Заповед  РД 135/ 04.02.2022г на министъра на околната среда и водите ( обн. ДВ бр. 

13 / 15.02.2022г.) не разрешава добива на количества от тези билки на територията на 

обл. Благоеевград. 

 

Б./ Забранява се събирането на билки от естествените им находища на територията на цялата 

страна, от следните видове лечебни растения: 
 

- Бенедиктински трън, пресечка (Cnicus 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 officinalis L. 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 (Glaucium flavum Crantz) 

- Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.) 

- Пирински чай (Sideritis scardica Grisb.) 

- Пищялка панчичева (Angelica pancici Vand) 

- Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.) 

- Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link) Ietswaart) 

- Ружа лечебна (Althaea officinalis L.) 

- Салеп (Orchis sp. diversa) 

- Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.) 
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- Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) Bernh = L.selago) 

- Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.) 

 

За горепосочените видове не се издават позволителни за бране и ползване 

 

 

Съгласно Заповед  РД 135/ 04.02.2022г на министъра на околната среда и водите ( обн. 

ДВ бр. 13 / 15.02.2022г.) забраните и ограниченията не се отнасят за количествата билки 

събирани за лични нужди в количества съгласно § 1 т.18 от допълнителни разпоредби на 

ЗЛР. 

Видове лечебни растения, които се ползват съгласно Закон за горите  

 

1. Коприва обикновена Urtica dioica L. 

2. Лайка Chamomilla recutita (L.) Rausch. 

3. Маточина Mellisa officinalis L. 

4. Пелин понтийски Artemisia pontica L. 

5. Пълзящ пирей Elymus repens (L.) Gould 

6. Репей Arctium lappa L. 

7. Синя хвойна Juniperus communis L. 

8. Троскот Cynodon dactylon (L.) Pers. 

9. Шипка Rosa canina complex 

 

Билките, събрани от лечебни растения под специален режим, се придружават до 

крайния потребител със следните документи: 

1. Заповед на Директора на Регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, 

ал. 5, когато билките са събрани от естествените им находища; 

2. Удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани 

лечебни растения; 

3. Позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2. 

 

VI. МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ И РАЗНООБРАЗИЕТО НА ЛЕЧЕБНИТЕ 

РАСТЕНИЯ 

      Лечебните растения са национално богатство и ползването им със стопански цели е 

обвързано с издаване на позволително за ползване и заплащане на тарифна такса.        

Наличните на територията на общината лечебни растения  представляват местен ресурс със 

значителен икономически потенциал, особено в светлината на все-по нарастващото  търсене 

на световния пазар на естествени субстанции за фармацията, козметиката и хранително-

вкусовата промишленост, кето издига задачите по опазване на лечените растения на ново-по-

високо ниво на отговорност пред местните власти.  

      В своята същност опазването на лечебните растения е система от инициативи, мерки и 

дейности, целящи идентификация на заплахите и набелязване на конкретни мерки за  

запазване  биологичното разнообразие и осигуряване устойчивото ползване на лечебните 
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растения и на техните ресурси в естествените им находища, превантивни дейности и 

контрол.  

      Мерките биха били ефективни само ако включват цялата територия на общината и 

нейното население, а не само лицата пряко занимавщи се с добива, заготовката  и пработката 

на билките. 

    В  поддържането, съхраняването и обогатяването  на екосистемите, запазване 

характеристиките на  естествените местообитания, както и устоичивото възпроизводство 

отношение имат всички живущи на територията на общината: 

 

       Така например за територията на община Гърмен като основни заплахи биха могли да 

сепосочат: 

 Свръх и/или  необоснована  експлоатация на находищата, липсата на период за 

възстановяване и покой, нарушаване на нормалното семенно и вегетативно 

размножаване на растенията;  
 

 Засилване процесите на урбанизация , индустриализация  и ползването на природни 

ресурси; 
 

 Замърсяване на почви и водоизточници с битови, строителни и опасни отпадъци; 

Свръх химизация за селското стопанство и неподходяща агротехника;  
 

 Подмяна  на естествената за района горскодървесна и храстова растителност, в 

резултат на  неправилно подбрани или изведени лесокултурни мероприятия – голи и 

изборни сечи, създаване на масиви от монокултури най-вече от иглолистни видове. 
 

 Попадането в природата на нетипични за района инвазивни видове (растителни и 

животински) 

 

      Като основна мярка за опазване на ресурсите и разнообразието от лечебни растения се 

предвижда Гърмен да изготви  Общинска програма за лечебните растения  

 

    За изпълнение целите на програмата ще бъдат заложени следните мерки: 

 

o Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни  растения по 

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

o Ежегодно запознаване на заинтересовините лица 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; 
 

o Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и 

отговорности; 
 

o Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи 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 
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отглеждане, свързани с оппазване и обогаттяване на лечебните растения в техните 

имоти; 
 

o Даване на указания, относно начинът на ползване на лечебните растения на 

територията на Община Гърмен както и правилата и изискванията за събиране на 

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

чл.27 от ЗЛР; 
 

o Позволителни на физически или юридически лица за ползване на лечебни растения да 

се издават само, срещу заплатена такса. 
 

o Определяне на режим за ползване на находищата при установено увреждане на 

същите; 
 

o Изготвяне на 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; 
 

o 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 ЗЛР; 
 

o Експлоатацията на находищата да се редува с период на възстановяване на ресурсите, 

посочени в чл. 6 от Наредба No 2/ 20.01.2004 година; 
 

o Не се допуска количествата на събраните лечебни растения и /или части от тях да 

надхвърлят предвидените по Наредба No 2/ 20.01.2004 г. норми  за ползване на 

ресурса; 
 

o Разрешителните за събиране на билки се издават само за  периода определен за  

събиране на съответната билка съгласно регламента на  чл. 7 и 8 от Наредба No 2/ 

20.01.2004 . В разрешителното задължително се посочва срока на валидността му; 

 

o Включване  на обществеността при вземането на решения, отнасящи се до опазването 

на лечебните растения на територията на общината; 

 

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 репродуктивни органи. 
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          Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - 

общинска собственост, се определят от Общински съвет Гърмен 
 

         Приходите от таксите за събиране на лечебни растения  постъпват в бюджета на 

общината и се изразходват за:  
 

a) Изготвяне на общинска програма за лечебните растения  
 

b) Картиране на находищата на територията на община Гърмен с посочване на вида, 

запасите и състоянието на лечебните растения в тях по Методиката за оценка на 

запасите на стопански значими находища на лечебни растения;  
 

c) Дейности по поддържането и възстановяването на находищата лечебни растения. 

Изготвяне на указателни , предупредителни и забранителни табели;   
 

d) Изготвяне и  поддържане на  регистър и информационна база данни  за лечебните 

растения на територията на общината; 
 

e) Провеждане на информационни кампании и обучения за населението; 
 

f) Издаване на информационни и образователни материали за лечебните растения на 

територията на общината и разпространяването им по кметства. 

 
 

VII. НОРМАТИВНА УРЕДБА 
 

Разработването на настоящия раздел за лечебните растения към ОПООС 2022- 2027г. 

е възоснова на  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 No2 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 No5 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.); 
 

 Заповед РД 135/ 04.02.2022г     на Министъра на околната среда и водите за лечебните 

растения под специален режим (по ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3) - обн. ДВ бр. 13 / 

15.02.2022г.   
 

 'Методи за оценка на запасите на стопански значими находища на 

лечебни растения“ -  Фондация “Информация и природозащита” с финансовата 

подкрепа на „Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество на 

Българо-Швейцарската програма за сътрудничество“ 
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                                                                                              ПРИЛОЖЕНИЕ No1 

                                                                                   Примерен образец на позволително! 
 

                              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 ............от .................................се разрешава: да 

събере............/кг/............./билка/ в ............/състояние/ за периода от............ в 

.........................................../местонахождение/  

 

                                        Правила за  ползване: 

1 Не се допуска увреждане на находищата в резултат на събирането на билките 

2 При събиране на надземните растителни части не се допуска изкореняване на 

растенията 

3 Не се разрешава събирането на части от млади, не добре развити или увредени лечебни растения 

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

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

6 Събирането се извършва при подходящи атмосферни условия с оглед получаване на качествени билки 

7 Не се събират билки в замърсени с животински или битови отпадъци. 

8 Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи посочените в позволителното 

 

Събирането на билките се извършва при стрикно спазване на следните правила : 

 

 Спазване на  хигиенните  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 . 

 Събирането на билки се извършва с подходящи чисти и добре заточени инструменти,  

без ръжда по режещите повърхности. 

 Използване на подходящи съдове за събиране  и транспортиране  билките 

 Не се допуска събиране на билки от отровни, силно действащи, 

алергизиращи растения от бременни жени, кърмачки и деца. 

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

кожни инфекции да събират билки. 

 Събраните билки до пренасянето им в билкозаготвителния пункт се съхраняват на 

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

 

Организатора на дейността провежда инструктаж на лицата, събиращи билки, като 

ги запознава с изискванията на чл.21, ал.1 от Наредба No 2/20.01.2004г.  

При нарушение на правилата по настоящото позвплително 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 в размер на ........лв ( с 

думи) на касата на общината 

 

                                    Кмет на община Гърмен:............... 
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