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ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ 

Лечебните растения са забележителни и ценни, поради съдържащите се в тях 

биологичноактивни вещества, способни да влияят в различни посоки върху 

жизнените процеси, протичащи в организма на животните и човека. Основните от тях 

са алкалоиди /около 900 открити до сега вида/, гликозиди, сапонини, витамини, 

ензими, етерични масла, фитонциди, мазнини, фосфатиди, восъци, въглехидрати, 

дъбилни вещества, белтъчини, растителни хормони, неорганични вещества. Това им 

качество ги прави изключително актуални и за нашия съвременник. В последните 

години особено се засили интересът към лечебните растения с рязкото спадане на 

темпа за създаване на нови синтетични лекарствени средства, предизвикал 

истинския лекарствен взрив през първите 10 – 15 години след Втората световна 

война. Наред с това беше открит и ефекта на въздействието на привидно 

неактивните, наричани до сега баластни вещества, които обаче имат голямо значение 

за ускоряване или намаляване резорбцията или метаболизирането в организма. 

Особеното географско положение на нашата страна – като южна граница на 

средноевропейската флора, северна на средиземноморската и западна за 

източноазиатската определя действително богатото разнообразие на българската 

флора /3567 вида/ и в частност на лечебните растения. Установяването на общия 

брой растения, употребявани като лечебни е сравнително трудна задача. Според 

някои автори техният брой, имайки предвид данните от народната медицина, 

фитохимичните, фармакологичните и терапевтични изследвания е 750 /21%/, а 

според други не повече от 250 – 300. Според търговските номенклатури на 

доскорошните монополисти по добива и реализацията на билки – „Билкокооп” и 

Държавно аптечно предприятие, у нас се заготвят 336 дроги от 248 вида. От тях 207 

/85%/ са представители на дивата ни флора, а 37 /15%/ са интродуцирани и се 

отглеждат като хранителни, технически и декоративни растения. 

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 м 

надморска височина. Около 40 вида се култивират, като от тях по-голямата част са 

елементи на озеленяването и вторично се използват и за получаване на дроги. Пряко 

по предназначение се използват 14 вида. Най-широко място в създадените плантации 

имат дилянка, медицинска ружа, маточина, лавандула, мента, градински чай, по-рядко 

жълт мак, Salvia sclarhea, чувен, бял трън, невен, лайка и др. 

В морфологично отношение използваните дроги се разпределят 

приблизително така: корени – 25 вида, коренища – 6, грудки – 1, листа – 32, стръкове – 

73, цветове и съцветия – 24, плодове – 13, кори – 7, семена – 2.  
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ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 

Биологически неоправданата експлоатация е само едната страна на общото 

негативно влияние на антропогенния фактор. С най-големи последствия са 

урбанизацията, индустриализацията, строежът на пътища, изхвърлянето и 

натрупването на отпадъци и др. Наред с това, пряко за влошаване състоянието на 

популациите влияе замърсяването на почвите, резултат на неправилната им 

експлоатация и химизация на селското стопанство. 

Рязката промяна в екологичните условия на средата също води до влошаване 

състоянието на находищата. Особено силни са последствията от пожари, разораване 

на естествени тревни ценози, нарушаване на хидрологичния режим. Силно негативно 

влияние оказва промяната на естествената и характерна за района растителност, 

предизвикана от неправилно подбрани или изведени лесокултурни мероприятия, 

като голи и изборни сечи.  

Върху запасите от лечебни растения силно влияние оказва и начина на 

експлоатация на находищата, нарушава се възстановителния потенциал на 

популациите, зависещ от биологичните особености на вида и количествата събрани 

дроги. Неприродосъобразното събиране, липсата на период за възстановяване и 

покой, нарушаването на нормалното семенно и вегетативно размножаване са 

основните причини за понижаване възможностите на естествените находища като 

източник на суровини.  

Съвременното българско природозащитно законодателство е структурирано 

така, че осигурява няколко степени на защита на растенията и в частност на 



РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ” КЪМ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ 
НА ОКОЛНАТА СРЕДА /2016-2020 г./ 

 4 

лечебните. Според изискванията на чл. 35 от Закона за биологичното разнообразие 

/ДВ, бр. 101 от 22 Декември 2015 г./, растителните и животински видове от дивата 

флора и фауна на Република България се опазват в естествената им среда, чрез: 

 съхраняване на техните местообитания в Националната екологична 

мрежа; 

 поставяне на видовете под режим на защита или регулирано ползване; 

 поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, 

съобразно екологичните изисквания на съответния вид; 

 разработване или прилагане на планове за действие за видове с 

различна степен на застрашеност; 

 повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на 

популациите на редки и застрашени видове; 

 контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да 

бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават 

местни видове. 

В допълнение се прилагат и мерки за опазването на растителните и 

животински видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез 

отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани 

от човека условия. 

Според Закона за лечебните растения /ДВ, бр. 98 от 28 Ноември 2014 г./,: 

 лечебните растения в естествените им находища се опазват от 

увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им 

ползване като част от естествения растителен генетичен фон със 

сегашна или бъдеща ценност; 

 опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, 

целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните 

растения и на техните ресурси; 

 опазването 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, при което се влошават биологичните им показатели или се 

затруднява естественото им възстановяване; 

 унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на 

популацията; 

 опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им 

ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, 

отделните екземпляри растения, популациите на видовете и 

екосистемите, включващи популациите; 

 собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има 

находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за 
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опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, 

програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4 от този закон; 

 при увреждане на местообитанията или популациите на лечебните 

растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е 

длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване 

условията на средата, съответно за възстановяване на популацията. 

Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, 

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

затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното 

биологично разнообразие. 

За опазване на лечебните растения в земеделските земи на собствениците и 

ползвателите на земеделски земи се предоставя 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 във всяка община. При промяна на предназначението на 

земеделските земи за неземеделски нужди в докладите за оценка на въздействието 

върху околната среда или в становището на Регионалната инспекция по околната 

среда и водите, когато не се изисква оценка на въздействието върху околната среда, 

се посочва въздействието на обекта или дейността върху състоянието и развитието 

на лечебните растения. 

За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените 

места устройствените планове включват изисквания за осигуряване опазването на 

лечебните растения от увреждане и унищожаване. 

 

ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ 

 Ползването на лечебните растения е ползването на техните ресурси и включва: 

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

 събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за 

култивиране, за опазване при условия извън естествената среда на 

лечебните растения или за възстановяване на други места в природата. 

Получаването на генетичен материал от култивираните лечебни растения се 

урежда от Закона за посевния и посадъчен материал и от Закона за закрила на новите 

сортове растения и породи животни. 

Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се 

извършва съобразно изискванията на Закона за лечебните растения, както и 

съобразно предвижданията на съответните планове, програми и проекти. 
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Ползването на лечебните растения по чл. 20, ал. 1, т. 1 и 3 от Закона за 

лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа на 

позволително, което 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: 

 земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в 

строителните граници на населените места – общинска собственост, 

след заплащане на такса в общината; 

 територии в строителните граници на населените места – общинска 

собственост, независимо от предназначенията им, след заплащане на 

такса в общината; 

 земеделски земи от поземления фонд – частна собственост, 

позволително се издава на собственика/арендатора или 

упълномощено от него лице, без заплащане на такса с възможност за 

преотстъпването му на трети лица – възмездно или безвъзмездно, 

при свободно договаряне; 

3. Областния управител, когато ползването е от земеделски земи – държавна 

собственост, в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане 

на такса в областната администрация; 

4. Директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от 

териториите и акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в 

съответната дирекция; 

5. Лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от Кмета на 

съответната община и регистрирано в публичния регистър за упражняване на 
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лесовъдска практика – за горските територии – общинска собственост, след 

заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на общината въз 

основа на договор; 

За събиране на билки и генетичен материал от диворастящи и култивирани от 

общината лечебни растения, лицата заплащат такси за ползване. Заплатените такси 

не се връщат, когато ползването не е осъществено или е прекратено преди срока, 

определен в позволителното за ползване, и е по вина на ползвателя. 

Таксите за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – 

държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от Министерски 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 на Министерски съвет. 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните 

растения се осъществява от: 

1. Министъра на околната среда и водите и Министъра на земеделието и 

храните; 

2. Областните управители; 

3. Кметовете на общини; 

4. Директорите на дирекциите на Националните паркове; 

5. Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите; 

6. Директорите на държавните горски стопанства и държавните ловни 

стопанства. 

Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се 

осъществява от: 

1. Министъра на земеделието и храните; 

2. Кметовете на общини. 

Кмета на общината ръководи изпълнителната дейност на общината, във 

връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения, като: 

1. Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните 

растения, включени в Общинската програма за опазване на околната 

среда. 

2. Издава позволителни за ползване на лечебните растения от земи, гори, 

води и водни обекти – общинска собственост. 

3. Издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения. 

4. Предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за 

нуждите на наблюдението и оценката на лечебните растения и на 

създаването и поддържането на специализираните карта и регистър за 

тях. 
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ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОПАЗВАНЕ И ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ 

РАСТЕНИЯ 

За опазване и устойчиво ползване на лечебните растения се разработват: 

 Национална стратегия за лечебните растения – от Министъра на 

околната среда и водите; 

 Раздел „Лечебни растения” към плановете за управление, съгласно 

Закона за защитените територии – от Министъра на околната среда и 

водите; 

 Раздел „Лечебни растения” към Общинската програма за опазване на 

околната среда – от Кмета на съответната община; 

 Раздел „Лечебни растения” към горскостопанските планове и програми, 

съгласно Закона за горите. 

 

КОНТРОЛ 

Министъра на околната среда и водите контролира: 

 Провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво 

ползване на лечебните растения; 

 Състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията 

на страната и устойчивото им ползване; 

 Въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения. 

 

Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират: 

 Изпълнението на предвижданията на плановите документи по Закона за 

опазване на околната среда, Закона за защитените територии и Закона 

за горите; 

 Спазването на специалния режим на опазване и ползване; 

 Дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и 

складовете за билки; 

 Вида и количествата на билките за преработване и търговия; 

 Опазването на находищата и ползването на лечебните растения; 

 Лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на 

вида и количеството, както и начините и средствата за събиране; 

 Издадените позволителни от органите и лицата, имащи право на това. 

 

Министъра на земеделието и храните контролира посевния и посадъчен 

материал от лечебните растения. 

Областният управител контролира ползването на лечебните растения в 

земите, горите, водите и водните обекти в поземления фонд – държавна собственост. 

Кмета на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, 

горите, водите и водните обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в 

населените места. 
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ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

При събиране на билки се спазват следните общи изисквания: 

 събирането се извършва от находища, в които лечебните растения не са 

подложени на отрицателно въздействие на естествени или 

предизвикани от човешка дейност фактори; 

 обект на събиране са само растителните части, които се използват като 

билки; 

 събирането се извършва при подходящи атмосферни условия и годишно 

време с оглед получаване на качествени билки; 

 не се допуска увреждане на находищата в резултат на дейността; 

 не се събират билки в замърсени с тежки метали, пестициди, други 

химически или минерални вещества, животински или битови отпадъци 

райони; 

 събирането се извършва след издаване на разрешително за ползване, 

съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА НАХОДИЩАТА НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ, 

ОБЕКТ НА СЪБИРАНЕ 

 За опазване естествените находища на лечебните растения се спазват следните 

изисквания: 

 при събиране на надземни растителни части не се допуска изкореняване 

на растенията; 
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 цветовете, плодовете и семената се събират, без да се увреждат другите 

части на растенията; 

 оставят се част от най-добрите екземпляри за естествено семенно 

размножаване; 

 при наличие на узрели плодове и семена те се разпръскват за 

подпомагане на естественото семенно размножаване; 

 повторно събиране на билки от определен район или находище се 

извършва след възстановяване на популацията; 

 не се събират билки от млади, недобре развити или увредени лечебни 

растения. 

Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните 

стойности, определени като процент от наличните в находището запаси: 

 за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно 

възстановяват ресурсите си – до 70%; 

 за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно 

възстановяват ресурсите си или растат при специфични екологични 

условия – до 40%; 

 за кори, листни и стъблени пъпки  - до 40%; 

 за листа – до 70%; 

 за стръкове – до 70%; 

 за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и 

семена – до 70% за едногодишните и до 80% за многогодишните видове. 

 Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на 

ресурсите.  

 Продължителност на периода за възстановяване: 

 при събиране на корени и коренища от видове, които лесно 

възстановяват ресурсите си – 2 години; 

 при събиране на корени и коренища от видове, които трудно 

възстановяват ресурсите си или растат при специфични екологични 

условия – 3 години; 

 при събиране на грудки – 2 години; 

 при събиране на листа – 1 година; 

 при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват 

ресурсите си – 4 години; 

 при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцветен – 2 

години; 

 плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш – 2 години. 

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

както следва: 

 подземни органи – през есента или рано през пролетта, преди 

вегетацията на растенията; 
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 кори – през пролетта, във фаза на най-усилено сокодвижение /март – 

май/; 

 листни и стъблени пъпки – през пролетта /март – април/, преди да се 

развият; 

 борови връхчета – рано през пролетта, преди вегетацията; 

 листа – преди цъфтежа, по време на цъфтежа, по време на цъфтежа или 

след цъфтежа; 

 стръкове – в началото на цъфтежа или по време на пълен цъфтеж, преди 

плодообразуване; допуска се събирането на стръкове с млади плодове, 

когато растението цъфти продължително време, като едновременно 

образува и плодове; 

 цветни пъпки – непосредствено преди разцъфтяването им; 

 цветове и съцветия – в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж; 

 месести плодове – след пълното им узряване; 

 сухи плодове от сенникоцветни – непосредствено преди пълното им 

узряване; 

 семена – непосредствено преди пълното им узряване. 

 

 
 

НАЧИН НА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

 Подземните органи се изкопават, измиват се бързо със студена вода, при 

необходимост се обелват и нарязват на късове; 
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 Кори се събират, като се правят напречни и надлъжни нарези и кората се 

отделя от дървесината; 

 Листни и стъблени пъпки се събират, чрез отрязване на цели клонки и 

последващо отделяне на билката; 

 Листа се събират по следния начин: 

- едри листа се събират с дръжки или без дръжки, от розетките, 

стъблата или клонките; 

- листа от коприва, маточина и мента се събират, чрез отрязване на 

целите облистени стъбла и последващо отделяне на листата; 

- дребни листа се събират, като се отрязват целите облистени клонки и 

листата се отделят след изсушаването им; 

 Стръкове се събират по следния начин в зависимост от височината на 

растенията: 

- стръкове от едри тревисти растения – отрязват се горните облистени 

части на 20-30 см. от върха, при основните листа и облистените 

издънки; 

- стръкове от дребни тревисти растения и полухрасти – отрязва се 

цялата надземна част; 

- при едногодишни видове се допуска събиране на цялото растение 

заедно с корените; 

 Цветове и съцветия се събират по следния начин: 

- венчелистчета – събират се, чрез откъсване от цвета; 

- едри цветове – събират се един по един или на групи, с къси цветни 

дръжки или без дръжки; 

- съцветия и цветни пъпки – събират се като се откъсват или отрязват 

целите съцветия; 

- цветни кошнички от сложноцветни – събират се една по една, с къси 

дръжки; 

 Плодове се събират по следния начин: 

- месести плодове, разположени поединично се събират без дръжки и 

без остатъци от чашелистчетата, а тези, образуващи съплодия се 

събират, като се отрязват целите съплодия; 

- лъжливите плодове от хвойна синя и червена се събират, чрез 

оронване от клонките; 

- сухи плодове от сенникоцветни се събират, като се отрязват целите 

съплодия с част от стъблата; 

 Семена се събират заедно с плодовете, които се изсушават за доузряване 

на семената. 

За намаляване на механичното увреждане при събирането и транспортирането 

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

и запарват. Не се допуска поставянето на събраните свежи билки в найлонови торби и 

чували. Събраните свежи билки, преди да се подложат на сушене, се почистват от: 
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променени части от билката, попаднали други части от растението или други 

растения, минерални и органични примеси.  

 
ИНСТРУМЕНТИ И ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

Събирането на билки се извършва с подходящи инструменти, в т. ч.: 

- търнокоп, мотика, лопата, права лопата, тризъбец, лост – за изкопаване 

на подземни органи; 

- режещи инструменти – трион, сърп, нож, ножици; 

- дървен чук – за отделяне на дървесна кора или оронване на галбули; 

- специално пригоден уред с гребен – за цвят лайка и плод боровинки. 

Инструментите, използвани при събиране на билки, се поддържат чисти, без 

ръжда по режещите повърхности. 

При събиране на билки се спазват следните хигиенни изисквания: 

- не се допуска попадане на чужди примеси, в т. ч. камъни, пръст, 

органични замърсители; 

- не се допуска контакт на събраните свежи билки с почвата; 

- съдовете, използвани при събиране на билки, се поддържат чисти и се 

съхраняват на места, недостъпни за домашни животни, гризачи, птици; 

- транспортните средства, с които се превозват свежите билки, се 

поддържат чисти, сухи и при нужда се застилат или покриват. 

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

Събиращите билки, по време на работа носят подходящо облекло, използват 

ръкавици и маски за лицето при събиране на отровни, силнодействащи или 

алергизиращи билки. Не се допуска събиране на билки от отровни, силнодействащи и 
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алергезиращи растения от бременни жени, кърмачки и деца. Забранява се на лица, 

страдащи от остри заболявания, с отворени рани и кожни инфекции, да събират 

билки.  

 

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ОРГАНИЗИРАНО СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ 

Събирането на билки е организирано, когато се осъществява под 

ръководството и контрола на лице, което определя изискванията за вида и 

качеството на билките и обхваща събирането на билките от находищата на лечебни 

растения и транспортирането им до пунктовете за изкупуване. 

Организаторът на дейността, преди всяка кампания провежда инструктаж на 

лицата, събиращи билки, като ги запознава със: 

 особеностите на района, където ще събират билките; 

 външните морфологични белези на лечебните растения, от които ще се 

събират билки и разликите от близки в морфологично отношение 

растения; 

 начините и техниките, които се прилагат при събиране на билките; 

 изискванията за опазване на находищата на лечебните растения; 

 изискванията и начините за почистване на събраните билки; 

 хигиенните изисквания към инструментите, използвани при събирането 

на билки; 

 изискванията при събиране на билки от отровни, силнодействащи и 

алергизиращи растения; 

 изискванията за лична хигиена и за използване на ръкавици и маски за 

лицето при събиране на билки от отровни, силнодействащи и 

алергизиращи растения. 

Когато събирането на билки е организирано от билкозаготвител и се извършва 

от лица, поименно записани в разрешително, издадено на негово име, той провежда 

контрол на тези лица по отношение спазване на условията в разрешителното. 

 

СЪБИРАНЕ НА ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ ОТ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

Генетичният материал е материал от растителен произход, съдържащ 

функционални единици на наследственост, и обхваща цели растения или части от тях, 

включително коренища, грудки, луковици, плодове, семена, стъблени и коренищни 

резници, органи или тъкани, от които по естествен начин или чрез прилагане на 

различни техники за размножаване могат да се получат нови растения. 

Генетичният материал, събран от природата, се използва за научни цели, за 

подпомагане на естественото възстановяване на популации, за попълване на 

колекции или създаване на култури за отглеждане при контролирани от човека 

условия, включително на насаждения за отглеждане в култура. 

Естествените находища на лечебни растения се използват като източник на 

генетичен материал при условие, че не са подложени на отрицателно въздействие на 

естествени или причинени от човешка дейност фактори. 
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При ползването на генетичен материал от естествени находища на лечебни 

растения под специален режим на опазване и ползване се спазват и следните 

допълнителни изисквания: 

 площ на находището – не по-малка от 100 м2, или популация на вида – не 

по-малка от 100 екземпляра; 

 допустим процент за събиране на коренища, грудки и луковици – до 10% 

от наличните екземпляри в находището; 

 допустим процент за събиране на стъблени и коренищни резници – до 

20% от наличните екземпляри в находището; 

 допустим процент за събиране на семена и плодове – до 30% от 

наличните запаси в находището; 

 когато генетичният материал е предназначен за създаване на колекции 

или за отглеждане в култура, в насаждението се осигуряват екологични 

условия, близки до естествените изисквания на вида; 
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 насажденията по предходната точка, от които се получават билки, 

предназначени за търговски цели, се контролират от съответната 

регионална инспекция по околната среда и водите по отношение 

произхода на материала за създаване, площта, от която се добиват 

билки, и количеството на получените билки. 

 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ С ГОЛЯМА ЗНАЧИМОСТ 

Основен фактор при определяне значимостта на даден вид лечебно растение за 

населението на общината е пазарът /търсенето и изкупната цена/. Изхождайки от 

този факт, като значими могат да се определят следните видове лечебни растения, по 

начина им на ползване: 

№ ЛЕЧЕБНО РАСТЕНИЕ УПОТРЕБЯВАНА ЧАСТ 

1. Бъз нисък Плодове и корени 

2. Шипка Плодове 

3. Малина Плодове и листа 

4. Глог Плодовете, листата и цветовете 

5. Коприва Листата и коренищата 

6. Смрадлика Листата 

7. Живовляк Листа, семена и сок 

8. Мащерка Цъфтящите надземни части 

9. Жълт кантарион Надземната част 

10. Червен риган Цветоносните връхни части 

11.  Маточина Листата и цъфтящите връхни части 

12.  Равнец Цвета и надземната част 

13.  Липа Цвета 

14.  Акация Цветовете листата и кората 

15.  Черен бъз Цветовете и корените 

16.  Лайка Цветните кошнички 

17.  Репей Корените 

18.  Глухарче Корените 

19.  Върба Кората 

20.  Горска ягода Плодовете и листата 

21.  Змийско мляко Стръковете 

22.  Полска къпина Листата, корените и плодовете 

23.  Полски хвощ Лятното зелено стъбло 

24.  Чубрица Връхните части 

25.  Магданоз Плодчета, листа и корени 

26.  Копър Плодовете и цъфтящата част 

27.  Резене Зрелите плодове и цялата надземна част 

28.  Подбел Листата и цветните кошнички 
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Най-често срещаните лечебни растения намиращи се по поречието на реките 

“Черни Лом” и “Баниски Лом” са - коприва , дива мента, камшик, змийско мляко, 

дяволска уста, детелина, медицинска ружа, бял и чер оман, репеи, черен глог, черен 

бъз. 

 В горите и около тях най-широко разпространение намират: сребристо 

листната липа, бялата акация, бялата върба, орех, трепетлика. Срещат се в почти 

всички гори и се събират за листа, цвят, кори и плодове. Във вид на храсти в 

покрайнините на горите се срещат: дрян, смрадлика, глог, леска, трънка, черен бъз, 

люляк, шипка. 

 По влажните части – живовляк, бръшлян, змийско мляко, репей, подбел, 

лечебен жаблек. 

 По склонове и скалисти местности – люляк, смрадлика, шипка, риган, 

магарешки бодил, кокичета. 

 В обработваемите площи /ниви/, в по-големи количества, във вид на плевели 

се срещат – татул, поветица, троскот, великденче, кукувича прежда, дива лайка, 

овчарска торбичка. 

 По синори и край пътищата – смрадлика, шипка, риган червен, дива лайка, 

къпини, глог червен, бъз черен, трънка, магарешки бодил, пелин, равнец. 

 В горите, във вид на тревисти лечебни растения се срещат – маточина, 

смрадлика, коприва, медуна, мащерка, живовляк. В липовите гори на селата 

Батишница, Баниска и Бъзовец се наблюдават концентрирани находища на кокиче. В 

по-малки количества, на петна се срещат минзухар, кукуряк и пролетен синчец. 
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Таблица, систематизираща данните от направените проучвания  

№ Вид Местобитание Срещаемост Добив 

1 2 3 4 5 

1.  Бъз нисък 
Край селища пътища, 

храсти 
На петна 

За лични, 

промишлени нужди 

2.  Шипка 

Редки гори, по тревисти 

склонове, синори, 

равнини 

На петна 
За лични и 

промишлени нужди 

3.  
Овчарска 

торбичка 

По тревисти места, 

пасища, ливади 
На петна и масиви 

За промишлени 

нужди 

4.  Коприва Дерета, ливади, пасища На петна 
За лични, 

промишлени нужди 

5.  Смрадлика Гори, сухи и каменисти На петна За лични нужди 

6.  Живовляк 
Поляни, ливади, покрай 

реки 

По единично и на 

петна 

За лични, 

промишлени нужди 

7.  Мащерка 
Тревисти места, ливади 

и равнини 

По единично и на 

петна 
За лични нужди 

8.  Жълт кантарион 
По тревисти места, по 

ниви 

По единично и на 

петна 

За лични, 

промишлени нужди 

9.  Риган По каменливи места На петна За лични нужди 
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10.  Мента По каменливи места На петна и масиви 
За лични, 

промишлени нужди 

11.  Равнец 
По тревисти места, край 

пътища, ливади 

На петна и 

разпръснато 
За лични нужди 

12.  Липа Гори, населени места 
В масиви и по 

единично 

За лични, 

промишлени нужди 

13.  Черен бъз 

Покрай реки, 

храсталаци и населени 

места 

По единично и на 

петна 

За лични, 

промишлени нужди 

14.  Лайка 

Пасища, ливади, 

поляни, синори, край 

пътища, в населени 

места 

На петна 
За лични, 

промишлени нужди 

15.  Репеи 

Влажни места, гори, 

поляни, около населени 

места 

По единично и на 

петна 
За лични нужди 

16.  Върба По поречието на реките По единично За лични нужди 

17.  Горска ягода 
Гори, поляни, 

храсталаци 
Разпръснато За лични нужди 

18.  Пелин 
Храсталаци, тревисти и 

каменливи места 
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

19.  Копър 
Из градините в 

населените места 
На петна За лични нужди 

20.  Сминдух 
Из градините в 

населените места 
На петна За лични нужди 

21.  Подбел 

По влажни места, по 

поречието на реките, 

насипи 

Разпръснато За лични нужди 

22.  Глог червен Гори и храсталаци Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

23.  
Великденче 

лечебно 
В гори и поля Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

24.  Троскот 

Пасища, тревисти места, 

край пътища и огради, 

като плевел в култури 

Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

25.  Врабчови чревца В градини като плевел Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

26.  Змийско мляко 

Влажни каменливи и 

сенчести места около 

градините 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

27.  Дяволска уста 
По тревисти и 

буренливи места 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

28.  Обикновен орех Като единични дървета Разпръснато За лични, 
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в цялата страна промишлени нужди 

29.  Малина 
Из гори, храсталаци и 

градини  
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

30.  Пчелник 

По каменисти места, 

покрай пътища и 

пътеки 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

31.  Слез 

Тревисти места, край 

пътища и буренливи 

места 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

32.  Маточина 

По тревисти и 

каменисти места, гори, 

реки, по дворове и 

градини 

По единично и на 

петна 

За лични, 

промишлени нужди 

33.  Боровинка черна 
По каменливи и скални 

поляни 
На петна 

За промишлени 

нужди 

34.  Бръшлян Широко разпространен Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

35.  Ветрогон полски По сухи тревисти места На петна 
За промишлени 

нужди 

36.  Вратига 
По храсталаци и горски 

поляни 
На петна 

За промишлени 

нужди 

37.  
Магарешки 

бодил 

По сухи тревисти и 

буренливи места 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

38.  Зимзелен  
В градини, по сенчести 

места 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

39.  Бял имел 
Върху различни овощни 

и други дървета 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

40.  Камшик 
Из храсталаците, 

ливадите, край сгради 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

41.  Комунига 

Запустели, 

непродуктивни, бедни и 

осолени почви 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

42.  Леска Горски поляни и сечища На петна 
За промишлени 

нужди 

43.  Поветица 
Из окопните култури и 

посевите 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

44.  Бреза Горски поляни и сечища На петна 
За промишлени 

нужди 

45.  Полски хвощ 

По влажни места, ниви, 

ливади, по насипи край 

реките 

На петна 
За промишлени 

нужди 

46.  Котешка стъпка 
Храсталаци, гори, 

поляни, ливади, 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 
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тревисти места 

47.  Лопен 

Тревисти места, 

песъчливи и каменливи 

склонове, обработваеми 

площи 

Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

48.  Пача трева 

По тревисти места, край 

пътища и огради, из 

дворове и градини 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

49.  Лепка 

Из храсталаците, край 

пътища и огради, в 

градини и посеви 

Разпръснато 
За промишлени 

нужди 

50.  
Червен 

кантарион 

Тревисти и каменливи 

места, ливади, ниви и 

горски поляни 

Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

51.  Черница 
Като единични дървета 

в цялата страна 
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

52.  Чер оман 
Край реки и влажни 

места 
На петна 

За промишлени 

нужди 

53.  Трънка 
Из храсталаци, край 

пътища, гори 
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

54.  Акация Гори, край пътища 
В масиво и по 

единично 

За лични, 

промишлени нужди 

55.  Жълт равнец 
Варовити скалисти 

места 
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

56.  Върбинка 
Тревисти, буренливи 

места 
Разпръснато 

За промишлени 

нужди 

57.  Мъртва коприва 

Във влажни гори, 

храсти, край огради и 

трънаци 

Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 

58.  Глухарче 

По песъчливи места, 

пасища, ливади, синори, 

край пътища, по зелени 

площи 

Разпръснато За лични нужди 

59.  Полска къпина 
Из гори, храсталаци, 

поляни, покрай пътища 
Разпръснато 

За лични, 

промишлени нужди 

60.  Чубрица 
Из градините в 

населените места 
На петна За лични нужди 

61.  Резене 

Тревисти и каменливи 

места, ливади, ниви и 

горски поляни 

Разпръснато 
За лични, 

промишлени нужди 
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 Таблица с прогнозни количества на лечебни растения по вид и морфологични части: 

№ Вид/наименование 

По видове 

морфологич

ни части 

Прогнозни 

количества/ 

тон 

Количества по 

чл. 5 от Наредба 

№ 2 от 

2004г./тон 

Период на възстановяване 

съгласно чл. 6 от Наредба № 

2 от 2004 г. 

1.  
Бъз нисък /бъзак/ 

Sambucus ebulus L. 

Корен 

Плод 

7 

10 

4,9 

7 

2 години 

Не е необходим 

2.  
Обикновена Шипка 

Rosa canina L. 
Плод 50 40 Не е необходим 

3.  

Овчарска торбичка 

Capsella bursa-pastoris 

(L.)Medic. 

Стрък 4 2,8 Не е необходим 

4.  
Обикновена Коприва 

Urtica dioica L 

Корени 

Листа 

Стрък 

250 

250 

250 

175 

175 

175 

2 години 

Не е необходим 

Не е необходим 

5.  
Смрадлика 

Cotinus coggygria Scop. 
Листа 20 14 1 година 

6.  
Живовляк 

Plantago 

Листа  

Семена 

10 

4 

7 

2,8 

Не е необходим 

Не е необходим 

7.  

Мащерка 

Thymus longidentatus 

(Deg. et Urum.) Ronn. 

Стрък 

Листа 

50 

45 

35 

31,5 

Не е необходим 

1 година 

8.  
Жълт кантарион 

Hipericum perfuratum L 
Стрък 45 31,5 Не е необходим 
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9.  
Риган обикновен 

Origanum vulgare L. 
Цвят 5 3,5 Не е необходим 

10.  
Полска Мента 

Mentha arvensis L. 
Листа 15 10,5 Не е необходим 

11.  
Обикновен Равнец 

Аchillea millefolium L. 

Цвят 

Стрък 

10 

2 

7 

1,4 

Не е необходим 

Не е необходим 

12.  
Дребнолистна Липа 

Tilia cordata Mill. 

Цвят 

Листа 

15 

25 

12 

17,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

13.  
Черен бъз /трънбъз/ 

Sambucus nigra L. 

Цвят 

Плод 

10 

20 

7 

14 

Не е необходим 

Не е необходим 

14.  
Лечебна Лайка 

Chamomilla S. F. Gray 

Цветни 

кошнички 
6 5,2 Не е необходим 

15.  
Обикновен Репей 

Arctium Lappa L. 
Корен 15 10,5 Не е необходим 

16.  
Род Върба 

Salix 
Кори 20 8 Не е необходим 

17.  
Горска ягода 

Fragaria vesca L. 

Плод 

Листа 

5 

5 

4 

3,5 

Не е необходим 

1 година 

18.  
Обикновен Пелин 

Artemisia absinthium L. 

Цвят 

Стрък 

4 

7 

2,8 

5 

Не е необходим 

Не е необходим 

19.  
Копър 

Anethum graveolens L. 
Цвят 4 2,8 Не е необходим 

20.  Род Сминдух Семена 3 2,1 Не е необходим 
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Trigonella 

21.  
Подбел 

Tussilago farfara L. 

Листа 

Цветни 

кошнички 

5 

3 

 

2,1 

1 година 

Не е необходим 

22.  

Глог червен 

Crataegus monogyna 

Jacq. 

Цвят 

Плод 

Листа 

5 

30 

15 

4 

24 

10,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

1 година 

23.  
Великденче лечебно 

Veronica officinalis L. 
Стрък 15 10,5 Не е необходим 

24.  
Обикновен Троскот 

Cynodon Dactylon L. 
Корен 25 17,5 Не е необходим 

25.  
Врабчови чревца 

Stellaria graminea L 
Стрък 20 14 Не е необходим 

26.  
Змийско мляко 

Chelidonium majus L 
Стрък 20 14 Не е необходим 

27.  
Дяволска уста 

Leonurus cardiaca L. 
Стрък 20 14 Не е необходим 

28.  
Обикновен орех 

Juglans regia 
Плод 25 20 Не е необходим 

29.  
Малина 

Rubus idaeus L. 

Плод 

Листа 

4 

6 

3,2 

4,2 

Не е необходим 

1 година 

30.  
Пчелник 

Marrubium Vulgare L. 
Стрък 3 2 Не е необходим 
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31.  
Горски Слез 

Malva Silvestris 

Листа 

Цвят 

2,5 

3 

1 

1,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

32.  

Медицинска 

Маточина 

Melissa Officinalis L. 

Листа 

Стрък 

2 

2 

1,5 

1,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

33.  
Боровинка черна 

Vaccinium Myrtillus L. 

Листа 

Плод 

6,5 

15,6 

5 

13 

1 година 

Не е необходимо 

34.  
Бръшлян 

Hedera Helix L. 
Листа 2,6 2 Не е необходимо 

35.  
Ветрогон полски 

Eryngium Campestre L. 

Корен 

Стрък 

2,6 

1,95 

2 

1,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

36.  
Вратига 

Tanacetum Vulgare L. 

Цвят 

Стрък 

1,95 

1,95 

1,5 

1,5 

Не е необходим 

Не е необходим 

37.  

Магарешки бодил 

Onopordon Acanthium 

L. 

Цвят 6 5 Не е необходим 

38.  
Зимзелен малък 

Vinka Minor L. 
Стрък 2,6 2 Не е необходим 

39.  
Имел бял 

Viskum Album L. 
Листа 1,95 1,5 Не е необходим 

40.  
Камшик 

Agrimoniq Eupatoria L. 
Стрък 5,2 4 Не е необходим 

41.  Комунига Стрък 5,2 4 Не е необходим 
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Melilotus Alba 

42.  
Обикновена Леска 

Corylus Avellana L. 

Кора 

Листа 

9,6 

5,2 

6 

4 

Не е необходим 

Не е необходим 

43.  

Обикновена 

Поветица 

Convolvulus Arvensis L. 

Стрък 6,5 5 Не е необходим 

44.  
Род Бяла Бреза 

Betula Pendula Roth. 

Пъпки 

Листа 

Кора 

2,4 

6,5 

8 

1,5 

5 

5 

Не е необходим 

Не е необходим 

1 година 

45.  
Полски хвощ 

Equisetum arvense L. 
Стрък 8,5 5 Не е необходим 

46.  
Котешка стъпка 

Clinopodium vulgare 
Стрък 8,5 5 Не е необходим 

47.  

Лечебен Лопен 

Verbascum phlomoides 

L. 

Листа 8,5 5 Не е необходим 

48.  
Пача трева 

Polygonum aviculare L. 
Стрък 10 6 Не е необходим 

49.  
Лепка 

Galium aparine L. 
Стрък 8,5 5 Не е необходим 

50.  
Червен кантарион 

Centaurium erythraea 
Стрък 11 7 Не е необходим 

51.  Черна Черница Листа 8,5 5 Не е необходим 
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Morus Nigra L. 

52.  
Чер оман 

Simphytum officinale L. 
Корен 6,8 4 2 години 

53.  
Трънка 

Prunus Spinosa 

Цвят 

Плод 

8,5 

5,6 

5 

4 

Не е необходим 

Не е необходим 

54.  
Бял салкъм/Акация 

Robinia Pseudoacacia L. 
Цвят 8,5 5 Не енеобходим 

55.  
Жълт равнец 

Achillea Clypeolata L. 
Стрък 6,8 4 Не е необходим 

56.  
Лечебна Върбинка 

Verbena Officinalis L. 
Стрък 6,8 4 Не е необходим 

57.  

Обикновена Мъртва 

коприва 

Lamium purpureum L. 

Листа 

Стрък 

8,5 

8,5 

5 

5 

Не е необходим  

Не е необходим 

58.  
Лечебно Глухарче 

Taraxacum officinale 
Корен 8,5 5 Не е необходим 

59.  
Полска къпина 

Rubus fruticosus 

Листа 

Корен 

6,8 

6,8 

4 

4 

Не е необходим 

Не е необходим 

60.  
Градинска Чубрица 

Satureja hortensis L. 
Стрък 5 3 Не е необходим 

61.  
Резене 

Foeniculum vulgare 
Цвят 5 3 Не е необходим 
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	ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ В БЪЛГАРИЯ
	Лечебните растения са забележителни и ценни, поради съдържащите се в тях биологичноактивни вещества, способни да влияят в различни посоки върху жизнените процеси, протичащи в организма на животните и човека. Основните от тях са алкалоиди /около 900 от...
	Особеното географско положение на нашата страна – като южна граница на средноевропейската флора, северна на средиземноморската и западна за източноазиатската определя действително богатото разнообразие на българската флора /3567 вида/ и в частност на ...
	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, чр...
	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 м надморска височина. Около 40 в...
	В морфологично отношение използваните дроги се разпределят приблизително така: корени – 25 вида, коренища – 6, грудки – 1, листа – 32, стръкове – 73, цветове и съцветия – 24, плодове – 13, кори – 7, семена – 2.
	ОПАЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ
	Биологически неоправданата експлоатация е само едната страна на общото негативно влияние на антропогенния фактор. С най-големи последствия са урбанизацията, индустриализацията, строежът на пътища, изхвърлянето и натрупването на отпадъци и др. Наред с ...
	Рязката промяна в екологичните условия на средата също води до влошаване състоянието на находищата. Особено силни са последствията от пожари, разораване на естествени тревни ценози, нарушаване на хидрологичния режим. Силно негативно влияние оказва про...
	Върху запасите от лечебни растения силно влияние оказва и начина на експлоатация на находищата, нарушава се възстановителния потенциал на популациите, зависещ от биологичните особености на вида и количествата събрани дроги. Неприродосъобразното събира...
	Съвременното българско природозащитно законодателство е структурирано така, че осигурява няколко степени на защита на растенията и в частност на лечебните. Според изискванията на чл. 35 от Закона за биологичното разнообразие /ДВ, бр. 101 от 22 Декемвр...
	 съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
	 поставяне на видовете под режим на защита или регулирано ползване;
	 поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните изисквания на съответния вид;
	 разработване или прилагане на планове за действие за видове с различна степен на застрашеност;
	 повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки и застрашени видове;
	 контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове.
	В допълнение се прилагат и мерки за опазването на растителните и животински видове от дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на екземпляри и съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия.
	Според Закона за лечебните растения /ДВ, бр. 98 от 28 Ноември 2014 г./,:
	 лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност;
	 опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси;
	 опазването 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, при което се влошават биологичните им показатели или се затруднява естественото им възстановяване;
	 унищожаването е такова увреждане, което води до загиване на популацията;
	 опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите;
	 собствениците на земи, гори, води или водни обекти, в които има находища на лечебни растения, са длъжни да прилагат мерките за опазване на лечебните растения, предвидени от съответните планове, програми и проекти по чл. 50, т. 2, 3 и 4 от този закон;
	 при увреждане на местообитанията или популациите на лечебните растения, които се ползват като източник на билки, собственикът е длъжен да предприеме необходимите мерки за възстановяване условията на средата, съответно за възстановяване на популацията.
	Забранява се ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.
	За опазване на лечебните растения в земеделските земи на собствениците и ползвателите на земеделски земи се предоставя наличната информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на земята за отглеждането им, както и информа...
	За опазване на лечебните растения в строителните граници на населените места устройствените планове включват изисквания за осигуряване опазването на лечебните растения от увреждане и унищожаване.

