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I. Въведение 

Предмет на настоящата разработка е изготвянето на Раздел „Лечебни растения“, 

който е неразделна част от Програмата за опазване на околната среда на община Несебър 

за периода 2021-2027 г., съгласно чл.50, т.3 от Закона за лечебните растения (ЗЛP, ДВ бр. 

29/2000 г. изм. ДВ бр. 96/2017 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.) 

Лечебните растения са важна част от растителните ресурси на България. Те 

намират приложение в медицината, българското домакинство, използват се за 

хранителни и козметични цели и др.  

В последните години, обаче, тяхното използване се увеличава, най-вече поради 

износът към други страни и те придобиват икономическо значение, поради търговските 

цели, за които се използват. 

С раздела „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.  

Лечебните растения се опазват от увреждане и унищожаване, с цел осигуряване 

на устойчивото им използване като част от естествения генетичен растителен фон. 

Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазване на 

биологичното им разнообразие. Опазването им включва поддържането и съхраняването 

на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, 

както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете. 

Увреждането на лечебните растения е такова изменение на популациите им, което 

неизбежно довежда до влошаване на биологичните им показатели и това от своя страна 

затруднява възстановяването им, а при по-лоши случаи довежда и до тяхното изчезване. 

Разделът „Лечебни растения“ включва информация за видовете лечебни растения, 

местообитанието им, разпространението им, режимът на тяхното ползване, прогнозните 

количества суровина, морфологичните части, предмет на събиране, на които може да 

разчита местната икономика. Разделът представя и информация за необходимите мерки 

за опазване на лечебните растения и техните местообитания и находища.  
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II. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните 

растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите на територията на община Несебър 

Около 770 вида, или 19% от всички видове растения у нас, са лечебни. Повечето 

от тях, около 760 вида, са диворастящи. Около 250 от тях се ползват в големи количества 

за търговия и преработка. Останалите не са обект на икономически интерес, за сега, но 

за тяхното полезно действие има научни данни и практически доказателства. 

Повечето лечебни растения в България се отнасят към биологичния тип на 

многогодишните тревисти растения - 49%. Едногодишните видове са 19%, храстите 15%, 

а дърветата 11%. Най-малочислен е типът на двугодишните видове - 6%. Размножаването 

е основно чрез семена или спори, но при голяма част от многогодишните видове е 

застъпено вегетативното размножаване. 

Най-голям процент от видовете български лечебни растения се срещат в поясите 

на широколистните, смесени и иглолистни гори - 92%. Не малка част са плевелни и 

рудерални видове, развиващи се в планините и низините до 1500 m надморска височина. 

На територията на община Несебър се срещат различни видове лечебни растения. 

Находищата на лечебни растения на територията на общината са предимно 

повсеместно разпространени, някои се срещат по единично или на групи и се използват 

най-вече за лични нужди. В района на общината не са извършвани теренни проучвания 

относно местоположението на естествените находища на лечебните растения, условията 

в местообитанията, както и оценка на количественото състояние на ресурсите. По 

литературни данни най-често срещащите се видове лечебни растения на територията на 

общината са представени в табличен вид както следва. 
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Таблица 1. Раздел „Лечебни растения“ към Общинската програма за опазване на 

околната среда на община Несебър за периода 2021-2027 г. 

 

Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Дървесни лечебни растения 

Мъждрян/ Fraxinus ornus 

Маслинови/ 

Oleaceae 

Вид дребен ясен с бели кичурести 

цветове. Мъждрянът може да достигне 

височина 20 m и диаметър 60 cm. Расте 

както на богати и плодородни, така и на 

бедни и сухи почви. Дървесината на 

мъждряна е тежка, жилава, здрава и 

намира широко приложение. Листата му 

се използват в народната медицина. 

Кората се използва като суровина във 

фармацевтичната промишленост. В 

община Несебър заема 2.9% от площта на 

общинската горска територия.  

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Бяла върба/ Salix alba 

Върбови/ 

Salicaceae 

Името ѝ произлиза от 

светлобелезникавата до почти бяла 

окраска на листата. Видът е влаголюбив и 

студоустойчив. Расте на надморска 

височина до 1600 m, предимно около 

реки, блатисти места и влажни почви. В 

община Несебър се среща ограничено по 

някои от водните течения. На височина 

достига до 25 m. В съвременната 

медицина се използва върбовата кора 

(дрога Cortex Salicis), която се събира 

рано напролет, по време на усиленото 

сокодвижение в растението. Кората е 

известна с антисептичното си действие и 

се прилага външно върху рани. 

Видът е включен 

в Приложение № 

1 ЗБР. Формира 

приоритетното за 

опазване в 

мрежата 

„НАТУРА 2000“ 

природно 

местообитание 

92А0 „Крайречни 

галерии от Salix 

alba и Populus 

alba“. 

Черен бъз/ Sambucus nigra 

 

Бъзови/ 

Caprifoliaceae 

Черният бъз е листопаден храст или 

ниско дърво, високо 2-6 m със сива кора 

и мека бяла сърцевина. Наричан още 

Дървенист бъз или Свирчовина. 

Разпространен е край населени места от 0 

до 2300 m надморска височина, из 

храсталаци и гори. Черният бъз е 

техническо, багрилно, декоративно, 

лечебно, хранително, инсектицидно и 

медоносно растение. Използват се 

корените, цветовете, плодовете и листата. 

Цялото растение се употребява за обмяна 

на веществата. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Благун/ Quercus frainetto 

Букови/ 

Fagaceae 

Благунът или наричан още дъб е 

широколистно листопадно дърво, високо 

до 30 m. Младите клонки в началото са 

овласени, а по-късно - голи. Листата са 

едри, дълбоко нарязани, дълги 10-18 cm, 

събрани в розетка на върха на клонката; 

от долната страна са овласени. Жълъдите 

на благуна са едри, светлокафяви, 

приседнали или на къса дръжка. Кората е 

дълбока набраздена, тъмнокафява. 

Използва се в народната медицина. 

Среща се повсеместно в подпояса на 

равнинно-хълмистите дъбови гори. Заема 

29.3% от площта на общинската горска 

територия. Дървесината на благуна е 

твърда, трайна и предпочитана в 

корабостроенето. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Черна елша/ Alnus glutinosa 

Брезови/ 

Betulaceae 

Елшата е листопадно дърво високо до 20 

(35) метра с цилиндрична корона. При 

отсичане дървесината се оцветява 

оранжево. По корените на черната елша 

се образуват малки образувания, 

съдържащи симбиотични организми. 

Видът е установен в цяла България между 

0 и 1000 метра надморска височина край 

реките, в низините и долния планински 

пояс. Цъфти през февруари и март. В 

съвременната медицина се използват 

зрелите шишарки, листата и кората. 

Дървесината на елшата е водоустойчива, 

поради което се използва за подводни 

строежи, укрепване на диги. 

Видът е включен 

в Приложение №1 

ЗБР. Формира 

приоритетното за 

опазване в 

мрежата 

„НАТУРА 2000“ 

природно 

местообитание 

91E0 „Алувиални 

гори с Alnus 

glutinosa и 

Fraxinus excelsior 

(Alno-Pandion, 

Alnion incanae, 

Salicion albae)“ 

Сребролистна липа/ Tilia Tomentosa 

E, z. S 

Слезови/ 

Malvaceae 

Листопадно дърво, достигащо височина 

до 30 m. Цветовете са силно ароматни, 

плодът е сферично овласено орехче с 

изпъкнали ребра. Среща се в долния и 

среден височинен пояс до 1500 m н.в. 

предимно на сухи почви. В края на юни и 

началото на юли сребролистната липа 

започва да цъфти. Цветовете се събират, 

когато повечето от половината цветове са 

разцъфтели, а останалите са започнали да 

се разтварят. Използват се с лечебна цел. 

Узряването на плодовете става през 

октомври. Този вид липа е най-широко 

разпространен в общината и заема 1.4% 

от площта на общинската горска 

територия. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Дребнолистната липа/ Tilia cordata 

Липови/ 

Tiliaceae 

Листопадно дърво високо до 30 m с 

развита в дълбочина коренова система. 

Младите клонки отначало са овласени, но 

по-късно - голи с дребни лещанки. 

Листата са до 10 cm, отгоре тъмнозелени, 

отдолу синкавозелени с ръждиви 

власинки в ъглите между жилките. 

Цветовете са ароматни, плодовете са 

сферични трошливи орехчета. 

Разпространена е по сенчести и влажни 

места из смесените широколистни гори, в 

предпланините и планините до 1500 m 

н.в. Ценена като лечебно растение, чай и 

пчелна паша. Дребнолистната липа е 

горскостопанско, декоративно, лечебно, 

медоносно и багрилно растение. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Храсти, полухрасти и увивни растения 

Обикновен бръшлян/ Hedera helix 

Бръшлянови/ 

Araliaceae 

Представлява увивен или катерлив 

многогодишен вечнозелен храст. При 

хоризонтален растеж лесно достига до 30 

m дължина, а при вертикален (напр. по 

стена и др.) може да стигне до 25 m. 

Бръшлянът се адаптира добре и не е 

взискателен към почвата. Цъфти през 

есента със жълтозелени цветчета, 

събрани в кълбовидни съцветия. 

Плодовете узряват на следващата пролет 

и стоят по растението около година. 

Растението е отровно в същото време се 

използва като медицинско растение. 

Използват се листата и стръковете. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

 
Обикновена леска/ Corylus avellana 

 

Брезови/ 

Betulaceae 

Растението представлява храст с 

височина 2-4 m. По-рядко може да се 

срещне и като дръвче до 8-9 m. Цъфти 

през февруари-март преди разлистването, 

а плодовете узряват през август. Вирее в 

долната и отчасти в средната 

лесорастителна зона (до към 1500 m н.в.) 

като подлес в и извън горите образува на 

места обширни храсталаци - лещаци. 

Използват се ядките, листата, кората, 

клоните и дървесината. Плодовете трябва 

да се берат в пълна зрелост, когато ядката 

се е втвърдила и се е натрупало по-

голямо количество хранителни вещества -

мазнини, белтъци, скорбяла и др. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Обикновена смрадлика/ Cotinus 

coggygria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смрадликови/ 

Anacardiaceae 

Представлява храст или ниско дърво с 

дълбока коренова система известна още с 

наименование тетра. Расте по сухи и 

каменисти почви, често върху варовити 

терени, в равните и Предбалкана до 800 

m н.в. Смрадликата е лечебно, багрилно, 

дъбилно и декоративно растение. 

Отровно при вътрешно приложение. За 

лечебни цели се използват листата, които 

се събират през втората половина на 

лятото (юли-август), когато са напълно 

развити и плътни. Брането се извършва 

само в сухо време. 

Видът не е защитен 

от ЗБР. 

Потенциална 

заплаха за вида е 

свръх 

експлоатацията на 

находищата му. 

Препоръчва се 

еднократното 

черпене от 

популацията да НЕ 

превишава 70% от 

нея. Повторно 

черпене от 

находищата при 

наличие на по-

големи запаси се 

препоръчва след 2-3 

години.   

Обикновен повет/ Clematis vitalba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Лютикови/ 

Ranunculaceae 

Плевелно, храстовидно растение. Среща 

се в цялата страна до 2000 m н.в. Поветът 

се развива както в хоризонтално, така и 

във вертикално направление, използвайки 

най-близката естествена (храсти, дървета) 

или изкуствена (огради и др.) структура 

като опора. Растението има силна 

коренова система. Обикновеният повет е 

лечебно и декоративно растение. Цъфти 

през месеците юни-август. Младите 

клонки се използват в кошничарството и 

за други плетива в селското стопанство. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Брадавичест чашкодрян/ Euonymus 

verrucosus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Чашкодрянови/ 

Celastraceae 

Гъсто разклонен храст висок от 1 до 3 m. 

Младите му клонки са голи, зелени и 

покрити с тъмнокафяви коркови 

брадавички. Цветовете на растението са 

кафеникави, събрани в съцветия на тънка 

дръжка. Венчелистчетата на цветовете с 

червени точки. Семената черни, до 

половината обвити с пурпурно червена 

обвивка. Цъфти през месеците април-

юни. Среща се в горите и храсталаците на 

средния планински пояс до височина 

около 1500 m. Единично в смесени 

храстови формации в землището на с. 

Емона и на гр. Несебър е забелязан 

Брадавичест чашкодрян. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Космат зановец/ Chamaecytisus 

hirsutus 

Бобови/ 

Fabaceae 

Видът представлява храст, чийто стъбло е 

с височина от 20-100 сm от основата 

разклонено, вдървеняло, кръгло, с 

тъмносива напукана кора. Листата отгоре 

са гъсто влакнести, от където идва 

наименованието му. Среща се из горите и 

храсталаците, в равнините и планините, в 

храстовия подлес на дъбови, габърови и 

борови, по-рядко и на смърчови гори. 

Разпространено от морското равнище 

докъм 2000 m надморска височина. 

Цъфти през месеците юни-август. В 

землището на с. Раковсково са 

установени естествени находища на 

космат зановец. Използва се в народната 

медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Обикновена шипка/ Rosa canina 

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Представлява многогодишен, бодлив, 

силно разклонен храст със стъбла, 

достигащи 2 до 3 m височина. 

Разпространена е из храсталаци, 

запустели места. Цъфти през месеците 

май до юли. Използваемата част са 

плодовете (месести, пълни с множество 

космати семена), които узряват през 

есента и се употребяват в прясно и сухо 

състояние. Плодът е характерен с богато 

съдържание на витамини. Цветовете са 

бледорозови до бели. У нас се срещат 

голям брой шипки, чийто плодове близки 

до обикновената шипка също се събират. 

Вида има широко приложение в 

народната медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Червен глог/ Crataegus monogyna 

Jacq.  

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Храст или малко дръвче, чийто клони са 

покрити с трънчета. Има добре развита 

коренова система. Разпространен е сред 

храсталаци, пътища и гори до 1500 m н.в. 

Цъфти през пролетта от месеците май до 

юни. Узрелите плодове са с кръгла форма 

и тъмночервен цвят. Използват се 

цветовете с листата, цветове без листата, 

плодовете и по-рядко корените, нарязани 

на дребни късове. Научната и народната 

медицина са единодушни, че глогът е 

великолепно средство за лечение на 

сърдечно-съдови заболявания. Подходящ 

е за продължително лечение. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Черен глог/ Crataegus pentagyna 

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Храст или ниско дърво. Прилича на 

обикновения, или червен глог, но се 

отличава от него по това, че листата и 

осите на съцветието са покрити с 

власинки, узрелите плодове са черни на 

цвят и съдържат по 3-5 „костилки“, за 

разлика от обикновения, чиито плодове 

имат по една. Разпространен е из 

храсталаци и широколистни гори, 

предимно в по-топлите части на страната. 

Черният глог има по-добри лечебни 

свойства от червения глог. Помага при 

безсъние и при усилено функциониране 

на щитовидната жлеза. Снижава нивото 

на холестерола в кръвта и е 

изключително полезен за възрастни хора 

със склеротично променени коронарни 

съдове. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Трънка/ Prunus spinosa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Трънката е силно разклонен бодлив 

храст, висок 1-3 m, с тъмносива кора. 

Плодът е костилков, със синкав восъчен 

налеп и стипчиво кисел вкус. Цъфти 

преди разлистването през март-април, а 

плодовете узряват през есента - м. 

октомври. Трънката расте из храсталаци, 

по слогове и край пътища в зоната на 

дъбовите гори в низините и планините на 

цялата страна докъм 1200 m надморска 

височина. Има широко приложение в 

народната медицина. Използваеми части 

са плодове, листа и цветове. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Залист бодлив/ Ruscus aculeatus 

Залистови/ 

Ruscaceae 

Нисък вечнозелен полухраст достигащ 

30-60 cm височина. Притежава силно 

разклонено стъбло и пълзящо коренище. 

Среща се из гори, храсталаци предимно в 

по-топлите части на страната до към 900 

m н.в. На територията на общината е 

установен в землището на с. Раковсково. 

Цъфти през месеците март и април. 

Видът е лечебно и декоративно растение. 

В съвременната медицина се използват 

корените и коренището. Билката има 

противовъзпалително, венотонично, 

антихемороидално и противоязвено 

действие. 

Видът е включен 

в Приложение №4 

от ЗБР и е 

поставен под 

режим на 

опазване и 

регулирано 

ползване. С 

ежегодни 

заповеди на 

министъра на 

околната среда и 

водите се 

забранява 

събирането му от 

естествени 

находища, освен 

за лични нужди. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Обикновен пелин/ Artemisia 

absinthium 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Познат още като бял и горчив пелин. 

Представлява тревисто многогодишно 

растение от рода Пелин. Цялото растение 

е гъсто покрито със сребристобели 

власинки и има силна приятна миризма и 

горчив вкус. Разпространено е из 

храсталаци, по тревисти и каменливи 

места, край огради и пътища в цялата 

страна до към 1500 m н.в. Отглежда се и 

като градинско растение. Цъфти от юли 

до октомври. В съвременната медицина 

се използват цъфтящите облистени 

връхни части. Използва се и в народната 

медицина. Научните изследвания са 

доказали, че растението има тонизиращо, 

апетитовъзбуждащо, стимулиращо 

храносмилането и диуретично действие. 

Затова се прилага при стомашно-чревна 

атония, гастрит, липса на апетит, при 

анемия, аскаридоза. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Кукувича прежда/ Cuscuta europaea 

Кукувичопрежд

ови/ 

Convolvulaceae 

Паразитно едногодишно безлистно 

растение с увивно, дебело като канап 

червеникаво голо стъбло, наричано още 

вилина коса. Среща се в цялата страна 

почти до 2000 m н.в. Цъфти м. май-

октомври. Растението не може да живее 

без гостоприемник. Този вид плевел 

израства от семена, като в първите дни 

трябва да се долепи до растение, от което 

да започне да черпи сокове. В 

съвременната медицина се използва 

събраната по време на цъфтежа надземна 

част. Прилага се широко и в народната 

медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Обикновен дрян/ Cornus mas 

Дрянови/ 

Cornaceae 

Листопаден храст или дребно дръвче с 

височина до 7-8 метра. Цъфти февруари-

март. Среща се из гори и храсталаци в 

цялата страна до 1300 m н.в. Плодовете 

са червени, продълговати, месести, с 

цилиндрична костилка и стипчив сладко-

кисел вкус. В съвременната медицина се 

използват плодовете, когато са напълно 

узрели, от които могат да се приготвят 

сладка и сокове. Дървесината му е много 

тежка, здрава и жилава и се използва за 

изработване на различни дребни 

предмети. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Елшовиден зърнастец/ Frangula 

alnus 

Зърнастецови/ 

Rhamnaceae 

Храст или ниско дърво с гладка сиво-

кафява лъскава кора, високо 5-7 метра. 

Расте из широколистни храсталаци и 

иглолистни гори, на влажни терени, край 

блата, реки и потоци, рядко на скалисти и 

каменисти места, в низините и 

планините. Билката е разпространена 

нарядко из цялата страна до към 1300 m 

н.в. Цъфти май-юли. В съвременната 

медицина се употребява изсушената кора 

от млади стъбла и клони, които се 

обелват на пролет преди поява на 

листата. Кората се събира март-април, а 

зрелите плодове август-септември. След 

изсушаването им те още не са годна за 

медицинско приложение, а трябва да се 

използват след лагеруване 1 година или 

след нагряване при 100 градуса целзий в 

продължение на 1-2 часа. Отлежалата 

кора на елшовидния зърнастец съдържа 

антрахиноновите гликозиди 

гликофрангулин (около 7%), франгулин, 

малки количества агликона 

франгулаемодин, фисцион, хризофанол, 

танини, флавоноиди, горчиви вещества, 

ензими и др. 

Видът е под 

специален режим 

на опазване и 

ползване, 

съгласно ЗЛР. 

Всяка година се 

определят 

допустимите за 

стопанско 

ползване 

количества и 

райони. 

Дъбилен шмак/ Rhus coriaria 

Смрадликови/ 

Anacardiaceae 

Листопаден храст, отглеждан на открито 

достига до 6 метра височина. Цъфти през 

юни-август. Дъбилният шмак е една от 

най-богатите дъбилни и багрилни билки. 

Използваемата част са листата на 

растението. Танините, които се получават 

от листата му, се употребяват нашироко в 

медицината за получаване на медицинска 

дъбилна киселина (Acidum tannicum) и на 

галова киселина. Билката съдържа още 

витамин С, малко етерично масло, 

жълтото багрилно вещество мирицитрин 

и др. флавоноиди. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Червена смрика (хвойна)/ Juniperus 

oxycedrus 

Кипарисови/ 

Cupressaceae 

Храст или до 10 m високо дърво. Листата 

са игловидни, бодливи, разположени 

върху клончетата в прешлени по три. 

Червената хвойна е единственият 

български вид хвойна, при който 

узрелите галбули са червени. Цъфти 

февруари-май. Среща се по сухи и 

припечни скалисти и тревисти места в 

южните по-топли части на страната до 

към 1000 m н.в. Като билка се използват 

галбулите (плодчетата). Червената хвойна 

има диуретично и противовъзпалително 

действие. Успокоява централната нервна 

система, действа спазмолитично, 

уроантисептично и стимулиращо 

храносмилането. Има лек хипотензивен 

ефект. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Тревисти лечебни растения 

Жълт кантарион/ Hypericum 

perforatum 

Звъникови/ 

Clusiaceae 

Наричан още лечебна звъника. Той е 

многогодишно тревисто растение, което 

се среща по сухи тревисти места, из 

храсталаци, сечища, край пътища и в 

горите на цялата страна почти до 2000 m 

н.в. Цъфти от май до август. Надземната 

част се събира в началото или през 

времето на цъфтенето У нас се срещат 

около 21 диворастящи вида звъника. 

Съдържа багрилните вещества хиперицин 

и псевдохиперицин, катехинови дъбилни 

вещества (до 10%) етерично масло и др. 

Употребява се широко в народната 

медицина. Благодарение на богатия си 

химичен състав на вещества, пряко 

влияещи върху мозъчна дейност, приемът 

на тази билка подобрява настроението. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Червен кантарион обикновен/ 

Centaurium erythraea 

Тинтявови/ 

Gentianaceae 

Двугодишно тревисто растение. Среща се 

по тревисти места, в храсталаци и пътища 

до 1500 m н.в. Използваемата част са 

стръковете. Съдържа горчиви гликозиди 

от групата на секоиридодите и др. 

Брането се извършва в сухо време. С 

остър нож се отрязват облистените 

цветоносни стъбла на дължина до 20 cm 

от върха. Цъфти през месеците юни - 

август. Билката червен кантарион има 

апетитовъзбуждащо и подобряващо 

храносмилането действие. Растението 

съдържа горчивите вещества 

генциопикрозид - секоиридоиден 

гликозид, еритроцентаурин и до 1% 

алкалоиди. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Мащерка/ Thymus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Родът Thymus у нас е представен с около 

15 на брой видове. Наричана още бабина 

душица, овчарски босилек и др. 

Многогодишни тревисти растения или 

полухрасти с пълзящи или полегнали 

стъбла и възходящи цветоносни клонки. 

Цъфти през юни-септември. Среща се по 

тревисти и скалисти припечни места из 

горските поляни и пасища. В 

съвременната медицина се използват 

цъфтящите надземни части. Има голяма 

употреба и народната медицина, освен 

като билка се използва и като подправка. 

Защитени от ЗБР, 

съгласно 

приложение №3 

са видовете: 

Прицветникова 

мащерка /Thymus 

bracteosus/, 

Пиринска 

мащерка /Thymus 

perinicus/ и 

Стоянова 

мащерка /Thymus 

stojanovi/. 

Видовете не са 

установени на 

територията на 

общината. 

Синя жлъчка (Цикория)/ Cichorium 

Intybus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сложноцветни/

Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение 

достигащо на височина 20-100 cm. 

Цветовете са светлосини. Цъфти през 

месеците юни-октомври. Употребяваните 

части за лечебни цели (дрога) са коренът 

и стъблата. Среща се из ливади, край 

пътища и по сухите тревисти места 

навсякъде из страната, а също и като 

плевел в житните култури. В народната 

медицина се използва за лечение на 

чернодробни и жлъчни заболявания. 

Синята жлъчка е чудесен заместител на 

кафето. Напитката се приготвя от 

корените на билката – нагарча леко и е 

ободряваща.  

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Еньовче/ Galium verum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Брошови/ 

Rubiaceae 

Еньовчето е многогодишно тревисто 

растение с хоризонтално, разклонено 

коренище и дълги подземни издънки. 

Цветовете са дребни, обикновено 

жълтеникави или бели, плодът е сухо 

орехче. Има едногодишни и 

многогодишни видове. В България растат 

29 вида из цялата страна. Еньовчето расте 

из ливади, пасища, горски поляни и по 

сухи тревисти места, край пътища. В 

съвременната медицина се използва 

цъфтящата надземна част. Растението 

притежава противовъзпалителни и 

противомикробни свойства. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. С 

цел запазване на 

популациите при 

бране не трябва 

да се изскубват 

растения с 

корените и трябва 

да се оставят най-

малко 1/3 от 

цъфтящите 

растения. 

Маточина/ Melissa officinalis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение 

достигащо до 1.5 m. Цялото растение е 

обрасло с тънки власинки. Расте по 

каменисти места, край пътища дворове и 

др. до 1000 m н.в. Отглежда се като 

медоносно растение. Използваемите 

части са листата и стръковете, които се 

събират непосредствено преди цъфтеж 

към средата на юни. Билката от маточина 

съдържа етерично масло, дъбилни 

вещества, горчиви и слузни вещества и 

др. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Лайка/ Matricaria chamomilla  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Едногодишно тревисто растение с 

височина от 5 до 45 cm. Стъблото е 

разклонено. Цветните кошнички са 

разположени по върховете на стъблата. 

Цъфти през април-август. Цветът от 

лайка съдържа етерично масло. Среща се 

по тревисти места и пътища до 1000 m 

н.в. В съвременната медицина се 

използват цветните кошнички. Има 

широка употреба и в народната 

медицина. Лечебните свойства на 

растението се дължат основно на състава 

на лайковото етерично масло, което 

съдържа флавоноиди и кумарини, 

хамазулен, а-бизаболол. Прилага се както 

вътрешно, така и външно. Има 

положителен ефект при остри стомашни 

заболявания, постига бързо облекчаване. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Черно кучешко грозде/ Solanum 

nigrum 

Картофови/ 

Solanaceae 

Едногодишно тревисто растение. Плодът 

е черен на цвят, кълбовиден. Среща се по 

тревисти и буренисти места в цялата 

страна до към 1000 m н.в. Цъфти юни-

септември. В съвременната медицина се 

употребяват връхните млади клонки 

заедно с листата. Използва се и в 

народната медицина. Червеното кучешко 

грозде съдържа соланин. Отровни са 

листата, плодовете и цветовете. Отличава 

се с успокоително, дезинфекционно и 

противоспазматично действие. Единично 

в смесени храстови формации в 

землището на с. Емона и на гр. Несебър е 

забелязано Кучешко грозде.  

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Бял равнец/ Achillea millefolium 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение, 

наричано още хилядолистен. Листата са 

двойно до тройно пересто нарязани с 

линейно заострени листчета. Цветовете 

събрани в кошнички, които от своя 

страна са събрани в съставно щитовидно 

съцветие. Цъфти през месеците май до 

септември. Установен е в цялата страна 

от 0 до 2000 m надморска височина в 

тревисти места, ливади, храсталаци. В 

съвременната медицина се използват 

цветните кошнички и връхните части, 

отрязани на 15-20 cm под върха. Белият 

равнец е средство за сваляне на 

температура. 

Видът не е 

защитен от ЗБР, 

широко 

разпространен в 

страната. 

Жълт равнец/ Achillea clypeolata 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Многогодишно сивовлакнесто тревисто 

растение. Стъблата са високи 30-50 cm. 

Листата са последователно разположени, 

гъсто влакнести. Средните стъблени 

листа веднъж перести са 3-5 mm широки, 

яйцевидни до ланцетни дялове. Цветните 

кошнички са яйцевидни, събрани във 

връхни, сбити, сложни щитовидни 

съцветия. Цветовете са златистожълти. 

Цъфти през месеците май до септември. 

Среща се по каменливи и скалисти места 

върху варовит терен. Употребяема част за 

лечебни цели са стрък от жълт равнец и 

цветни кошнички. Билката има действие 

и приложение подобно на белия равнец и 

помага при много болести. Използва се 

при кръвоизливи, бъбречни възпаления, 

болки във венците и др. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Теснолистен живовляк/ Plantago 

lanceolata 

Живовлекови/ 

Plantaginaceae 

Многогодишно тревисто растение. 

Цветоносното стъбло е високо 7-40 cm, 

без листа. Листата са разположени в 

приосновна розетка. Различава се от 

широколистния живовляк по формата на 

листата, които са с ланцетна форма. 

Цъфти през месеците май-септември. 

Установен е в цялата страна от 0 до към 

2000 m надморска височина, край 

пътища, по насипи, тревисти места. 

Използваемата част са листата, които се 

събират от май до октомври, по време на 

цъфтежа като не се късат, а се отрязват. 

Има широко приложение в народната 

медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Широколистен живовляк/ Plantago 

major 

Живовлекови/ 

Plantaginaceae 

Живовлякът е многогодишно тревисто 

растение. На височина достига 12-30 cm, 

с характерна розетка от листа с дълги 

дръжки при основата. Листата са широки 

и елипсовидни, до яйцевидни, със силно 

изпъкнали многобройни дълги окръглени 

и твърди жилки, откъдето носи и името 

си. Цъфти от май до октомври. Расте по 

влажните и тревисти места, в ливадите и 

градините, обикновено изкореняван като 

плевел из цялата страна. В съвременната 

медицина се използват напълно развитите 

листа, които се берат по време на 

цъфтеж. Използва се и в народната 

медицина 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Коприва/ Urtica dioica 

Копривови/ 

Urticaceae 

Наричана още обикновена. 

Многогодишно тревисто растение с 

височина 150 cm, покрито с парливи 

власинки с дълго, пълзящо, разклонено 

коренище. Цъфти през месеците май - 

септември. Среща се по изоставени места 

като бурен край селища, пътища, 

сметища, торища, край реки и други; 

върху богати на азот почви. Използваните 

части за лечебни цели са корен, листо, 

стрък и плод. Намира широко 

приложение в съвременната и народна 

медицина. Копривата е богата на 

витамини, минерали и дъбилни вещества 

с важно значение за кръвоносната 

система. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Горска ягода/ Fragaria vesca 

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Многогодишно тревисто растение с 

хоризонтално коренище. Среща се по 

гори, храсталаци, горски поляни. Цъфти 

през късна пролет или през лятото в 

зависимост от района и надморската 

височина, на която се намира. Растението 

е станало част от народната медицина в 

България, където се използват за отвари 

не само плодовете на растението, но и 

неговите листа. С пресни плодове или 

чай от листата на горската ягода се 

лекуват редица чернодробни, 

храносмилателни и сърдечно-съдови 

заболявания. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Червен божур/ Paeonia peregrina 

Mill. 

Божур/ Paeonia 

Червеният божур е многогодишно 

тревисто растение високо до 50-90 cm. 

Наричан още красив, или див божур. 

Листата един до три пъти делни, 

крайните дялове назъбени или нарязани. 

Среща се из храсталаци, редки гори, 

каменисти и тревисти места. В община 

Несебър се среща в землището на с. 

Раковсково. Цъфти през месеците май-

юни. В съвременната медицина се 

употребява коренът, който се изкопава 

рано на пролет, когато се развиват 

листата, изсушените венчелистчета и 

семената. Употребява се и от народната 

медицина. 

Видът е включен 

в Приложение 4 

на ЗБР за 

видовете с 

регулирано 

ползване. Видът е 

под специален 

режим на 

опазване и 

ползване съгласно 

ЗЛР. Ежегодно се 

определят 

допустимите за 

стопанско 

ползване 

количества и 

райони. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Обикновена мента (Джожен)/ 

Mentha spicata 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Наричана още джоджен, представлява 

тревисто многогодишно растение, 

достигащо на височина 30-100 cm. 

Листата му са дълги 5-9 cm и широки 1.5-

3 cm, с назъбени краища. Цветовете са 

събрани в класовидни съцветия, като 

всеки от тях е розов или бял, на дължина 

и ширина 2.5-3 mm. Цветовете са събрани 

в класовидни съцветия розови или бели. 

Ментата цъфти от юни до август. 

Съществуват множество разновидности 

на ментата, която освен с лечебна цел се 

използва и като подправка. Джодженът 

съдържа голямо количество ароматни 

масла, между които и ментол. Има 

приятна миризма и слабо парлив вкус. 

Най-същественото в действието на 

ментата и на съдържащото се в нея 

етерично масло, е холагогното и 

холеретичното им действие.  

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Ливадина/ Limnanthes alba 

Limnanthiaceae 

Представлява цъфтящо, пасищно, диво, 

едногодишно растение, достигащо 30 cm 

височина. Вирее до 1200 m н.в. В община 

Несебър се среща в местността „Хисаря“ 

и Ловния парк. Обхватът му на растеж и 

разпространение понякога е под формата 

на цели поля от ливадина. Използваемата 

част е плодът, от който се добива масло в 

количество около 20-30%. То е едно от 

най-стабилните растителни масла, което 

може да бъде превърнато във восъци и 

лубриканти. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Магарешки бодил/ Carduus 

acanthoides 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Двугодишно бодливо растение, с 

назъбени крила върху междувъзлията. 

Листата са голи с рядка паяжина, пересто 

нарязани. Цветовете са с тръбеста форма, 

червено-виолетови на цвят и двуполови. 

Среща се по сухите и буренливи места, 

покрай пътищата. Цъфти от юни до 

септември. Използва се надземната част с 

кошничките и листата без долната 

стъблена част на растението, брани по 

време на цъфтеж. Листата му съдържат 

дъбилни вещества, а цветните кошнички 

полизахарида инулин. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Обикновен мразовец/ Colchicum 

autumnale 

Кремови/ 

Colchicaceae 

Известен е още с имената есенен 

минзухар, кърпи кожух и пъдиовчар. 

Представлява многогодишно тревисто 

растение с яйцевидна, 2-5 cm дълга и 3-4 

cm широка грудко-луковица обвита с 

кожести люспи. Цъфти през есента, а 

листата и плодовете се развиват през 

следващата пролет. Среща се в тревисти 

места, храсталаци, ливади. В 

съвременната медицина се използват 

семената и грудките. Прилага се и в 

народната медицина. Растението се счита 

за отровно. Алкалоидите на обикновения 

мразовец действат върху асцитните 

клетки. Едно от активните вещества е 

колхизинът. Токсичността на колхицина 

се премахва по време на млечнокиселата 

ферментация. Тогава вместо отрова се 

получава лекарство, което спира туморни 

процеси. Сокът от луковиците на 

обикновения мразовец отстранява 

брадавици, папиломи и пигментни петна. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Троскот/ Cynodon dactylon 

Житни/ Poaceae 

Многогодишно тревисто растение. 

Коренището е пълзящо. Стъблата от 

основата са разклонени, приповдигащи 

се, достигащи до 50 cm дължина, гъсто 

облистени. Среща се в цялата страна от 0 

до 800 m н.в., в пасища, тревисти места, 

край пътища и огради, като плевел в 

култури. Цъфти от юни до август. 

Използваемата част е коренището, което 

съдържа захари, нишесте и се събира през 

ранна пролет, преди развитието на 

растението и през есента, когато 

надземната част е спряла. Тогава започва 

да жълтее и съхне. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Блатно кокиче/ Leucojum aestivum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кокичеви/ 

Amaryllidaceae 

Многогодишно луковично растение, 

високо до 65 cm. Цъфти през април-май. 

Цветовете излъчват силна приятна 

миризма. Растението е отровно. Среща се 

по влажни ливади и мочурища и в 

крайречни гори. Използва се като 

суровина за фармацевтичната 

промишленост. На територията на 

община Несебър се среща в ЗМ 

„Калината“ в с. Кошарица и с. Тънково, 

обявена с цел опазване на естествено 

находище на блатно кокиче и опазване на 

уникално растително съобщество в 

лонгозна гора „Калината“. 

Видът е включен 

в Приложение №4 

на ЗБР и е под 

специален режим 

на опазване и 

регулирано 

ползване, 

съгласно заповед 

на министъра на 

околната среда и 

водите. 

Ранилист/ Betonica officinalis 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение с 

почти хоризонтално коренище. Стъблото 

е право, четириръбесто. Листата са 

продълговати. Цветовете са 

розовочервени, събрани в гъсти 

класовидни съцветия. Чашката е 

петделна. Цъфти през юни-септември. 

Среща се по сенчести, тревисти места и 

храсталаци в цялата страна почти до 2000 

m н.в. В съвременната медицина се 

използва надземната част (дрога), която 

се събира по време на цъфтежа, а така 

също и коренището. Употребява се и в 

народната медицина при бронхит, задух, 

световъртеж, атеросклероза и др. 

Лечебният ранилист не трябва да се 

използва по време на кърмене и 

бременност, от деца, хора страдащи от 

диабет и ниско кръвно налягане. При 

предозиране може да настъпи отравяне. 

Видът е под 

специален режим 

на опазване и 

ползване, 

съгласно ЗЛР. 

Ежегодно със 

заповед на 

министъра на 

околната среда и 

водите се 

определят 

допустимите за 

стопанско 

ползване 

количества и 

райони. 

Полски хвощ/ Equisetum arvense 

Хвощови/ 

Equisetaceae 

Многогодишно тревисто растение с два 

вида стъбла - стерилни и спороносни, 

като стерилните израстват след 

увяхването на спороносните. Стерилните 

стъбла израстват два пъти по-дълги от 

спороносните, като се състоят от до 20 

сегмента с дължина 2-3 cm. Широко 

разпространен е в цялата страна по 

влажни места, оризища, ниви (като 

плевел) и ливади по насипи край реките, 

по-рядко в гори до 1600 m н.в. В 

медицината се използват зелените летни 

стъбла, които се събират от юни до 

октомври. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Пача трева обикновена/ Polygonum 

Avicularе 

Лападови/ 

Polygonaceae 

Едногодишно тревисто растение. Среща 

се като плевел в посевите, както и по 

тревисти места край селища, по синори, 

пътища и отъпкани терени. Семената му 

са добра храна за птиците. Цъфти от май 

до октомври. В съвременната медицина 

се използва надземната част, която се 

събира през цялото време на цъфтежа. 

Изсушената пача трева е със зелени 

стъбла и листа, без миризма и със слабо 

тръпчив вкус. Съдържа дъбилни 

вещества, следи от етерично масло, 

въглехидрати, витамин С, гликозида 

авикуларин, следи от алкалоиди, 

провитамин А. Използва се и за 

затревяване. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Киселец/ Rumex acetosa 

Лапад/ Rumex 

Многогодишно тревисто двудомно 

растение със сочни стъбла и листа. 

Стъблото на лечебното растение може да 

достигне 1 метър. То е право и зелено на 

цвят. Листата на тази билка са месести и 

имат капиевидна форма. Среща се из 

влажни ливади в цялата страна почти до 

2000 m н.в. Цъфти май-юли. В 

съвременната медицина се използват 

надземната част и листата. Намира 

приложение и в народната медицина и 

кулинарията. Киселецът е доста богат на 

витамини (С, В1, В2, РР, каротин), 

белтъчни вещества, минерални соли на 

калий, желязо, магнезий и фосфор, 

ябълчена, лимонена и янтарна киселини. 

Растението съдържа оксалова киселина, 

която допринася за характерния му вкус. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Бъзак/ Sambucus ebulus 

Мешковицови/

Ad oxaceae 

Тревисто многогодишно растение, вид 

бъз, с дълго, пълзящо, силно разклонено 

коренище. Разпространен е като бурен 

край пътищата и населените места. 

Разпространен е из цялата страна до 1800 

m н.в. В билкарството се използва плодът 

(Fructus Ebuli) и коренът (Radix Ebuli), а 

по-рядко и цветовете (Flores Ebuli). 

Цветовете съдържат незначително 

количество етерично масло и захари; 

плодовете - антоцианови багрилни 

вещества, захари, дъбилни вещества, 

смоли, пектин, витамин С и др. Използва 

се за стимулиране на имунната система. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Подбел/ Tussilago farfara 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение с дълго 

коренище. Цъфти напролет, като 

образува цветоносни стъбла, покрити с 

люспести червеникави листа. 

Цветоносното стъбло е високо 10-25 cm и 

завършва с единична жълта кошничка. 

След цъфтежа цветоносните стъбла 

увяхват и едва тогава от коренището се 

развиват същинските листа. Цъфти през 

месеците март-май. Расте в цялата страна 

по влажни сипеи, изкопи, реки и др. В 

съвременната медицина се използват по-

младите листа. Използва се и в народната 

медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Мъхнат, лечебен лопен/ Verbascum 

phlomoides 

Живеничеви/ 

Scrophulariaceae 

Двугодишно гъстовлакнесто тревисто 

растение с добре развит централен корен. 

През първата година образува само 

листна розетка, а през втората изправено, 

неразклонено, окосмено стъбло. Расте по 

сухи тревисти и каменливи места, 

необработени ниви, горски поляни, сухи 

ливади, сечища, пожарища, край пътища, 

огради, боклукчиви места, речни брегове 

и наноси до 2 000 m н. в. Цветовете са 

жълти, събрани на върха на стъблото в 

гроздовидни съцветия, с прицветници. 

Цъфти юни-септември. Растението е 

отровно! В съвременната медицина се 

използват листата, плодовете с чашката 

или без нея. Лопенът има омекчаващо, 

противовъзпалително и отхрачващо 

действие, дължащо се на съдържащите се 

в него сапонини и слузно вещество. В 

народната медицина се употребява при 

заболявания на дихателната система. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Дребна перуника/ Iris pumila 

Перуникови/ 

Iridaceae 

Многогодишно тревисто растение, 

високо от 4 до 15 cm. Стъблото ниско, 

скрито в листата, носи един, рядко два 

цвята. Листата са сивозелени, широко 

линейни, до 10 cm дълги. Прицветниците 

са тревисти, гръбно заоблени. Цветовете 

лилави или жълти. Цъфти април-май. 

Растението е отровно! Расте в цялата 

страна по сухи, тревисти и каменисти 

места до 1000 m н.в. Има мощно 

успокояващо действие. Заради добрият 

отхрачващ ефект се прилага при кашлица 

и бронхит. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Подезичест залист/ Ruscus 

Зайчесянкови/ 

Asparagaceae 

Вечнозелено многогодишно тревисто 

растение или полухраст, обитаващо 

сенчести широколистни гори и 

храсталаци. Цъфти през пролетта (април - 

май). Към края на юли се показват 

кълбовидни плодчета. Плодът е тип 

ягода. Растението се среща в сенчестите 

широколистни гори и храсталаци на 

предпланинските и ниските планински 

райони в страната. В медицината се 

използва кореновата система на 

растението и неговите клонки с листата. 

Видът е включен 

в Приложение №4 

на ЗБР и е под 

специален режим 

на опазване и 

регулирано 

ползване. 

Глухарче/ Taraxacum officinale 

Сложноцветни/ 

Asteraceae 

Многогодишно тревисто растение с 

млечен сок. Расте в цялата страна по 

тревисти места - ливади, поляни, паркове; 

край пътища; пустеещи места и др. и 

достига до 2500 m надморска височина. 

Цъфти през целия вегетационен период 

от м. март до м. ноември. Лечебно и 

хранително растение. Често се явява 

плевел в затревени площи в паркове и 

градини. В съвременната медицина най-

често за билка се използва корен от 

глухарче. Има голяма употреба и в 

народната медицина. Установено е, че 

усилва действието на подстомашната 

жлеза - повишава отделянето на инсулин 

и намалява количеството на холестерола 

в кръвта. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Змийското мляко/ Chelidonium 

majus 

Макови/ 

Papaveraceae 

Змийското мляко е многогодишно 

тревисто растение. При нараняване на 

растението от него изтича гъст оранжев 

сок. Цъфти април-юли. Разпространено е 

в цялата страна от 0 до 1500 m надморска 

височина основно по влажни, каменливи 

и сенчести места. Растението е отровно! 

Употребяемата част за лечебни цели е 

стрък. Надземната част на растението се 

събира в началото на цъфтежа (май-юли). 

Отрязва се на разстояние 10 cm над 

земята, като се внимава да не се смачква. 

Използва се във фитотерапията и 

народната медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Вълнест напръстник/ Digitalis lanata 

Живовлекови/ 

Plantaginaceae 

Многогодишно или двугодишно тревисто 

растение с хоризонтално вдървеняващо 

коренище, с единични, изправени, слабо 

разклонени стъбла високи 30-100 cm. 

Установен е в цялата страна от 0 до 1500 

m надморска височина по тревисти и 

каменисти места. Цъфти май-юни. 

Растението е отровно! Употребяемата 

част са листа от вълнест напръстник, 

които се берат по време на цъфтеж. 

Дрогата се използва като суровина във 

фармацевтичната промишленост за 

производство на сърдечно действащи 

лекарствени средства. Дрогата се 

използва изключително като суровина за 

получаване на дигиталисови препарати. В 

народната медицина вълнестият 

напръстник се използва при водянка, 

сърдечен задух и др. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Градско омайниче/ Geum urbanum 

Розоцветни/ 

Rosaceae 

Многогодишно тревисто растение. 

Надземната част от стъблото му е 

изправена, слабо разклонена и гъсто 

покрита с власинки. Растенията на 

градското омайниче цъфтят от края на 

май до края на август, а след 

опрашването им от насекомите започва 

образуването на плодчетата. Среща се из 

храсталаци и по сенчести места, край 

горски пътеки, по сечища, край огради и 

др. места. В съвременната медицина се 

използват изкопаните през пролетта 

коренища и корени или цъфтящата 

надземна част. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Дяволска уста/ Leonurus cardiaca 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение с 

вдървеняло късо коренище. 

Разпространено по тревисти и буренливи 

места в цялата страна до 1200 m н. в. 

Цъфти юли-септември. В съвременната 

медицина се използва цъфтящата 

надземна част заедно с листата. 

Употребява се и в народната медицина. 

Билката притежава седативно, 

противогърчово и антиаритмично 

действие. Билката е известна със 

седативното си действие и поради тази 

причина се използва за укрепване на 

нервната система. Понижава 

възбудимостта и нормализира функцията 

на щитовидната жлеза. Използва се също 

при проблеми със сърдечносъдовата 

система. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Лечебна комунига/ Melilotus 

officinalis 

Бобови/ 

Fabaceae 

Двугодишно тревисто растение с добре 

развит корен; стъблата избуяват повече 

от метър, но обикновено са до към 50-60 

cm високи. Среща се по влажни тревисти 

места, в посевите като плевел и край 

пътища като бурен в цялата страна. За 

лечебни цели се използва цялата 

надземна част или листата и цветовете, 

които се берат в началото на цъфтежа. 

Надземната част на този вид съдържа 

различни количества етерично масло, 

гликозиди, танини, каротин и витамин С. 

Затова лечебната комунига отдавна е 

позната в народната медицина и се 

използва за лекуване на рани. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Обикновен (бодлив) гръмотрън/ 

Ononis spinosa 

Бобови/ 

Fabaceae 

Многогодишно тревисто растение или 

полухраст с прости или разклонени 

стъбла, стелещи се по земята. Расте из 

влажни ливади, тревисти места, по 

пясъци край реките, в храсталаците и из 

горите, рядко плевел в посевите. Цъфти 

юни-юли. Разпространено из цялата 

страна до към 1500 m надморска 

височина. В съвременната медицина се 

използва коренът, който се изкопава през 

есента след узряването на плодовете. 

Използва се и в народната медицина. 

Гръмотрънът има диуретично действие и 

при камъни в бъбреците може да 

предизвика изхвърлянето им. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Обикновен риган/ Origanum vulgare 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Многогодишно растение. Расте из 

храсталаци и сечища, по каменливи места 

и в редки гори предимно в 

предпланините и планините из цялата 

страна докъм 1600 m н.в. На височина 

достига до 80 cm, като върховете на 

растенията се разклоняват и образуват 

чадъроподобни съцветия, в които са 

събрани голям брой малки цветчета с 

бледорозов, розов или почти бял цвят с 

кафяви чашки. Най-често у нас се появява 

по сечищата из горите, край горските 

пътеки, покрай пътищата и по влажните 

места. Използват се цветоносните връхни 

части, които се събират по време на 

цъфтежа юни-септември. Отглежда се и 

като културно растение заради 

ароматичното масло, което се съдържа в 

цялата надземна част и особено в 

цветовете. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Пипериче/ Persicaria hydropiper 

Лападови/ 

Polygonaceae 

Водното пипериче е едногодишно 

тревисто растение с остър парлив вкус. 

Стеблото изправено или приповдигащо 

се, вкореняващо се във възлите, 30-70 

(120) cm високо, зелено или под възлите с 

виолетови пръстенчета (при узряването 

на плодовете цялото червено). Цъфти 

май-август. Расте по влажни и мочурливи 

места, край блата, езера и други водоеми. 

Разпространено из цялата страна до към 

1000 m н. в. За лечебни цели се използва 

надземната част и коренът. Използва се и 

в народната медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Жълтурче/ Ranunculus ficaria 

Лютикови/ 

Ranunculaceae 

Многогодишно тревисто растение с 

бутилковидни удебелени или 

продълговато яйцевидни корени. То е 

едно от най-рано цъфтящите растения 

през пролетта (месец март). Обитава 

влажните широколистни гори, 

храсталаци и тревисти места от морското 

равнище до 2000 m н.в. в цялата страна. 

Индикатор е за свежи до влажни, бедни и 

средно богати сиви, канелени и кафяви 

горски почви. Зрелите плодове са 

отровни. Използва се в народната 

медицина. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Сапунче/ Saponaria officinalis 

Карамфилови/ 

Caryophyllaceae 

Многогодишно тревисто растение с дебел 

червеникав корен. Стъблата по няколко, 

възходящи или изправени, голи, високи 

30-90 cm, в горната си част разклонени. 

Листата са разположени срещуположно. 

Среща се край тревисти места, в 

храсталаци, край пътища и огради и др. в 

цялата страна до 1400 m н.в. В 

съвременната медицина се използва 

коренът и надземната част (стрък). 

Употребява се широко и в народната 

медицина като корените на билката се 

използват като отхрачващо, слабително и 

диуретично действие. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Вратига/ Tanacetum vulgare 

Сложноцветни/ 

teraceae 

Тревисто многогодишно растение. 

Цветовете са оранжево-жълти цветни 

кошнички. Разпространено по тревисти 

места и храсталаци. Цъфти от юни до 

септември. Кошничките съдържат около 

1.5% етерично масло с камфороподобна, 

немного приятна миризма и горчивото 

вещество танацетин. Етеричното масло е 

жълтеникава течност, която на въздуха 

потъмнява. В съвременната медицина се 

използват цветните кошнички или 

връхните стъблени части заедно с 

цветовете и листата, които се събират по 

време на цъфтежа. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Обикновено подъбиче/ Teucrium 

chamaedrys 

Устноцветни/ 

Lamiaceae 

Многогодишно тревисто растение, 

наричано още Червено подъбиче, високо 

10-30 cm. Стъблото, както и при другите 

устноцветни е 4-ръбесто, в основата 

слабо вдървеняло. Установен е в цялата 

страна от 0 до 1400 m н.в. по тревисти 

места и храсталаци. Цъфти май-

септември. Съдържа етерично масло, 

горчиви вещества и танини. В 

съвременната медицина се използва 

надземната част, която се събира по 

време на цъфтежа, без приосновните 

вдървенели части на стъблата. Използва 

се и в народната медицина за 

подобряване на храносмилането и на 

апетита, при болки в стомаха и червата, 

киселини и като диуретично средство при 

ревматизъм, подагра, пясък в жлъчния 

мехур. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Миризлива теменуга/ Viola odorata 

Теменугови/ 

Violaceae 

Многогодишно тревисто растение със 

силно разклонено коренище, без 

надземно стъбло, с розетка от листа и 10-

25 cm дълги вкореняващи се надземни 

издънки. Расте из просветлени 

листопадни гори и храсталаци в цялата 

страна до към 1000 m н.в. В съвременната 

медицина се употребява коренището с 

корените, които се изкопават през март-

юни, цялата надземна част и цветовете. 

Има широко приложение и в народната 

медицина. Цветовете имат 

секретолитично, отхрачващо и 

дезинфекционно действие. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 
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Вид/латинско наименование Семейство Кратко описание 

Природозащитен 

статут на вида и 

заплахи 

Трицветна теменуга/ Viola tricolor 

Теменугови/ 

Violaceae 

Трицветната теменуга е едногодишно или 

двугодишно тревисто растение с 10-40 cm 

високо стъбло. Листата са тъпо назъбени. 

Цъфти от май до август. Расте по 

тревисти места из ливади и пасища, в 

храсталаци и като плевел в обработваеми 

площи до 1800 m надморска височина. В 

съвременната медицина се използва 

надземната част, която се събира по 

време на цъфтежа - май-август. 

Притежава противовъзпалително и 

диуретично действие. У нас се срещат 

голям брой видове теменуги със синьо-

виолетови цветове. 

Видът не е 

защитен от ЗБР. 

Пясъчна млечка/ Euphorbia peplis 

Млечкови/ 

Euphorbiaceae 

Едногодишно, тревисто, голо растение. 

Цъфти през месеците май-юли. Стъблата 

няколко, стелещи се, 7-30 cm дълги. 

Листата са несиметрични, целокрайни, 

разположени срещуположно. Семената са 

с гладка повърхност. Пясъчната млечка 

расте единствено по морските плажове и 

е силно уязвима от туристическата 

дейност осъществявана върху тях - 

отъпкване, почистване, строителство и 

др. В община Несебър се среща в района 

на ЗМ „Иракли“ в землището на с. Емона. 

Видът е защитен, 

включен е в 

Приложение №3 

от ЗБР. 

Приморски ветрогон/ Eryngium 

maritimum 

Сенникоцветни

/ Аpiaceae 

Дву-или многогодишно тревисто 

пясъколюбиво растение. Височината на 

растението над земята е от 20 до 60 cm. 

Общият цвят на листата и стъблото е 

синкавозелено. Приморският ветрогон се 

отличава от другите представители на 

рода по обвивните листчета на 

съцветието, които при него са с 

яйцевидна форма, докато при другите 

видове формата им е линейна. Цъфти 

през месеците юни-септември. Расте на 

морския бряг, по пясъчните дюни и 

ивици и песъчливо-каменисти места, най-

често в съобщества с Cakile maritime, 

Medicago maritime и др., най-често 

поединично или на малки групи от по 

няколко индивиди. В община Несебър се 

среща в района на ЗМ „Иракли“ в 

землището на с. Емона, „Пясъчни дюни - 

5 броя“ в Несебър, ПЗ „Пясъчни дюни 

местност Бабата-Слънчев бряг“.  

Видът е защитен, 

включен е в 

Приложение №3 

на ЗБР. Видът е 

включен в 

Червената книга 

на България в 

категория 

„застрашен“ вид. 
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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 на 

територията на община Несебър 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; 
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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. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната 

община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - 

за горските територии - общинска собственост, след заплащане на такса в общината, 

както и за такива, предоставени на общината за управление въз основа на договор; 

4. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за 

упражняване на лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е 

сключило договор; 

5. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за 

упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 

5, за които собственикът има сключен договор за конкретния имот. 

РИОСВ – Бургас осъществява контрол върху издадените позволителни за 

ползване на лечебните растения. 

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. 

Съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги, предоставяни от Община Несебър е определена такса за издаване на 

позволително по чл. 22 от Закона за лечебните растения (ЗЛР) за ползване на лечебни 
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растения от земи, води и водни обекти общинска собственост в размер на 3.00 лв., както 

и са определени такси за ползване на лечебни растения от земи, гори, води, водни обекти 

и териториите в строителни граници на населените места. 

Съгласно чл. 26 от Закона за лечебните растения позволителното за ползване се 

издава на билкозаготвител - юридическо лице, или на физическо лице, което събира 

билки за продажба или генетичен материал от лечебни растения, и определя: 

1. вида на ползването; 

2. разрешеното количество билки или генетичен материал по видове 

морфологични части; 

3. района или конкретното находище; 

4. начина на ползване; 

5. срока на ползване; 

6. други условия, свързани с опазване на находището; 

7. лицата, извършващи ползването, ако те са различни от титуляря на 

позволителното. 

Когато позволителното е издадено на билкозаготвител - юридическо лице, в него 

поименно се записват физическите лица, с които той организира събирането; броят на 

тези лица не може да бъде по-голям от 20 души. 

Позволителното се издава преди осъществяване на ползването. 

Билкозаготвителят е длъжен: 

1. да уведоми съответната регионална инспекция по околната среда и водите за 

организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за билки до започване 

на дейността в тях; 

2. да изкупува само билки, за които е издадено позволително от компетентните за 

това органи или удостоверение за култивиране; 

3. да съхранява позволителните и/или удостоверенията по т. 2 в срок до 31 март 

на следващата календарна година; 

4. да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, 

регистрирана в регионалната инспекция по околната среда и водите; 

5. да осигурява достъп на контролните органи по Закона за лечебните растения за 

проверка на наличните или намиращите се в процес на първична обработка билки и на 

необходимата документация; 
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6. до 20 януари да представя в съответната регионална инспекция по околната 

среда и водите обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през 

предходната година билки и техния произход по позволително, както и за складовите 

наличности. 

По данни на Общинска администрация - Несебър за периода 2014-2017 г. са 

издадени 7 бр. позволителни за ползване на лечебни растения на територията на 

общината, като през 2014 г. са издадени 3 позволителни, 2015 г. – 2 бр., 2016 г. – 1 бр. и 

2017 г. – 1 бр. 

При издаване на позволителните са спазени следните условия:  

 Период за ползване: Листа – преди цъфтеж. Цветове – в началото на цъфтежа 

или при пълен цъфтеж; 

 Начин на ползване: Листа – чрез отрязване на целите облистени стъбла и 

последващо отделяне на листата. Цветове – чрез откъсване или отрязване на целите 

съцветия; 

 Препоръчителни инструменти: режещи инструменти (ножици, сърп, нож) - да 

бъдат без ръжда по режещите повърхности; 

 Изисквания за опазване на находището: да не се допуска увреждане на други 

части на растенията и други растения. Да не се чупят и кършат безразборно клоните на 

дърветата. 

Ползвателят на позволителното за ползване на лечебни растения е длъжен: 

 Да не 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. 

Когато билките са добити от култивирани насаждения, според нормативните 

изисквания те се придружават от удостоверения, за които все още няма утвърдена 

законова форма. Тези удостоверения се издават от Кмета на общината след проверки, 

които установяват дали количеството на добитите билки отговаря на площта на 
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култивираните насаждения - така може да се прецени, дали не са използвани билки от 

естествени находища, което е важно за тези лечебните растения, които са защитени или 

са под специален режим на опазване и ползване.  

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 

(Huperziainundata (L.) Bernh = L.selago), Цистозира (Cystoseira barbata (Good et Vood) 

Ag.). 

Посочените в заповедта на Министъра на околната среда и водите 

ограничения и забрани не се отнасят за количествата билки, събирани за лични 

нужди.1 

Под режим на опазване и регулирано ползване от природата са лечебни 

растения, посочени в Приложение № 4 на Закона за опазване на биологичното 

разнообразие: 

1. Бодлив залист, рускус (Ruscus aculeatus) 

2. Подезичен залист, миши трън (Ruscus hipoglossum) 

3. Момкова сълза (Polygonatum officinale) 

4. Блатно кокиче (Leucojum aestivum) 

                                                           
1Съгласно 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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5. Иглика (Primula vulgaris) 

6. Червен божур (Peonia peregrina) 

7. Есенен минзухар (Crocus pallasii) 

8. Лечебна зайча сянка (Asparagus officinalis) 

9. Залист бодлив (Ruscus aculeatus) 

10. Синчец обикновен (Scilla bifolia) 

Традиционни видове лечебни растения, подложени на ползване: 

1. Горска ягода (Fragaria vesca) 

2. Червен кантарион (Centaurium erythrea) 

3. Мащерка (Thymus) 

4. Подъбиче (Thorncroftia Thuspeinanta) 

 

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.  

Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи 

запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. 

То включва поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни 

растения, на естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването 

на жизнеспособни популации на видовете.  

Като основна причина за намаляване на лечебните растения е тяхната свръх 

експлоатация, неправилно събиране, липсата на период на възстановяване на 

популациите, прекомерната паша на едър и дребен добитък и др.  

Опазването на лечебните растения е отговорност както на местните власти, 

издаващи позволителни и осъществяващи контрол, така и на ползвателите. 

Поради тази причина за изпълнение целите на ПООС 2021-2027 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 
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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 Несебър, 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; 

 Приемане на образци от Общински съвет за удостоверения съгласно Закона 

за лечебните растения; 

 Извършване на постоянни проверки на място (пунктове, пазари) за спазване 

на условията, посочени в позволителните за ползване на лечебни 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 вземането на решения, във връзка с опазването 

на лечебните растения на територията на общината; 

 Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари. 
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V. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват 

подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях 

На територията на община Несебър се намират защитени зони и защитени 

територии по смисъла на Закона за защитените територии.  

 

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 Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услуги, предоставяни от Община Несебър, както и приложенията към нея, са определени 

начините за земеползване и издаване на позволително за ползване на лечебни растения, 

лицата, на които се издават, както и таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 

растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. 

Към настоящия момент няма предложения за тяхната актуализация и е 

целесъобразно тази информация да остане в настоящата Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени н а услуги, предоставяни от Общината. 


