
                                        
Европейски съюз 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020 г. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в 
селските райони 

 

Докладът и проучването са част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на 
Сдружение „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение 
№ РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от ПРСР 2014-2020 г. http://www.eufunds.bg/ 

 

  

 

ДОКЛАД 
 

от проучване и анализ на възможностите за производство, 
преработка и разпространение на култивирани и диворастящи 

билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ – 
Берковица и Годеч 

 
 

 

 

 

 

        

Декември, 2017г. 

 

http://www.eufunds.bg/


2 

 

 

Съдържание 

Използвани съкращения .......................................................................................................... 3 

Въведение ................................................................................................................................. 4 

1. Наличен природен потенциал и възможности за производство, преработка и 
разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби на 
територията на МИГ - Берковица и Годеч .............................................................................. 5 

1.1. Кратка характеристика на ресурсите на територията на МИГ - Берковица и 
Годеч 5 

1.2. Нормативна уредба, която урежда възможностите за събиране, производство, 
преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски 
плодове и гъби ...................................................................................................................... 8 

2. Състояние на земеделските стопанства и предприятия на територията на МИГ, 
осъществяващи дейност в сферата на производство, преработка и разпространение на 
култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби .............................................. 12 

2.1. Информация за производство на култивирани и събиране на диворастящи 
билки, горски плодове и гъби ........................................................................................... 12 

2.2. Информация за изкупуване, преработка и разпространение на култивирани и 
диворастящи билки, горски плодове и гъби.................................................................... 16 

3. Оценка на нагласата на заинтересованите лица – земеделски производители, 
предприятия и физически лица за осъществяване на дейности свързани с 
производство, събиране, преработка и разпространение на култивирани и 
диворастящи билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ; .............................. 19 

3.1. Използван подход за набиране на мнения и информация ................................. 19 

3.2. Оценка на нагласите на заинтересованите страни............................................... 21 

4. Анализ на местните и регионални предимства, възможности и заплахи в 
подсектора; ............................................................................................................................. 28 

5. Препоръки за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот 
на територията на МИГ чрез производство, събиране и разпространение на 
култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби, както и за предприемане на 
действия и мерки, които да бъдат включени при изпълнението на стратегия за водено 
от общностите местно развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч. .............. 31 

6. Приложения ..................................................................................................................... 34 

 

 



3 

 

 

Използвани съкращения 

Бр. Брой 

ВОМР Водено от общностите местно развитие 

ДВ Държавен вестник 
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МЗХГ Министерство на земеделието, храните и горите 
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СИЗП Система за идентификация на земеделските парцели 
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Въведение 

Настоящият доклад отразява данни и информация от проведено в периода 15 ноември 
– 15 декември 2017г. проучване и анализ на възможностите за производство, 
преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и 
гъби на територията на Местната инициативна група (МИГ) – Берковица и Годеч. 

Целта е да се проучат възможностите: 

- на земеделските стопанства и предприятия за развитие и разнообразяване на 
дейността си свързани с производство, преработка и разпространение на 
култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби; 

- за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот на 
територията на МИГ чрез производство, събиране и разпространение на 
култивирани и диворастящи билки, горски плодове и гъби. 

Проучването изследва и анализира: 

- състоянието на земеделските стопанства и предприятия занимаващи се с 
производство, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи 
билки, горски плодове и гъби на територията на МИГ; 

- нагласата на заинтересованите лица – земеделски производители, предприятия 
и физически лица за осъществяване на дейности свързани с производство, 
събиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, 
горски плодове и гъби на територията на МИГ; 

За изготвяне на доклада са използвани официални данни и информация от Областна 
дирекция „Земеделие“ - Монтана и София област, общините Берковица и Годеч, 
Държавните горски стопанства на територията на Берковица и Годеч, Регионалните 
дирекции по околна среда - област Монтана и София област, обща и специализирана 
нормативна уредба, планови и секторни документи, електроните страници на 
общините. Проведени са общо 32 интервюта „лице в лице“ със земеделски стопани, 
преработватели, експерти, граждани и заинтересовани страни от територията на двете 
общини. 

Докладът представя инфромация,  изводи и препоъки, които да бъдат полезни и да 
послужат, както за доброто управление на дейността на МИГ- Берковица и Годеч, така 
и на местната общност, и на потенциалните бенефициенти с проекти към мерките на 
Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Сдружение „Местна 
инициативна група - Берковица и Годеч“, одобрена със Споразумение № РД 50-
141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за 
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно 
развитие“ от Програмата за развити на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  
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1. Наличен природен потенциал и възможности за производство, 
преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, 
горски плодове и гъби на територията на МИГ - Берковица и Годеч  

1.1. Кратка характеристика на ресурсите на територията на МИГ - Берковица и 
Годеч 

Общините Берковица и Годеч са разположени в планинската и полупланинската част на 
Западна Стара планина. Територията им е с обща площ 840 кв. км  и 40 населени места.  

 

От общата площ, най-голям е делът на земеделските земи (425 кв.км) и на горите (369 

кв.км).  

В територията живеят общо 22 163 души в 40 населени места, от които  38 села и 2 
града. В двата града живеят 16 620 души или 74,9% от общото население на двете 
общини. 1  

Таблици 1 и 2. Структура на населените места и разпределение на населението 

Вид 
населени 

места 

Брой 
населени 

места 

Общ брой 
население 

Население 

% 

Градове 2 16 620 74,9 

Села 38 5 543 25,1 

 Общо 40 22 163 100 

 

         

Брой на населението 

по групи 

Брой населени 

 места 

0 до 100  27 

101 до 200 6 

201 до 500 3 

501 до 1 000 2 

1 001 до 5 000 1 

над 5 000 1 

 
 

Използвани данни на Евростат и собствени изчисления 

По-голяма част от селата са силно обезлюдени, като 11 от тях са с до 20 жители. В 68 % 
от населените места в територията живеят до 100 души.   

 

                                                      

1 Използвани данните на Евростат за 2016г. – виж  http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units; 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/nuts/local-administrative-units
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Таблица 3. Структура на населението на територията на МИГ „Берковица и Годеч“ 

Община 

Население, брой 
 

Под 
трудоспособна 
възраст, брой 

 

В трудоспособна 
възраст, брой 

 

Над 
трудоспособна 
възраст, брой 

 

общо мъже жени общо % общо % общо % 

Берковица 17 201 8 375 8 826 2 525 14,7 9 417 54,7 5 259 30,6 

Годеч 4 962 2 491 2 471 506 10,2 2 741 55,2 1 715 34,6 

Общо 22 163 10 866 9 067 3 031 13,67 12 158 54,86 6 974 31,47 

Използвани данни от НСИ, 2015г., виж  http://www.nsi.bg/bg/content/797/%3F; 

От общото население в територията, 54,6 %  са в трудоспособна възраст, 31,47% са над 
трудоспособна възраст и 13,67 %  под трудоспособна възраст. Или активната част от 
населението е малко над 50% от общото население в тези общини. 

Територията на общините Берковица и Годеч се характеризира с хълмист, котловинен и 
планински релеф.  Точката с най-ниската надморска височина е при с. Боровци (250 м. 
н.в.), а най-високата е връх Ком с 2 016 м.н.в., които са в територията на община 
Берковица. Климатът е умерено континентален, като се наблюдават различия в 
зависимост от надморската височина: планинските части се характеризират с дълги и 
студени зими и хладни лета; хълмистите и северните равнинни части имат хладни лета 
и зими; южните хълмисти части имат студени зими и горещи лета. 

Почвеното разнообразие е представено от сиви горски, алувиални, планинско-ливадни 
почви – в община Берковица и чернозем-смолници, канелени горски и кафяви горски 
почви в община Годеч. Алувиалните почви около реките са предпоставка за 
отглеждане на ягодоплодни и зеленчуци, докато фуражните култури са типични за по-
високите части в района.  

Земеделските земи обхващат 51% от територията. Преобладават пасищата, мерите и 
ливадите (65%), следвани от  смесеното земеползване (17%), обработваемите земи 
(16%). Трайните насаждения, предимно ягоди и малини, са разположени основно в 
община Берковица, където съществуват традиции в отглеждането на този вид култури. 

Горските територии са 44% 2 от общата площ на двете общини, като преобладават 
букови, дъбови, кестенови (само в община Берковица), бялборови гори, както и черен 
бор, смърч и габър.  Общата територията се характеризира с голямо видово 
биоразнообразие и почти цялата е обхваната от мрежата Натура 2000.  В горските 
райони и високопланинските пасища се срещат много лечебни растения, храсти, горски 
плодове и гъби, които традиционно осигуряват поминък на населението в тях. 

 

                                                      

2 Данни на НСИ за 2014 г. 
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Проучванията и оценката на ресурсите на  диворастящи лечебни растения, тяхното 
разположение и находища са различават значително в двете общини и до голяма 
степен важността на този стопански отрасъл в съответната община. 

През 2013 г. община Берковица  e изготвила подробна оценка на ресурсите и 
възможностите за ползване на лечебните растения в нейната територия. Съгласно тази 
оценка в община Берковица се срещат следните лечебни растения:  червена и черна 
боровинка, смрадлика, черен бъз, обикновена бреза, обикновен киселец, обикновено 
глухарче, червен глог, бръшлян, дилянка, перестолистен живовляк, здравец, конски 
кестен, обикновена дяволска уста, синя жлъчка, кукуряк, къпина, липа, лопен, 
маточина, подбел, шипка, минзухар, великденче, върбинка, еньовче, змийско мляко, 
лечебен камшик, червен кантрион, жълт кантрион, мащерка, мечи лук, овчарска 
торбичка, пача трева, равнец, трънка, полски хвощ, мъжка папрат, горска ягода, 
лечебна иглика, лечебен ранилист, лазаркиня, решетка, лудо биле (Приложение 1) .  

В Общинския план за развитие на община Годеч (2014-2020 г.)  се посочва, че  в 
горските територии  на общината се срещат много диворастящи лечебни растения и 
храсти като жълт кантарион, равнец, риган, мащерка, здравец, коприва, глог, шипка, 
хвойна, липа и др., които са предпоставка за развитие на билкарството3.  Прегледът на 
формулярите за  двете зоните от Натура 2000 по Директивата за местообитанията 
(BG0001040 Западна Стара планина – Предбалкан  и BG0000322 Драгоман), обхващащи 
по-голяма част (над 75%) от територията на общината, показва, че на територията на 
общината  се срещат и обикновена пърчовка и усойниче.    

Гъбарство също е разпространено на територията на двете общини, но наличните 
ресурси се променят ежегодно, в зависимост от метеорологичните условия през 
годината. Сред видовете, които се срещат на територията са манатарка, пачи крак, 
рижика, тръбинка, овчи крак,  масловката, печурката, пърхутка, майска гъба,  и др. 

 

                                                      

3 Общински план за развитие на община Годеч 2014-2020 г. 
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1.2. Нормативна уредба, която урежда възможностите за събиране, 
производство, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи 
билки, горски плодове и гъби  

Ползването на лечебните растения се регламентира с изрична нормативна уредба – 
общи и специализирани закони и подзаконови нормативни актове, както на 
национално, така и на местно ниво.  

Законът за лечебните растения (обн. ДВ, бр. 29/ 2000 г. посл. изм и доп. ДВ бр. 58 от 
18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) е специализиран закон, който регламентира 
управлението на дейностите по опазване и ползване на лечебните растения, 
задълженията на физическите и юридическите лица и на органите на държавната и 
местната власт. 

Основната цел на закона е осигуряване на условия за дългосрочно устойчиво ползване 
на лечебните растения на територията на страната. Към него има списък със 739 вида 
лечебни растения, които попадат под разпоредбите на закона. 

При разглеждане на правните мерки на Законът за лечебните растения (ЗЛР) следва  да 
се имат предвид понятията и дефинициите, посочени в § 1 от Допълнителните 
разпоредби (ДР) на закона, а именно:  

- “лечебни растения” са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на 

билки” (т. 1); 

- “билки” са отделни морфологични растителни части или цели растения, както и 

плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено състояние са 

предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на 

лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели” (т. 2); 

- “морфологични части” са коренът, коренището, луковицата, грудката, стръкът, 

листът и цветът на растението” (т. 16);  

- “устойчиво ползване” е ползването на лечебните растения в количества, по 

начини и със средства, които не водят до трайно намаляване на генетичния им 

или ресурсния потенциал и позволяват дългосрочното задоволяване на нуждите 

на сегашните и бъдещите поколения (т. 7); 

-  "култивирани лечебни растения" са такива видове, които се отглеждат при 

контролирани от човека условия(т.13); 

Определени са 2 основни направления в управлението на дейностите по опазване и 
устойчиво ползване на лечебните растения (чл. 42):  

-  опазване и “устойчиво ползване” на лечебните растения, като компетентните органи 
за това са министърът на околната среда и водите (МОСВ), министърът на 
земеделието, храните и горите (МЗХГ), изпълнителният директор на Изпълнителната 
агенция по горите (ИАГ) към МЗХГ, областният управител, кметът на общината, 
директорите на Националните паркове (ДНП) и директорите на Държавните горски 
стопанства (ДГС) и на Държавните ловни стопанства (ДЛС); 

- култивиране на лечебните растения, като компетентните органи за това са МЗХГ и 
кметът на общината. 
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Законът за лечебните растения определя два типа ползване от природата: 

- стопанско (за икономически дейности), в големи количества. Може да се извършва 
само с издадено позволително и след заплащане на такса в съответната институция, 
отговорна за територията, в която се намира находището на лечебни растения: 
община, горско или ловно стопанство, дирекция на национален парк или областна 
управа. 

- за лични нужди (в ограничени количества). “Билки за лични нужди”, 
съгласно Закона за лечебните растения, са събрани в свежо състояние, от едно 
лице, за един ден, следните количества от: 
 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. 

При събирането за лични нужди не е необходимо издаване на позволително. 

Събирането на лечебните растения за стопански цели е събиране на билки в големи 
количества за търговски цели или преработка. Събирането за стопански цели се 
извършва от физически и/или юридически (билкозаготвители) лица, след издаване на 
позволително и заплащане на такса за ползване, преди да започне събирането на 
съответните билки. В билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, за които 
е издадено позволително по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения, когато 
билките са събрани от диворастящи лечебни растения. Позволителните придружават 
събраните количества билки в пунктовете. 

Позволителните се издават от органите на изпълнителната власт, които управляват 
съответните територии – от кмета на общината, от директорите на дирекциите на 
националните паркове, на държавното горско (ДГС) или ловно стопанство (ДЛС), от 
областния управител. 

Изискванията и реда, по който се издава позволителното, са посочени в ЗЛР. 

Правилата за събиране на билки, както и изискванията към устройството и дейността 
на билкозаготвителните пунктове и складовете за билки са регламентирани в 
специални наредби към Закона за лечебните растения (Наредба № 2 от 2004г. за 
правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни 
растения и  Наредба № 5 от 2004г. за изискванията, на които трябва да отговарят 
билкозаготвителните пунктове и складовете за билки).  

Законът за лечебните растения поставя изисквания за оценката на ресурсите, като в 
плановите документи на общините (Общинските програми за опазване на околната 
среда); на защитените територии (Планове за управление), както и към 
горскостопанските планове и програми се разработва специален раздел „Лечебни 
растения”. Той включва описание на местоположението на естествените находища на 
лечебни растения, условията в местообитанията, както и оценка на количеството и 

http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D1%83%D1%81
http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/04/Naredba-2-ot-2004-Pravila-za-subirane-na-bilki.pdf
http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/04/Naredba-2-ot-2004-Pravila-za-subirane-na-bilki.pdf
http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/04/Naredba-2-ot-2004-Pravila-za-subirane-na-bilki.pdf
http://susherbsbg.eu/wp-content/uploads/2014/04/Naredba-2-ot-2004-Pravila-za-subirane-na-bilki.pdf
http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096
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състоянието на ресурсите. На базата на тази оценка се взимат решения за това дали и 
колко растителен материал може да се събере от конкретното находище на даден вид. 
Такава оценка е направена в община Берковица, но за територията на община Годеч 
оценката не е налична. 

Един от най-успешните подходи за опазване на местообитания и находища на лечебни 
растения е обявяването на защитени територии – резервати, национални и природни 
паркове, защитени местности. В тях се прилагат мерки и ограничения при ползване на 
лечебните растения. Така се съхраняват популации, които са ценен ресурс за научни 
изследвания и обучение, както и източник на генетичен материал за възстановяване на 
увредени или унищожени находища. 

Култивирането е най-успешният подход за опазване на диворастящите находища и за 
преодоляване на ресурсния дефицит от определени видове лечебни растения. Това 
важи особено за видове, които са редки и застрашени, както и за тези, които се ползват 
в особено големи количества. Така се осигурява качествена и голяма по обем суровина 
от билки, която често отговаря по-добре на хигиенно-санитарните изисквания, както за 
козметични, така и за фармацевтични нужди. Принципно преработвателите 
предпочитат суровини от култивирани растения. 

Култивирането на лечебни растения е сериозна от икономическа гледна точка 
алтернатива за собственици на земи и земеделски стопани от полупланински и 
планински райони. Повечето билки са непретенциозни и устойчиви растения, виреят 
успешно на всякакви почви, успешно се отглеждат както в най-сухите райони, така и в 
мочурливите и блатисти местности. Повечето от културите са многогодишни, което 
увеличава тяхната рентабилност. Основно се инвестира в тяхното производство само 
през първата година, а от втората и следващите, разходите падат с около 60 - 80%, за 
сметка на увеличаващите се добиви. Възвращаемостта на направените разходи 
започва още в годината на създаването на насажденията и не се чака продължително 
време. 

Култивираните лечебни растения притежават редица преимущества: 
-  дават по-големи добиви; 
-  имат по-високо съдържание на биологично активни вещества; 
-  могат да се отглеждат и събират механизирано, което води до намаляване на 

тяхната себестойност; 
-  може да се планира добива им за годината, което гарантира успешната реализация 

на продукта. 

Култивирано4 се отглеждат много видове билки. Най- разпространени и с най-голямо 
стопанско значение са: маточина, шипка, медицинска ружа, лавандула, градински чай, 
лайка, бял равнец, мента, жълт кантарион, мащерка, дилянка, слез, риган, невен, 
беладона, блатно кокиче, майорана, розмарин и др. 

МЗХГ, отдел „Агростатистика“ наблюдава 10 вида култивирани лечебни растения  
(роза, лавандула, мента, валериана, маточина, кориандър, резене, анасон, бял трън и 

                                                      

4 Виж. http://www.naas.government.bg/bilki/kak-da-otglezdame-bilki.html; 
 

http://www.naas.government.bg/bilki/kak-da-otglezdame-bilki.html
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градински чай). За 2016г5. площите, заети с основни медицински, ароматни и етерично-
маслени култури в България (маслодайна роза, лавандула, маточина, кориандър, 
резене, бял трън (силибум) и др.) са в размер на 53 695 ха. Най-голям дял има 
кориандър (26 400 ха), следвани от лавандулата – 6 266 ха и маслодайната роза- 3 580 
ха.  Площите с маточина се увеличават над два пъти и половина – от 410 ха през 2015 г. 
до 1 096 ха през 2016 г. Най-голям пазарен дял имат кориандър и продажбата на 
етерично масло от маслодайна роза. Значителни средства се получават при шипки, 
резене, лавандула. 

Пунктовете за изкупуване и обектите за преработка на гъби, плодове и зеленчуци и др. 
(диворастящи, горски, култивирани и биологично отглеждани продукти) за 
съхранение и продажба на храни следва да се регистрират по Закона за храните.  

Организациите, които извършват изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове се  
регистрират по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ). Добиването на култивираните 
гъби „Печурка“ и „Кладница“ във ферми - гъбарници, също подлежи на регистрация по 
реда на чл. 12 от Закона за храните. Регистрацията се извършва, чрез подаване на 
заявление до съответната Областна дирекция „Безопасност на храните“ (ОДБХ). В 
заявлението се посочват дейностите, които ще се извършват в обекта – доставка, 
преработване – включително сортиране, сушене, нарязване, опаковане, охлаждане, 
замразяване, бланширане и др. процеси. 

Подробен анализ на нормативната уредба, която регламентира дейностите по 
събиране, култивиране, изкупуване, преработка на билки, диворастящи плодове и 
гъби, както и образци на документи е представен в Приложение 2. 

                                                      

5 Данни от Аграрния доклад за 2017г. на Министерство на земеделието, храните и горите 
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/%
D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2017.sf
lb.ashx; 

 

http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2017.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2017.sflb.ashx
http://www.mzh.government.bg/MZH/Libraries/%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%BE2/%D0%90%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4_2017.sflb.ashx
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2. Състояние на земеделските стопанства и предприятия на територията на 
МИГ, осъществяващи дейност в сферата на производство, преработка и 
разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и 
гъби  

2.1. Информация за производство на култивирани и събиране на диворастящи 
билки, горски плодове и гъби  

По информация на областна дирекция „Земеделие“ - Монтана, за 2016 г. в община 
Берковица са регистрирани 238 земеделски стопани, които използват 3 990 ха 
земеделска земя. Данните показват, че за  четири години, броят на ЗС се е увеличил с 
35, а количеството използвана земеделска площ с повече от два пъти, от 1 696 ха през 
2012г. на 3 990 ха за 2016г. За този период, броят на ЗС, които отглеждат култивирано 
арония, малини, ягоди и гъби не се е променил, но площите засадени с тези култури са 
се увеличили. Площите, на които се отглеждат ягоди са се увеличили  осем пъти, а тези 
с  арония и култивирани гъби, два пъти. 

 

Таблица 4. Земеделски стопани и площи с  арония, култивирани гъби, малина, ягода 
(ха) в община Берковица 

Стопанска 
година 

Регистрирани 
земеделски стопани   
в община Берковица 

Отглеждани култури 

 
Общ 
брой 

ЗС 

 

Площ в ха 

Арония 
Култивирани 

 гъби 
Малина Ягода 

ЗС 
Бр. 

Площ 
ха 

ЗС 
Бр. 

Площ  
ха 

ЗС 
Бр. 

Площ 
ха 

ЗС 
Бр. 

Площ 
ха 

2012/2013 205 1 696 7 1,95 1 0,021 11 11,27 11 1,75 

2013/2014 207 3 529 7 3,22 1 0,021 8 9,42 9 3,88 

2014/2015 252 4 169 6 2,99 2 0,051 7 9,39 10 3,59 

2015/2016 238 3 990 7 3,90 2 0,051 9 13,60 9 8,71 

Данни на Областна дирекция „Земеделие“- Монтана, 2017 г. 

Площите, на които се отглеждат ягоди, малини, гъби и арония са 26,26 ха, което е едва 
0,65% от общата използвана земеделска площ за 2016 г. в община Берковица. 

Данните за земеползването в община Берковица за 2016г.6 показват, че използваната 
земеделска земя е 8 921 ха. Може да се направи изводът, че 4 931 ха или 55,3 % от 
земеделската земя в общината се стопанисва от земеделски производители, 

                                                      

6 Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), слой „Площи в добро земеделско и 
екологично състояние“ на ДФЗ; http://www.dfz.bg/; 
 

http://www.dfz.bg/
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нерегистрирани в община Берковица, но извършващи дейност в територията. Това 
условие  и мнението на анкетираните в община Берковица, налага предположението, 
че и заетите площи с култивирани лечебни растения  и гъби в общината са много 
повече от посочените по-горе 26,26 ха. 

Информацията, получена от областна дирекция „Земеделие“ – София област, за 
община Годеч показва, че през 2016 г. земеделските стопани са 247 и използват 3 310 
ха земеделска земя.  От 2012 г. до 2016 г. броят на ЗС в община Годеч е нараснал от 53 
на 247 или почти пет пъти за четири години. Използваната от тях земеделска земя за 
посочения период, също се е увеличила почти пет пъти. За периода от 2012 г. до 2016 г. 
само по един ЗС е отбелязал в анкетната карта, че отглежда етерично-маслени култури 
и ягоди, и то само за 2015 г. 

Данните за земеползването в община Годеч за 2016 г.7 показват, че използваната 
земеделска земя е 10 641 ха. Може да се направи изводът, че 7 331 ха или 68,9 % от 
общата земеделската земя в общината се стопанисва от земеделски производители, 
нерегистрирани в община Годеч, но извършващи земеделска дейност в територията. 
Това условие, както и мнението на анкетираните жители в община Годеч, налага 
предположението, че и в община Годеч може да има заети площи с култивирани 
лечебни растения, като лавандула, мента и годжи бери. 

Таблица 5. Земеделски стопани и площи  с  лавандула, етерично маслени култури, 
ягоди (ха) в община Годеч 

Стопанска 
година 

Регистрирани 
земеделски стопани в 

община Годеч 
Отглеждани култури 

Общ брой 
ЗС 

Площ в 
ха 

Лавандула 
Други етерично 

маслени култури 
Ягоди 

ЗС 
 Бр. 

ха 
ЗС 
Бр. 

Площ 
ха 

ЗС 
Бр. 

Площ 
ха 

2012/2013 53 596 0 0 0 0 0 0 

2013/2014 82 1 591 0 0 0 0 0 0 

2014/2015 116 2 493 1 0,05 1 2,4 1 0,65 

2015/2016 247 3 310 0 0 0 0 0 0 

Данни на Областна дирекция „Земеделие“- София област, 2017 г. 

В община Берковица, от 2010г. се води регистър на удостоверенията за култивираните 
лечебни растения и на издадените позволителни за събиране на билки от природата, 
съгласно чл. 46, т.4 от ЗЛР.   

                                                      

7 Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), слой „Площи в добро земеделско и 
екологично състояние“ на ДФЗ; http://www.dfz.bg/; 
 
 

http://www.dfz.bg/
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За периода, от 2010г. до 2017г. са издадени удостоверения за култивиране на 5 вида 
лечебни растения - лавандула, маслодайна роза, ягода, малина и годжи бери. Тези 
насаждения се отглеждат в шест от 20-те населени места на община Берковица от 10 
земеделски стопанства, на обща площ 33,36 ха.  

Таблица 6. Земеделски стопани на култивирани лечебни растения, на територията на 
община Берковица за периода 2009-2016 г.  

Вид на култивираните 
лечебни растения 

Населени места 
Брой земеделски  

стопани 
Общо обработвани 

площи (ха) 

Лавандула 

с. Бокиловци, 
с. Ягодово, 
с. Мездрея, 
с. Слатина 

4 6,75 

Годжи бери с. Балювица 1 2,61 

Ягоди с. Балювица 1 14,10 

Малини гр. Берковица 1 0,42 

Маслодайна роза 
с. Ягодово, 
с. Мездрея 

3 9,48 

Общо 5 вида 
Общо в 6 населени 

места 
Общо 10 ЗС Общо 33,36 ха 

Данни от община Берковица, съгласно чл.46,т.3 на ЗЛР, 2017 г. 

Издадените позволителни на физически и юридически лица за събиране на лечебни 
растения от природата на общински земеделски площи, за периода от 2012 г. до 2017г. 
са общо 112 броя. Събирани са  общо количество  78 520 кг от около 10 вида лечебни 
растения. 

Таблица 7. Издадени позволителни от община Берковица за билкосъбиране на 
общински  поземлени имоти 

Година 

Брой регистрирани позволителни 

Вид лечебни растения 
Събрани 

количества 
(кг) 

Общо Физически 
лица 

Юридически 
лица 

2012 14 6 8 
Цвят бъз, бял равнец, липа;  
Плод къпина, трънка, див 
кестен; 

4 210 

2013 47 11 36 

Цвят бъз, липа, жълт кантарион, 
риган, еньовче;  
Плод къпина, шипка, див 
кестен; 

14 640 

2014 18 6 12 
Цвят бъз, липа, жълт кантарион;  
Плод къпина, черна боровинка, 
шипка; 

17 125 

2015 13 3 10 
Цвят бъз, липа, жълт кантарион;  
Плод къпина, трънка, шипка,  
див кестен 

23 150 

2016 20 9 11 

Цвят бъз, бял равнец, липа, 
жълт кантарион;  
Плод къпина, трънка, шипка,  
див кестен и стрък малина; 

19 295 

Общо  112 35 77 Общо 10 вида 78 520 

Данни от община Берковица, съгласно чл.22,т.2 на ЗЛР, 2017 г. 
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Данните на община Годеч показват, че, в периода 2009-2017 г. не са издавани 
позволителни за събиране на лечебни растения в общински поземлен фонд на община 
Годеч, съгласно чл. 22, т.2 от ЗЛР и не са издавани удостоверения за култивирани 
лечебни растения, съгласно чл. 46, ал.3 от ЗЛР на територията на община Годеч. 

В периода 2013-2017г. от Държавно горско стопанство - Берковица са издадени общо 
60 позволителни за билкосъбиране на лечебни растения от горския фонд на 
територията, на община Берковица. Информацията показва, че за посочения период са 
събрани 72 075 кг  от около 40 вида лечебни растения в землищата на 13 населени 
места на общината.  

Таблица 8. Издадени позволителни от Държавно горско стопанство - Берковица за 
билкосъбиране в горския фонд от територията на община Берковица 

 

Година 
Общ брой 

регистрирани 
позволителни 

Населени места Вид лечебни растения 
Събрани 

количества, 
(кг) 

2013 13 

гр. Берковица, 
с. Костенци, 
с. Комарево, 
с. Черешовица, 
гр. Вършец 

Плод: черна боровинка, къпина, 
шипка, малина; 
Цвят: бъз, липа; 
Листа: бръшлян, коприва; 

39 700 
от тях: 
 23 000 къпина,  
5 500 
боровинка, 
 3 500 малина, 
4 300 липа 

2014 23 

гр. Берковица, 
с. Гаганица, 
с. Костенци, 
с. Мездрея, 
с. Черешовица, 
с. Комарево, 
с. Песочница, 
с. Бистрилица 
 

Плод: черна и червена 
боровинка, къпина, шипка, 
малина, червен и черен глог, 
дренки; 
Цвят: бъз, липа;  
Стрък: жълт кантарион, риган, 
бял и жълт равнец, мащерка, 
мента, планинска чубрица, исоп, 
полски хвощ, борови връхчета, 
синя тинтява, синя жлъчка, 
бръшлян, блатия обикновена; 
Листа: смрадлика, живовлек, 
коприва, подбел, здравец, 
малина, бреза обикновена, 
леска;  

9 400  
от тях: 
  2 000 къпина,  
2 400 липа,  
1 100 бъз,  
 700 черна 
боровинка, 
 по 200 от 
червена 
боровинка, 
шипка, малина, 
дренки 

2015 12 

гр. Берковица, 
с. Гаганица, 
с. Костенци, 
с. Черкаски, 
с. Черешовица, 
с. Долно Озирово, 
с. Замфирово, 
гр. Вършец 

Плод: черна боровинка, къпина, 
шипка, хвойна, трънка; 
Цвят: глог, липа;  
Стрък: синя тинтява, черна 
боровинка; 
 

15 950 
от тях: 
10 500 къпина, 
 2 250 черна 
боровинка,  
2 000 цвят от 
глог, 
900 липа,  
100 шипка 

2016 9 

гр. Берковица, 
с. Комарево, 
с. Мездрея, 
гр. Вършец 
 

Плод: червена боровинка, 
къпина, шипка, бъзак; 
Цвят лайка, магарешки бодил,  
липа;  
Стрък: жълт кантарион, бял 
равнец, мащерка, мента, 

4 000 
от тях: 
 1 700 липа,  
1  000 къпина, 
1 000 шипка, 
50 бъзак,  
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маточина, коприва, камшик, 
пелин обикновен, върбинка; 
Листа: живовлек, червена и 
черна боровинка, бреза 
обикновена, брадат лишей; 

30 червена 
боровинка 

2017 10 

гр. Берковица, 
с. Комарево, 
с. Мездрея, 
с. Боровци, 
с. Черешовица, 
с. Бостенци 
 

Плод: черна и червена 
боровинка, бъзак; къпина, шипка,  
червен глог; 
Цвят: бъз, липа, лопен, лайка,  
магарешки бодил;  
Стрък: жълт кантарион, еньовче,  
бял равнец, мащерка, мента, 
коприва, камшик, маточина, 
пелин обикновен, върбинка, 
черновръх, прозорче пълзящо, 
горски слез, трицветна теменуга; 
Листа: черна и червена 
боровинка, живовлек, бреза 
обикновена и брадат лишей; 

3 025 
от тях: 
 1 400 липа, 
260 червена 
боровинка,  
200 червен 
глог,  
200 бъзак,  
60 черна 
боровинка, 60 
мащерка,  60 
маточина 

Общо  60  13 населени места 40 вида Общо 72 075 

Данни от Държавно горско стопанство  Берковица, съгласно чл.49,т.2 на ЗЛР, 2017г. 

По информация на Държавно горско стопанство - Годеч за 2016г. е издадено едно 
позволително на физическо лице за събиране на 1 000 кг обикновен здравец и за 2017г. 
две позволителни на физически лица за събиране на 600 кг синя хвойна в горския фонд 
на землищата на село Гинци, с. Комщица и гр. Годеч.  

 

2.2. Информация за изкупуване, преработка и разпространение на култивирани 
и диворастящи билки, горски плодове и гъби.  

Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни 
пунктове. Първичната обработка на билките включва тяхното замразяване, изсушаване, 
оситняване, почистване, балиране и/или опаковане. Минималната първична обработка 
в билкозаготвителния пункт е замразяване или изсушаване на билките. Съхраняването 
на изсушени билки се извършва в складове за билки. 

По данни на РИОСВ-Монтана, за период от 5 години (2013-2017г.) на територията на 
община Берковица са регистрирани 16 броя билкозаготвителни пунктове и складове за 
билки. Седем от тях не са извършвали дейност и не са представяли информация за 
изкупени и/или обработени количества билки (Вероника Фалцари; Николай Велев 
„НВВ-0015“ ЕООД; „ГАНЕКСТ“ ЕООД; ПК „Съгласие“; ЕТ „Валери Вълчев 67“; ЕТ 
„Славени-Любен Тончев“; „Обсет Инвест“ ЕООД). За последната 2017г. само две от 
фирмите са докладвали изкупени количества билки по вид и морфологична част от 
годишния календар („ХЕРБАЛКАН“ ЕООД и РПК “Дружба“ гр. Берковица). Посочените 
две организации изкупуват преди всичко етерично-маслени лечебни растения, и по-
малко горски плодове. Най-голямо разнообразие от билки, от 8 до 10 вида, изкупуват 
„ХЕРБАЛКАН“ ЕООД  от гр. Берковица,  Камелия Каменова Широн от село Песочница и 
РПК “Дружба“ гр. Берковица. Само горски плодове се изкупуват от „БИО ЕМ ДИ-1“ 
ЕООД от гр. Берковица и „ЕКОВИТА“ ООД от Пазарджик, които изкупуват и замразяват 
горски плодове.  
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Четири от организации („ЕКОВИТА“ ООД;  „САНИ АГРО“ ЕООД;  ЕТ “МАРИАН МИЛАНОВ 
72“; ЕТ „Валери Вълчев 67“) са едновременно в списък на регистрираните 
билкозаготвителни пунктове и складове за билки в РИОСВ – Монтана за територията на 
община Берковица, съгласно чл. 29 и 31 от ЗЛР  и  в списък на обектите за изкупуване 
на диворастящи гъби и/или горски плодове в Областна дирекция „Безопасност на 
храните“- Монтана, съгласно чл. 12 на ЗХ  (Приложение 3). 

Таблица 9. Информация на РИОСВ-Монтана за изкупените количества билки от 
регистрираните 16 броя билкозаготвителни пунктове и складове за билки в община 
Берковица 

Видове билки 
Изкупени количества билки в кг. по години 

2013 2014 2015 2016 2017 Общо  

Цвят бъз 490 399 995 1 200 1 000 4 084 

Цвят липа 1 735 23 065 1 053 1 528 500 27 881 

Цвят лопен 0 0 0 0 20 20 

Стрък жълт кантарион 0 7 063 50 0 0 7 113 

Стрък равнец 0 950 35 3 000 3 000 6 985 

Стрък риган 0 30 0 0 0 30 

Стрък мента 0 60 0 0 0 60 

Стрък синя тинтява 0 30 0 0 0 30 

Стрък глухарче 0 0 18 0 0 18 

Стрък живовляк 0 0 30 0 0 30 

Стрък мащерка 0 0 20 0 0 20 

Стрък ветрогон 0 0 0 50 0 50 

Стрък вратига 0 0 0 50 0 50 

Стрък коприва 0 0 0 100 20 120 

Стрък пелин 0 0 0 50 0 50 

Стрък магарешки бодил 0 0 0 50 0 50 

Стрък синя метличена 0 0 0 70 0 70 

Стрък еньовче 0 0 0 0 20 20 

Стрък маточени 0 0 0 0 20 20 

Стрък обикновен 
черновръх 

0 0 0 0 20 20 

Стрък пълзящо прозорче 0 0 0 0 20 20 

Стрък горски елез 0 0 0 0 20 20 

Стрък трицветна 
теменуга 

0 0 0 0 20 20 

Лист смрадлика 0 0 50 0 0 50 

Лист бръшлян 0 0 0 30 0 30 

Лист бяла бреза 0 0  70 0 70 

Плод къпина 157 910 354 726 144 547 16 926 0 674 109 

Плод див кестен 995 1 860 4 000 2 000 0 8 855 

Плод трънка 0 2 481 2 006 1 010 0 5 497 

Плод черна боровинка 83 363 27 8599 9 610 0 0 371 572 

Плод горска малина 3 500 400 95 054 3 142 0 102 096 

Плод червена боровинка 29 904 29 605 0 0 0 59 509 

Плод горска ягода 0 3 470 0 0 0 3 470 

Общо 33 вида лечебни 
растения 

277 897 702 738 257 468 29 276 4 660 1 272 019 

Данни от РИОСВ – Монтана, 2017г. 
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За периода 2013-2017г. билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, 
регистрирани на територията на община Берковица, са изкупили и обработили  
1 272 019 кг  (1 272 тона) от 33 вида лечебни растения. Най-големи количества са 
изкупени през 2014 г. - 702 738 кг. Най -малки са количествата, посочени за 2017 г., но 
това може да е поради факта, че информацията се подава в РИОСВ от пунктовете и 
складовете до края на януари 2018 г. Но за 2016 г. са изкупени и преработени 23 пъти 
по-малко количества спрямо 2014 г. 

За посочения период, най-големите ежегодно изкупувани количества са от къпина, 
черна и червена боровинка, малина, цвят от липа и жълт кантарион. 

Количествата, които средно годишно се изкупуват от култивирани малини, ягоди, 
къпини, са около 200 тона ягоди, 200 тона малини и 100 тона къпина от територията.8   

Седем организации в територията на община Берковица имат мощности за преработка 
на изкупените лечебни растения, горски плодове и гъби. Една от тях - „ХЕРБАЛКАН“ 
ЕООД, организира събиране на билки и производство на билкови екстракти. Всички 
билкови екстракти се произвеждат в обекта на фирмата в Берковица. Другите четири 
организации имат мощности за замразяване на плодове и зеленчуци с общ капацитет 
до 30 тона на денонощие. Две от организациите са в процес на изграждане на 
мощности за преработка на плодове и зеленчуци за производство на сладка, 
мармалади, компоти. 

Наличният капацитет за преработка на билки, горски плодове и гъби може да 
посрещне и обработи почти 10 пъти повече от събираните и култивирани в района 
суровини. 

Списъци на билкозаготвителните пунктове, складове за билки, изкупвателни пунктове 
за гъби и горски плодове, и преработвателните предприятия за замразяване, сушене и 
екстракция на лечебни растения и гъби на територията на общините Берковица и Годеч 
са представени в таблиците на Приложение 3. 

                                                      

8 По информация на анкетирани местни земеделски стопани и преработватели на малини, ягоди и 
къпини, през ноември 2017г.  
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3. Оценка на нагласата на заинтересованите лица – земеделски 
производители, предприятия и физически лица за осъществяване на 
дейности свързани с производство, събиране, преработка и 
разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и 
гъби на територията на МИГ;  

3.1. Използван подход за набиране на мнения и информация 

Проучването се извърши в територията на общините Берковица и Годеч, в периода 15 
ноември - 01 декември 2017 г. по предварително разработен въпросник (Приложение 
4).  90% от въпросите са отворени и целят набиране на мнения от територията за 
оценка на нагласите на заинтересованите страни, за осъществяване на дейности, 
свързани с производство, събиране, преработка и разпространение на култивирани и 
диворастящи билки, горски плодове и гъби.  

Проведени са 32 интервюта „лице в лице“ и по телефона със заинтересовани страни – 
земеделски стопани, лица, които осъществяват дейности по производство, събиране и 
преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и 
гъби, както и с граждани от местната общност. Провеждането на лични срещи и 
интервюта „лице в лице“ от експертите, които изготвят проучването, е добра 
възможност да се наберат предложения и препоръки от местните хора за бъдещи 
дейности, които да осигурят ползи за местната общност за устойчивото ползване на 
природните ресурси.   

В представените схеми от проучването под билки се има предвид – лечебни растения, 
горски плодове, орехи и гъби. 

От територията на община Годеч са анкетирани 10 души, а от територията на община 
Берковица - 22 души.  

От общо 32 интервюирани лица в територията на МИГ-Берковица и Годеч, 22-ма са 
пряко заинтересовани лица - земеделски стопани, лица, които събират, изкупуват, 
преработват или търгуват с билки, горски плодове и гъби. Другите 10 са представители 
и експерти на общинска 
администрация, читалища,  
граждани, но могат да се 
отнесат към групата 
заинтересовани страни, 
защото потребяват или 
косвено подпомагат 
дейностите по събиране, 
култивиране, изкупуване, 
преработка и търговия с 
лечебни растения, горски 
плодове, гъби, орехи.  
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Участвалите в анкетирането земеделски стопани са общо 13, изкупвателите и 
преработвателите на билки са седем,  като четирима от тях са земеделски стопани и 
поради това в схемата по-долу са отбелязани, като 3-ма. Шестима от интервюираните 
упражняват бизнес извън земеделието, като двама от тях изкупуват и сушат билки. 

 

 

Земеделските стопани, които се занимават с животновъдство, са четирима от 
анкетираните, един е със смесено стопанство и осем са с растениевъдни стопанства. 
Шест от растениевъдните стопанства отглеждат култивирано билки – годжи бери, 
лавандула, малини, ягоди, орехи, арония. 
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3.2. Оценка на нагласите на заинтересованите страни 

По-голямата част от анкетираните (85 %) смятат, че билките са много важни за района, 
както за поддържане и опазване на природните ресурси, така и за поддържане и 
развитие на стопанската и социална дейност в района - земеделие, бизнес, доходи, 
заетост, обезлюдяване. 

Нагласата на населението от територията е, че лечебните и природни ресурси в 
територията са източник на доходи за населението и основен поминък за ромската 
общност.  Голяма част от анкетираните споделят, че събирането, сушенето, 
преработката на билки, горски плодове и гъби е обичайна допълнителна дейност за 
подпомагане на доходите в семейството и/или възможност за посрещане на лични 
лечебни и продоволствени потребности. От поколения се предава познание за видове 
и техните лечебни и хранителни свойства. През годините се е наложила традиция за 
изучаване на видове и находища за събиране и използване на природните продукти - 
боровинки, ягоди, къпини, кестени, коприва, здравец, бъз, поне 5-6 вида гъби. Също 
така агро-екологичните характеристики в района на Берковица (почвите, климата, 
наличие на водни ресурси и природен генетичен материал за култивиране) са 
наложили земеделски практики по култивирано отглеждане, събиране и преработка на 
ягоди, малини, къпини, арония, кестени, орехи, гъби, мента, смрадлика, градински 
риган, копър, чубрица и други подправки и билки за чай, козметични и фармацевтични 
продукти. Много популярна практика от близкото минало е всяко семейство да  
отглежда в собствената си градина от 2  до 5 декара за лични нужди и за преработка 
или продажба, като допълнителна дейност и доходи.  Двама от анкетираните 
земеделски стопани, които отглеждат малини и ягоди, и имат изградени мощности за 
замразяването им,  споделят, че те от детските си години практикуват и са израснали с 
отглеждане на тези култури. Получили са практически познания, опит и умения да 
засаждат и отглеждат подходящи и устойчиви видове и сортове, да следват 
агротехнически действия и да полагат професионални грижи за получаване на 
качествена продукция и максимални добиви,  да изучат пазара, търсенето, 
предлагането и преработката на продуктите, за да добавят стойност към продуктите и 
да получат по-добра печалба. 

Почти всеки жител от територията, без значение от възрастта,  може да даде 
информация и да разкаже за себе си, за близък или познат, който се занимава със 
събиране, отглеждане, изкупуване, преработка, търговия на природни ресурси и то, за 
да спечели доходи. При разговор с четиричленно ромско семейство в село Замфирово, 
както възрастният, като и момчето на видима възраст 14-15 години представи познания 
и опит за начина, мястото и времето за събиране на различните видове гъби и билки в 
територията.  Почти 70 % от всички анкетирани потвърждават, че те или техен близък се 
занимава със събиране и/или култивиране на билки. 

Седемнадесет от анкетираните или 53% от всички лично се занимават със събиране 
и/или култивирано отглеждане на билки. Осем  от тях са земеделски стопани, които  
култивирано отглеждат билки, а девет се занимават със събиране. От тези 
седемнадесет души, които лично извършват дейности по събиране и култивиране на 
билки, за седем от тях това е основна дейност, а за другите 11 е допълнителна. За 22% 
от всички анкетирани лица в територията, събирането и култивирането на билки е 
основна дейност. 
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Наличните природни продукти в територията се разглеждат от живеещите като 
възможност за доходи, без да се налага влагане на особени разходи и усилия, и 
поемане на рискове. Събирането на билки, диворастящи плодове и гъби е дейност, 
която от  31 % от анкетираните се определя като основен поминък, който осигурява 
доходи на населението, а 25 % от анкетираните го определят като основен източник на 
доходи за ромското население  в района.  Или 56% от анкетираните смятат събирането 
на природни ресурси от територията като основен източник на доходи. За най-
доходоносно се счита събирането на гъби (според 72% от анкетираните), следвано от 
шипките (31%),  боровинките (31%),  липовия цвят (9%), малините, къпини и орехите 
(6%).  

 

Други доходоносни природни продукти според анкетираните са: жълт кантарион, бял 
равнец, кестени, ягоди, трънки, глог, охлюви и др.  

Въпреки твърденията и  нагласата, че от тази дейност могат да се осигурят доходи, 75% 
от анкетираните не могат да посочат конкретна или приблизителна стойност на 
годишния доход на домакинствата, занимаващи се със събиране или култивирано 
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отглеждане на природни продукти. Има изразени единични  разсъждения относно най-
доходоносната дейност в района -  събирането на гъби, но предположенията се считат 
за доста относителни.  

Двама от анкетираните от община Годеч считат, че при добра година от гъби и билки 
могат да се спечелят около  5000 – 6000 лева годишно. Работата се счита за сезонна и 
заетостта е не повече от 6 месеца/годишно.  

Според някой от анкетираните в община Берковица доходите от гъби, боровинки и 
къпини годишно също могат да достигнат 6000 лева, при заетост около 6 месеца. За 
тези, за които събирането на природни продукти е допълнителна дейност се счита, че 
могат да спечелят около  500 лева за 3-4 месеца. Налага се и мнението, че за по-високи 
доходи е необходимо да имаш и съоръжения за съхранение и/или преработка, защото 
цените зависят от прекупвачите и се променят доста често (включително и няколко 
пъти дневно). 

Макар тази дейност да се счита за основен източник на доходи за голяма част от 
населението в района, не може да се приеме, че хората, които разчитат на тези доходи 
познават изискванията и правилата за събиране на природни продукти. Само двама от 
анкетираните извършват дейността планирано, контролирано и спазват процедурата 
по набавяне на позволително за събиране и съответно заплащане на такси за ползване 
при събиране на природни продукти. Или масово тази дейност се възприема хазартно 
от хората в района и ако през определената година има природни продукти ще има 
доходи, ако няма,  няма да има доходи.  

Повече мнения са изразени относно възможни доходи от култивирано отглеждане на 
лечебни растения. Смята се, че  „за около 7 месеца може да си осигуриш заетост в 
семейството с отглеждане на малини, ягоди и къпини. Ако имаш есенни и пролетни 
малини може да си изкарваш годишен доход за издръжка на семейството, но е добре 
да имаш и преработка“. „Ако се отглеждат 2-3 декара ягоди и се събират диворастящи 
боровинки, къпини и малини може да се докарат от 5000 до 7000 лева годишен доход. 
Тази година изкупувах 4, 5 лева за килограм ягоди, като от 1 дка могат да се произведат 
1000 кг за година, а от малините до 500 кг от декар, разходите за отглеждане са не 
повече от 300-400 лева на декар за година.“ 

Десет души (31%) от анкетираните разглеждат култивираното отглеждането на 
природни продукти като основна земеделска дейност. Тази дейност е традиционна и 
за нея има познания в района. Важността на тази дейност се свързва с това, че 
осигурява предвидими количества суровини за производство на храни, екстракти за 
козметични продукти, които се произвеждат на място. В  посочения процент 
анкетирани се включват и преработвателите на природни продукти, които имат 
изградени мощности за замразяване, сушене, извличане на екстракти и производство 
на вторични продукти. Изразява се мнение, че ако се занимаваш с това като стопанска 
дейност е важно да се регистрираш като земеделски стопанин и да отглеждаш 
култивирано билки. Един от собствениците на мощности за замразяване на малини, 
ягоди, боровинки, арония, къпина дава пример с това, че  в село Черешовица няма 
нито един регистриран земеделски стопанин. Но от там, той изкупува и замразява най-
малко 30 тона на година продукция от личните дворове на останалите жители в селото. 
Или традицията на култивирано отглеждане съществува и се поддържа в района, 
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въпреки субсидирането в земеделието за поддържане и стопанисване на земеделските 
земи, което стимулира регистрация като земеделски стопанин и използването на по-
големи площи.  

Култивирането на билки се смята за много важно условие, за да се инвестира в 
съоръжения и места за преработка, защото природните ресурси имат добро качество и 
ниска цена, но се изисква много време за организация на събирането и количествата са 
несигурни и непостоянни. По-важно е диворастящите билки да  се добавят към 
налични култивирани, за да се подобрят качеството на произвежданата продукция.  

Всеки, които се занимава със земеделие и преработка на земеделска продукция  
посочва като най-големия проблем, липсата на хора, и то на работещи хора в района, 
които да бъдат наети в стопанствата и/или предприятията.  

 

 

Петима души от анкетираните определят важността на билките за поддържане на 
богата биоразнообразие и съхранение на природните ресурси в района, а трима 
смятат, че важността им се изразява с тяхната  лечебна стойност за хората. Изразиха се 
мнения, че масовостта при дърводобива е довела до засушаване, извличане на почвата 
и промени на видовото разнообразие – силно са намалели находищата на боровинки, 
малини, ягоди. Също така масовото почистване на пасищата до „голи чукари“ , за да се 
получават субсидии за земеделие, също е навредило на биоразнообразието и е 
намалило находищата на билки, къпини, дренки, шипки, боровинки и ягоди, чиито 
находища обикновено са около хвойнови храсти.  

Въпреки посочени проблеми, 59% от анкетираните смятат, че няма опасност дадени 
видове да намалеят или да изчезнат. През годините се наблюдава спад или 
увеличаване на количествата, но това се дължи повече на природно-климатични 
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промени, и не толкава на нерегламентирана човешката дейност. Но пък 53 % от 
анкетираните смятат, че следва да се прилагат непрекъснати мерки за опазване на 
природните продукти. Като най-често предлаганите мерки са обучение на хората, 
които събират природни продукти,  култивирано отглеждане на тези продукти, контрол 
върху количествата  и следене за наличие на разрешителни/позволителни за събиране 
и изкупуване. 

 

 

Анкетираните, които събират билки в територията посочват като най-търсени за 
изкупуване гъбите, липовия цвят, плодовете на къпини, шипка,  малини, боровинки, 
кестени, орехи, стръкове на коприва, бъз, бял равнец, жълт кантарион, еньовче. 
Поради неправилното събиране и скубане с корена на жълт кантарион, през 
последните три-четири години няма находища в района. Като причина за намаляване 
находищата на жълт кантарион се изтъква и разораване и включване в 
сеитбообращение на всички пустеещи земи в района за последните пет години.  

Проблеми с неправилното събиране се изтъкват и при брането на липов цвят. Поради 
масово изсичане клоните на дърветата, количества цвят е силно намалял. Кметът на 
село Боровци, например,  е забранил брането на липов цвят, както за лични нужди, 
така и за продажба, за да се възстановят и съхранят дърветата.  

Наличните култивирани видове, които се отглеждат за стопански нужди, като суровини 
за производство на хранителни, козметични и лекарствени продукти са малини, ягоди, 
къпини, годжи бери, арония, лавандула, орехи. Освен, че с култивирането се планират 
добиви и контролирано събиране на продукцията, част от производителите имат 
изградени мощности и преработват собствената продукция. Така очакват по-голяма 
търсене на вторичните продукти, на по-добра цена и съответно получат по-добри 
доходи и печалба от дейността си. 
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Участниците в анкетата посочват пунктове за изкупуване на билки в пет населени места 
от територията на МИГ-Берковица и Годеч, които те познават и с които имат опит в 
работата си. Често цитират имена на хора и организации, които не фигурират в 
списъците на РИОСВ и БАБХ като регламентирани места за изкупуване на билки, горски 
плодове и гъби, и определят изкупуването  в района, като прекупваческа дейност. 
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Единадесет от участниците в анкетата имат информация за наличие на 
преработвателни мощности в района. Като половината от тях са самите 
преработватели. Това показва, че на по-голяма част от хората, които събират природни 
продукти не им се налага да стигат директно до преработвател. Те продават набраните 
количества, на този който мини да изкупува през населеното място, на цената за 
изкупуване на суровината за деня, без да могат да планират очаквани доходи. Според 
един от берачите на гъби, от село Замфирово „Събирането на билки е комар. Ако през 
годината има продукция, има и някакъв доход. Ако няма, няма и доход“. Също така, 
„ако има кой да изкупи суровините на място, ние ги продаваме, без да можем да 
определяме цена и да планираме доходите си за деня или сезона“. 
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4. Анализ на местните и регионални предимства, възможности и заплахи в 
подсектора; 

Анализът на местните и регионални предимства, възможности и заплахи е изведен от 
представените данни, информация и изводи от проучването на подсектора. 

За целите на доклада разглежданият подсектор са диворастящи и култивирани билки, 
горски плодове и гъби. Местните предимства, възможности и заплахи се разглеждат за 
териториите на отделните общини Берковица и Годеч, а регионални такива  - за  цялата 
територия на действие на МИГ- Берковица и Годеч. 

Местни и регионална предимства в подсектора 

 Около 60% от общата територията на региона е заета с гори и постоянно 
затревени площи с богато биоразнообразие, естествена растителна покривка 
и ценни растителни видове – диворастящи лечебни растения, горски плодове 
и поне осем вида гъби, които могат да се събират за период от шест месеца -  
от месец май до края на месец октомври; 

 Подходящи почвено-климатични условия за култивирано отглеждане на 
лечебни растения и гъби; 

 Наличие на достатъчно водни ресурси в територията, които благоприятстват 
изграждане на съоръжения за напояване на култивираните лечебни растения; 

 Наличното биологично и видово разнообразие е постоянна във времето и 
устойчива генетична банка за култивиране и отглеждане на местни лечебни 
растения и плодове; 

 Около 35 % от територията на региона е заета с обработваема земеделска 
земя и трайни насаждения, където вече се отглеждат култивирано малини, 
ягоди, арония, годжи бери, лавандула, мента, градински риган; 

 Наличие на развита мрежа от пунктове за изкупуване, складове за сушене и 
места за преработка на суровини от подсектора, особено на местно ниво в 
територията на община Берковица; 

 Традиции и познание в местното население на региона за събиране на над 50 
вида диворастящи, над 10 вида култивирано отглеждане и преработката на 
лечебни растения и гъби; 

 Традиция при отглеждане на малини, ягоди, арония и билки в собствените 
градини и дворове в населените места на община Берковица, без това да се 
регистрира като земеделска дейност. Тези налични постоянни количества, 
които могат да бъдат изкупени, преработени и осигуряват допълнителен 
доход на населението; 

 Изградени преработвателния мощности и търговски канали за преработка и 
продажба на продукция от произведените суровини в подсектора; 

 На местно ниво в територията на община Берковица е направена оценка на 
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ресурсите от лечебни растения, на основание чл. 50, т.3 от Закона за 
лечебните растения, която е част от общинската програма за опазване на 
околната среда и с цел запазване на ресурсите на лечебни растения на 
територията. Оценени са 44 вида лечебни растения, които могат да се събират 
и използват за хранителни, козметични и лечебни нужди; 

 Благоприятно географско разположение на региона, в относителна близост до 
София и Монтана  и наличие на добри транспортни комуникации от 
регионално, национално и международно значение, което благоприятства 
стопанската и търговска дейност; 

 Не са констатирани ярко изразени екологични проблеми, замърсявания и 
увреждания на околната среда, застрашаващи човешкото здраве на 
регионално ниво.  

Местни и регионални възможности в подсектора 

 Нарастващо търсене на лечебни растения, горски плодове и гъби, както и на 
култивирани малини, ягоди и гъби; 

 Използване на фондовете  на ЕС за финансиране на проекти, свързани с 
устойчивото ползване на природните ресурсите; 

 Използване на  ПРСР и Стратегията за ВОМР на МИГ – Берковица и Годеч за 
подпомагане на дейностите, свързани с култивиране и преработка на лечебни 
растения, горски плодове и гъби; 

 Непрекъснато обучение, предаване на познания и уменията на повече хора в 
територията на региона за разумно и устойчиво използване на природните 
ресурси, както и за култивирано отглеждане на лечебни растения и гъби; 

 Осигуряване на целенасочени услуги, които да подпомагат развитие на 
земеделието, в посока – култивиране на диворастящите лечебни растения и 
превръщането им в основа за развитие на малкият семеен бизнес; 

 Развитие на устойчив туризъм, увеличаващо потреблението на местни 
продукти, в това число горски плодове и гъби. 

Местни и регионални заплахи в подсектора 

 Силното обезлюдяване на територията на региона и липсата на работна сила в 
земеделието и за създаване на собствени стопанства; 

 Липса на оценка на природните ресурси и лечебните растения на местно ниво 
в територията на община Годеч, която следва да се направи на  основание чл. 
50, т.3 от Закона за лечебните растения; 

 Нерегламентирано изхвърляне и натрупване на отпадъци от строителство, 
земеделие и потреблението са замърсители на почвите и водите; 

 Рязката промяна в екологичните условия на средата и промените в климата  
могат да доведат до влошаване състоянието на находищата от лечебни 
растения. Особено силни са последствията от пожари, разораване на 
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естествени тревни видове, нарушаване на хидрологичния режим; 

 Силно негативно влияние оказва промяната на естествената и характерна за 
района растителност, предизвикана от неправилно подбрани или изведени  
лесокултурни мероприятия - голи и изборни сечи, създаване на масиви от 
монокултури,  най - вече от иглолистни видове;  

 В негативна посока действат и разораването или отводняването на ливади и 
пасища, прекомерната паша или липсата на такава, почистването на пасищата 
и ливадите от храсти, строителството в планините, масовият туризъм, ски 
спорта; 

 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.  
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5. Препоръки за повишаване на местните доходи и подобряване качеството 
на живот на територията на МИГ чрез производство, събиране и 
разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски плодове и 
гъби, както и за предприемане на действия и мерки, които да бъдат 
включени при изпълнението на стратегия за водено от общностите местно 
развитие на територията на МИГ – Берковица и Годеч. 

Представената от проучването информация провокира следните важни изводи относно 
производството, събирането и разпространението на култивирани и диворастящи 
билки, горски плодове и билки: 

 В територията на действие на МИГ-Берковица и Годеч има богато видово 
биоразнообразие от диворастящи лечебни растения, горски плодове и гъби, които 
се използват както за лични, така и за стопански цели при производството на храни, 
лечебни и козметични продукти.  

 В територията на община Берковица е направена оценка на наличните ресурси и на 
възможните количества за събиране за ползване,  производство и за създаване на 
генетичен материал, които не нарушават възпроизводството на видовете. 

 Изработени са норми, правила и документи за планирано и контролирано събиране 
и използване на природните ресурси в територията. 

 Производството, събирането и разпространението на култивирани и диворастящи 
билки, горски плодове и билки е традиционна дейност за района, за която местните 
хора имат познания, опит и умения, и на която местното население разчита за 
допълнителни доходи и/или като сигурен поминък. 

 Събирането и използването на  диворастящите билки, горски плодове и гъби се 
извършва планирано и контролирано от не малка част от хората, както за 
посрещане на собствени потребности, така и за реализиране на стопанска дейност 
и допълнителни доходи. 

 Голяма част от количествата диворастящи билки, плодове и гъби се събират и 
използват нерегламентирано, непланирано, хаотично, без да се спазват хигиенни 
норми за събиране и опазване на растенията. 

 Култивираното отглеждане се приема и извършва преди всичко за стопански цели 
от земеделски стопани. За да се произвеждат и осигурят достатъчни количества за 
преработка е важно култивираното отглеждане да се извършва на по-големи площи 
и в по-големи стопанства.  

 В територията има изградена материална база за преработка на събраната от 
природата и на произведената култивирана суровина. Годишните количества 
суровина са недостатъчни за попълване на капацитета на създадените мощности за 
преработка. Има търсене, осигурени пазари и възможности за продажба на много 
по-големи количества от произвежданите към момента. 

 В територията има местни преработватели на диворастящи и култивирани билки, 
които произвеждат екстракти за собствени марки козметични продукти. 
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 Не се работи по организиране на междинно звено между производители, 
събирачи, преработватели и търговци за регламентиране на технологичните 
процеси по събиране, създаване, отглеждане; планиране на произведени 
количества; определяне на цени; наемане и обучение на работещите в подсектора; 
обмяната на знания; изработване на географски обозначения или обща географски 
марка на продуктите за козметика, лекарства и храни. 

 Няма създаден диалог и разработени документи, за стартиране работа по 
създаване на маркетингови, консултантски, търговски организации, организации за 
трансфер на знания, обмяна на практики и опит, които да подпомагат и обслужват  
всички участници по веригата на създаване, отглеждане, прибиране, събиране, 
преработка на суровините, производство на разнообразни вторични продукти и 
тяхната реализация. 

 Районът е силно обезлюден, изпитва се силен недостиг на работна сила във всички 
сектори и икономически дейности. 

Изведените и посочени изводи са основание за препоръки към дейността на МИГ-
Берковица и Годеч, които да бъдат включени при изпълнението на стратегия за водено 
от общностите местно развитие. Надяваме се изпълнението на тези препоръки да 
окаже въздействие за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на 
живот в територията на МИГ. 

 Да се започне създаване и поддържане на база данни за подсектора в офиса на 
МИГ, като периодично се изискват и събират данните от различни специализирани 
служби и институции, като РИОСВ, БАБХ, ДГС, ДЛС, общините, ОДЗ и ОбСЗ и да се 
анкетират земеделците, пунктовете за изкупуване, складове за сушене, 
преработватели и търговци в района.  

 Да започне да се събира в офиса на МИГ специализирана технологична и 
маркетингова информация за подсектора, която непрекъснато да се  обогатява и 
която да се полза публично и леснодостъпно. Да се разработват периодично 
специализирани анализи и информационни материали за различните продукти на 
подсектора. 

 Да се работи за създаване на платформа и за осигуряване на специализирана 
консултантска група от местни лица и експерти в подсектора, които периодично да 
се събират и обсъждат състоянието, да представят текуща и актуална информация, 
да предоставят регламентирани съвети на производители, ползватели, 
преработватели, особено на млади и стартиращи земеделско стопани и 
преработватели.  

 Да се планират всяка година информационни и специализирани технологични 
обучения за събиране, опазване, създаване, култивиране,  отглеждане и 
производство на продукция от билки, горски плодове и гъби. Обученията да се 
провеждат за малки групи в различни населени места и на терен, за да имат 
практическа стойност за хората и да провокират интерес и познания за повече хора, 
които се занимават с тази дейност и особено за ромската общност. 

 Да се планират обучения за различни форми на маркетинг и обмяна на практики с 
други специализирани организация в страната и/или чужбина; да се потърсят 
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оценят и преведат полезни за сектора проекти и практики за производство, 
продажби, маркетинг от други страни или специализирани, браншови организации. 

 Да се планира, обсъди и подготви съвместен проект между сектора и МИГ за 
обмяна на технологични и маркетингови практики с други МИГ в територии в страна 
и чужбина, за които подсектора и тази дейност е важна и традиционна за местното 
население, по подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за 
сътрудничество на местни инициативни групи“ от ПРСР 2014-2020г.  

 Да се провеждат планирано и периодично специализирани информационни срещи 
по населени места в територията със заинтересовани лица в подсектора, за да се 
оцени готовността на различните желаещи да инвестират и да разработват проекти 
по мерките на СВОМР. 

 Да се осигури консултантска помощ на място, на всички желаещи от подсектора да 
разработват проекти и да инвестират в създаване на насаждения, оборудване на 
стопанствата, изграждане на системи за напояване, модернизиране или създаване 
на мощности за преработка на собствена продукция. 

 Да се приоритизират кандидатите с проекти от подсектори спрямо другите 
приоритетни сектори при наличие на повече проекти от възможните за 
финансиране по мерките 19.2-4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства” и 19.2-4.2. 
„Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” на СВОМР. 

 Да се поощряват и приоритизират кандидатите с проекти, които произвеждат или 
събират суровините и изграждат мощности за преработка на собствени суровини, за 
да се получават по-добри доходи от дейността. 

 Да се планира и осигури специализирана техническа помощ от МИГ и да се 
насърчават местните юридически лица с нестопанска цел и читалища да 
разработват и реализират проекти по мярка 19.2-7.6 „Съхранение и приобщаване 
към местното културно, историческо  и природно наследство – Напред към 
наследството - наследството ни обединява“, направление Б. „Опазване на 
природното наследство  – биоразнообразие, води, почви и въздух“,  с които да 
въвличат ученици, младежи, учители, еколози, любители, земеделци  и жители на 
повече от едно населено място при управлението и поддръжката на природните 
дадености и популяризиране на ценни за територията растения, дървесни видове и 
животни; популяризиране и опазване на природното наследство и местата по 
Натура 2000; подобряване на селския ландшафт.  

 Да се планира и осигури специализирана техническа помощ от МИГ за стартиране 
на комуникационни и логистични дейности по оценка готовността на участниците в 
подсектора да започнат създаване, регистрация, признаване на маркетингова или 
организация на производители, която да кандидатства и да се финансира по 
подмярка 9 „Учредяване на групи и организации на производителите“ на ПРСР 
2014-2020г. 
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6. Приложения 

6.1. Приложение 1:  Описание на билките, които са разпространени в района на 

община  Берковица 

6.2. Приложение 2:  Анализ на нормативната уредба, която регламентира дейностите   

по събиране, култивиране, изкупуване, преработка на билки, 

диворастящи плодове и гъби 

6.3. Приложение 3:   Списъци на пунктовете за изкупуване на билки, складове за 

събиране и сушени и предприятията за преработка в района – 6 

бр. таблици 

6.4. Приложение 4: Форма на въпросник за проучвване на нагласата на 

заинтересованите лица – земеделски производители, 

предприятия и физически лица за осъществяване на дейности 

свързани с производство, събиране, преработка и 

разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски 

плодове и гъби на територията на „МИГ - Берковица и Годеч“.  

 

 



                                        

Европейски съюз 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020г. 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

   1 
Докладът и проучването са част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на 
Сдружение „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение 
№ РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014-2020 г. http://www.eufunds.bg/ 
 

Приложение 1 

Описание на билките, които са разпространени в района на община 

Берковица1 

Боровинка червена 
Vaccinium vitis-idaea L. 
Сем. Ericaceae 
Разпространение: Вечнозелен храст с височина 
10-40 см. Растението е издръжливо на ниски 
температури до -400. Разпространена е по 
каменливи поляни в иглолистни гори. 
Разпространена е в Берковския Балкан 
(местности: „Голямо мочурище”, „Щърковица”, 
„Берковска деленица”).        
Време за цъфтеж: цъфти рано на пролет, а 
плодовете му узряват в края на август. 
Използваема част: плодовете при пълно узряване 
и листата. 
Прогнозни количества: 3 000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

 

Боровинка черна 
Vaccinium myrtillus L. 
Сем.  Ericaceae 
Разпространение: Разклонено храстче, срещащо 
се  по скалите и каменливи поляни в иглолистни 
и широколистни гори над 1000 м. Н.В. 
Разпространен е в Берковския Балкан (местности: 
„Голямо мочурище”, „Щърковица”, „Берковска 
деленица”). 
Време за цъфтеж: плодовете се събират от юни до 
август, а листата през септември. 
Използваема част: плодовете при пълно узряване 
и листата. 
Прогнозни количества: 6 000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 

 

 

                                                           
1 Приблизителна оценка на ресурсите и възможностите за ползване на лечебните растения в Община Берковица,  

ноември 2013 год. , източник: www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2013/11/rastenia.doc и някои допълнения от 

автора 

 

http://www.eufunds.bg/
http://www.berkovitsa.bg/wp-content/uploads/2013/11/rastenia.doc
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Смрадлика /тетра/ 
Cotinus coggygria Scop.  
Сем. Anacardiaceae 
Разпространение: Храст висок до 2 метра или 
малко дърво достигащо до 4 метра, расте из 
храсталаци и дъбови гори, по сухи и каменливи 
места до 800 м н.в.. Намира се по пътя за 
Боровци и Бистрилица (местности: „Старите 
лозя”, „Бялата земя” – с. Боровци, „Китката” – с. 
Бистрилица). 
Време за цъфтеж: май – юни. 
Използваема част: листата.  
Прогнозни количества: 5000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

 

Бъз черен  
Sambucus nigra L. 
Сем. Caprifoliaceae 

Базак, бъзувняк свирчовина, драмбъз, селешник, 
мимер 
Разпространение: Расте покрай реките, из 
храсталаците и в населени места из цялата страна. 
В град Берковица е разпространен до детска 
градина „Пролетна дъга”, пътеката съединяваща 
ж.к. Изгрев и ул. Мусала ( месността: „Бежан” – с. 
Замфирово). 
Време за цъфтеж: юни и юли 
Време за бране: плодовете се събират през 
септември-октомври, а цветовете през юли. 
Използваема част: плодовете, листата и 
цветовете. 
Прогнозни количества: 6000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

 
 

 

Бреза обикновена 
Betula  pendula Roth. 
Сем. Betulaceae 
Брезица, ивачка 
Разпространение: Широколистни  дървета с 
височина 15 – 20 метра, късо, просто коренище.  
Разпространява се по ливади, пасища, ниви, 
градини, паркове. Намира се и в регулацията на 
населените места в Общината (местности: парк 
„Св. Георги Победоносец”, ул. Атанас Кюркчиев, 
Централна градска част и др.)  
Време за цъфтеж: март-април. 
Време за бране: сокът през март, пъпките през 
март, листата през май, кората през цялата 
година. 
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Използваема част: листата, пъпките, кората и 
сокът. 
Прогнозни количества: 1000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: влошено 
 

Киселец, обикновен  
Rumex acetosa L.  
Сем. Polygonaceae 
Разпространение: Многогодишно тревисто 
растение, растящо в изобилие по поляните, 
градините и се отглежда като листен зеленчук.  
Намира се и в регулацията на населените места в 
Общината (местности: „Йончови ханове”, 
„Муглата” – с. Мездрея).  
Време за цъфтеж: през юни. 
Време за бране: през пролетта. 
Използваема част: цялото растение.  
Прогнозни количества: 750 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

 

Глухарче обикновено                                   
Taraxcum offcinale.  
Сем. Asteraceae                        
Радика, глушина, жълтиче, маслениче, конско 
ребро  
Разпространение: Многогодишно тревисто 
растение, късо, просто коренище. Във всички 
органи на растението се съдържа млечен сок. 
Разпространява се по ливади, пасища, ниви, 
градини, паркове. Намира се и в регулацията на 
населените места в Общината (местности: 
„Голямо мочурище”, парк „Св. Георги 
Победоносец” – гр. Берковица, „Йончови ханове” 
– с. Мездрея).  
Време за цъфтеж: от април до октомври. 
Време за бране: през април се берат листата, през 
май-стъблата и цветните кошнички, а през 
пролетта и есента се изравят корените. 
Използваема част: листата, цветовете, корените, 
стъблата и сокът. 
Прогнозни количества: 500 кг. 
Състояние на ресурса/находището: влошено 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Глог червен 
Crateagus monogyna Jacq.  
Сем. Rosaceae 
Обикновен глог, дренки, глогинки 
Разпространение: Вид храст или дърво. 
Разпространено из храсталаци и гори до 1500 м. 
Н.В. (местности: „Бежан” – с. Замфирово, „Калето” 
– гр. Берковица).  
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Време за цъфтеж: от май до юни 
Време за бране: цветовете се берат преди да се 
разтворят, а плодовете – през септември. 
Използваема част: листата, цветовете, плодовете. 
Прогнозни количества: 4000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 
 

 
 

Бръшлян 
Hedera helix L. 
Сем. Araliaceae 
Разпространение: Пълзящ храст, срещат се в 
широколистни гори, по скалисти места вкл. и в 
регулационните граници на Общината (местности: 
„Калето” – гр. Берковица, „Кършията” – с. 
Боровци).  
Време за цъфтеж: септември- октомври. 
Време за бране: август-септември. 
Използваема част: листата. 
Прогнозни количества: 2000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Дилянка 
Valeriana officinalis  
Сем. Valerianaceae    
Валериана, котешка трева 
Разпространение: Валерианата е многогодишно 
тревисто растение. Расте покрай влажни места и 
ливади в горите и скалите (местността: „Калето” – 
гр. Берковица). 
Време за цъфтеж: от юни до август. 
Време за бране: през септември и октомври. 
Използваема част: корени. 
Прогнозни количества: 1500 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Живовлек перестолистен, ланцетовиден  
Plantago coronopus L., Plantago lanceolatal L. 
Сем. Planaginaceae 
Разпространение: Многогодишно тревисто 
растение. Срещат се  из тревисти места, покрай 
пътища и насипи, върху бедни на кислород почви, 
около храсталаци, по пасищата ,по ливадите. 
Намира се и в регулацията на населените места в 
Общината (местността: парк „Св. Георги 
Победоносец” , „Калето” – гр. Берковица и др. ) 
Време за цъфтеж: от април до октомври. 
Време за бране: май-септември. 
Използваема част: листата, като се събират 
напълно развитите листа. 
Прогнозни количества: 2000 кг. 
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Състояние на ресурса/находището: добро 
 

Здравец 
Gerdnium macrorrhizum 
Сем. Geraniaceae 
Разпространение: Многогодишно тревисто 
растение. Срещат се и други видове. Култивира се 
предимно в градини като декоративно. Намира се 
и в Берковския Балкан (местности: „Хайдушки 
Водопади” – гр. Берковица, „Здравченица” – гр. 
Берковица, „Деленица” – с. Черешовица, „Стежи” 
– с. Бързия).  
Използваема част: листата. 
Прогнозни количества: 4000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Конски кестен  
Aesculus hippocastanum L.                    
Сем. Hippocastanaceae 
Див кестен, яровка 
Разпространение: Среща се като декоративно 
дърво главно в регулацията на селищата в град 
Берковица:( ж.к Изгрев, Централна градска част и 
др.) 
Време за цъфтеж: от май до септември. 
Време за бране: кората през пролетта и есента, 
плодът през есента. 
Използваема част: плодовете и кората. 
Прогнозни количества: 8000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: влошено 
 

 

 

Дяволска уста обикновена  
Leonurus cardiaca L  
Сем. Leoniaceae 
Домашна копривка, страхливче, тамянка 
Разпространение: Покрай пътищата, из ниви, 
тревисти места, попадащи и в регулацията на 
населените места. Разпространява се до и към 
1000 м Н.В. (местността: „Орниче” – с. Бързия). 
Време за цъфтеж: от юли до август. 
Време за бране: повреме на цъфтеж. 
Използваема част: надземната част. 
Прогнозни количества: 1000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Синя жлъчка    
Cichoium intybus L.  
Сем. Asteraceae 
цикория, бърдоква, гвачка, дива радикя, дъвка, 
жилаво цвете, злъчка, свинок 
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Тревисто растение, високо до 50 см, с право, 
четириръбесто, окосмено стълбо.  
Разпространение: Расте по ливади и сухи 
тревисти места, край пътища и изкопи, като 
плевел из окопните култури и стърнищата и като 
бурен по рудерализирани места из цялата страна 
(местността: „Старите лозя” – с. Боровци). 
Време на цъфтеж: от юни до август. 
Време за бране: през юни -юли. 
Използваема част: Използват се корените, 
извадени през есента, и стръковете. Надземната 
част се бере по време на цъфтежа юли-август. 
Прогнозни количества: 2000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Кукуряк миризлив 
Helleborus odorus   
Сем. Ranunculaceae 
Многогодишно тревисто растение с късо, почти 
черно коренище. Кукурякът е медоносно 
растение.  
Разпространение: Храсталаци, редките гори и по 
поляните (местности: „Клисурски манастир” – с. 
Бързия, „Цветкова бара” – с. Бързия).  
Време на цъфтеж: края на януари-април. 
Използваема част: коренищетото.    
Прогнозни количества: 1000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 
 
 

Къпина 
Rubus caesius L. 
Сем.Rosaceae 
Храстовидно растение, високо до 2 метра. 
Разпространение:  Среща се и диворастящо. В 
регулационните граници на Община Берковица 
(местността: „Калето” – гр. Берковица, с. 
Котеновци, с. Мездрея, с. Замфирови, с. Боровци). 
Време на цъфтеж:  от май до юни. 
Време за бране: листата се берат преди цъфтежа, 
а плодовете при пълното им узряване. 
Използваема част: плодовете, листата, цветовете 
и цветните  пъпки.    
Прогнозни количества: 500 000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
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Липа - сребролистна, дребно и широколистна 
Tilia argeantea, T. cordata Mill, T. platyphyllos 
Сем. Tiliaceae 
Широколисни дървета с висичина 20-30 метра, 
със силно разклонена гъста корона. 
Разпространение:  Из паркове, покрай улици и 
пътища. Разпространени са и в Община Берковица 
/ село Замфирово, ЦГЧ-Берковица, ж.к. Изгрев, кв. 
Беговица (местности: „ Гаджовица” – гр. 
Берковица, „Дрянов дол” – гр. Берковица, 
„Клисурски манастир” – с. Бързия, „Бабките” – с. 
Бързия, „Равната ливада” – с. Бързия и др.)   
Време на цъфтеж: юни-юли. 
Време за бране: едролистната се бере през юни, а 
дребнолистната през юли. 
Използваема част: цветовете с прицветниците и 
кората на дървото. 
Прогнозни количества: 15 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 Лопен лечебен 
Verbascum  phapsiforme L.  
Сем. Scrophulariaceae 
Двугодишно тревисто растение. Стъблото е 
право, гъсто, окосмено високо до 1 метър. 
Цветовете са жълти, едри, разположени на върха 
на стъблото в гъст клас.  
Разпространение Срещат се по сухи тревисти 
места, песъчливи и каменливи склонове, из 
редки храсталаци, по необработваеми площи из 
цялата страна. Срещат се по пътя за село 
Бокиловци (месността: „Цивовица”, ж.к.„Изгрев” - 
гр. Берковица, „Клисурски манастир” – с. Бързия, 
с. Балювица, с. Замфирово  и др. места.) 
Време на цъфтеж: от юни до август. 
Използваема част: цветовете и листата на 
лопена. 
Прогнозни количества: 2000 кг 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Маточина, лечебна  
Melissa officinalis 
Сем. Lamiaceae 
Лимонче, пчелинък, маторка 
Многогодишно тревисто растение с добре 
развита коренова система, която подпомага за 
приспособяването към по бедни на хранителни 
вещества и сухи почви “издава” се със силния 
лимонов аромат, който излъчват надземните 
части на растението (местността: „Голема река” – 
гр. Берковица).  
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Разпространение: Расте из храсталаци и редки 
гори по тревисти и каменисти места из цялата 
страна. 
Време на цъфтеж: от юни до септември. 
Време за бране: от май до юни и през септември 
–октомври. 
Използваема част: листата и цъфтящите връхни 
части на стъблото. 
Прогнозни количества: 5 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

Подбел  
Tussilago farfara L. 
Сем. Asteraceae 
Марта, меча стъпка, рушискала, кървавиче 
Многогодишно тревисто растение. Плодът 
представлява бяла пухеста хвърчилка, цветовете 
са периферно-езичести (местности: с. Бързия , с. 
Боровци, „Петрохан” – покрай пътя).  
Разпространение:  Покрай потоци и реки, изкопи. 
Време на цъфтеж: през февруари – април. 
Време за бране: цветовете през май, листата от 
май до юни. 
Използваема част: Използват се листата и 
цветните кошнички. 
Прогнозни количества: 2000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 
 
 
 

 

Шипка 
Rosa canina. 
Сем. Rosaceae 
Див трендафил, див гюл 
Храстовидно растение. Стъблата са дълги, прави 
или извити, достигащи на дължина до 4 метра. 
Плодовете са месести, яркочервени, пълен от 
вътре с четинести власинки, много жълтеникави и 
твърди семена (местности: „Калето” – гр. 
Берковица, „Острика” – с. Замфирово, „Равнище” 
– с. Мездрея, с. Боровци).  
Разпространение:  Среща се по нивите, ливадите, 
синорите, из горите и храсталаците.  
Време на цъфтеж: през май – юни. 
Време за бране: през октомври. 
Използваема част: плодът. 
Прогнозни количества: 200 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Минзухар, есенен 
Crocus pallasii Bieb.  
Сем. Iridaceae 
Кърпикожух, мразовец 
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Силно отровно растение, много издръжливо през 
зимните периоди благодарение на подземната си 
грудкова луковица. 
Разпространение:  По ливади, в поземлените 
фондове на община Берковица и горски поляни, 
около Профилакториума на ОбА-Берковица 
(местности: „Клисурски манастир” – с. Бързия, 
„Острика” – с. Замфирово, „Бабките” – с. Бързия, 
„Равнище” – с. Балювица). 
Време на цъфтеж: от август до октомври. 
Време за бране: през лятото; да не се бере 
самостоятелно. 
Използваема част: семената. 
Прогнозни количества: 500  кг 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Великденче лечебно 
Veronica officinalis 
Сем. Scrophulariaceae 
Гергьовденче, превара, планинско миризливче 
Разпространение: По сухи почви, из горите и 
покрай пътищата (местности: „Хайдушки 
водопади” – гр. Берковица, „Мъртвина” – 
с.Боровци). 
Време на цъфтеж: от юни до август. 
Време за бране: през юли-август. 
Използваема част: цветовете и листата.  
Прогнозни количества: 500  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Върбинка лечебна 
Verbena officinalis L. 
Сем. Verbenaceae 
Железник, вербена 
Многогодишно тревисто растение. 
Разпространение:  Покрай пътища и огради, из 
ливади (местности: „Чешмата” – с. Боровци, 
„Базян” – с. Боровци). 
Време на цъфтеж: от юли до септември. 
Време за бране: от юни до август. 
Изплозвоема част: стръковете, брани по  време на 
цъфтежа, корените и листата. 
Прогнозни количества: 500  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Еньовче 
Galium verum  L. 
Сем. Rubiaceae 
Пролетно еньовче, лепка и бяло / меко / еньовче 
Еньовчето достига до височина 30-100 см, 
стълбото му е право, голо и цилиндрично, 
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цветовете са жълти, събрани в метличести 
съцветия на върха на стъблото. 

Разпространение: Из ливади, по скатове, сипеи 
(местности: „Равнище” – с. Бързия, „Брънявец” – с. 
Боровци, „Брестовец” – с. Мездрея). 
Време на цъфтеж: от юни до септември. 
Време за бране: от юни до октомври. 
Изплозвоема част: цъфтящите стръкове. 
Прогнозни количества: 500  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
  

Змийско мляко 
Chelidonium majus L. 
Сем. Papaveraceae 
Брадавично цвете, лишейче, жълтениче 
Многогодишно тревисто растение. Цялото 
растение съдържа жълто-оранжев млечен сок. 
Разпространение: По влажни, каменливи и 
сенчести места, около градините, запустели 
дворове (местността: „Клисурски манастир” – с. 
Бързия).  
Време на цъфтеж: май- юни.  
Време за бране: Надземната част на растението  
се събира в началото  на цъфтежа, като се отрязват 
около 10 см от земята, като така се запазва 
растението от унищожаване. 
Използваема част: стръковете. 
Прогнозни количества: 300  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 
 
 
 

 

Камшик лечебен 
Agrimonia eupatoria 
Сем. Rosaceae 
Охтивче, мастика, чичак, гребник 
Разпространение: Расте навсякъде из 
храсталаците и ливадите (местности: „Клисурски 
манастир” – с. Бързия, „Мъртвината” – с. 
Боровци). 
Време на цъфтеж: от юни до август.  
Време за бране: през май-юни. 
Използваема част: За лечебна цел се използват 
облистените надземни части, събрани в период на 
цъфтеж. Надземната част се отрязва на разстояние 
до 25 см от върха надолу, като се отстраняват 
дебелите стъбла. Прецъфтелите стръкове не 
трябва да се събират. 
Прогнозни количества: 200  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Червен кантрион 
Centaurium erythraea Rafn. 
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Сем. Gentianaceae 
Трескавиче, горчило, жлъчка, китка, червено 
которонче, червена жлъчка, червено калъчово, 
посечниче 
Разпространение: Покрай пътищата и по сипеите, 
слънчево, полусянка; ливади, ниви и горски 
поляни; предпочита сухи и каменисти почви. 
Ресурсите са ограничени (местности: „Брестовец” 
– с. Мездрея, „Острика” – с. Замфирово, „Базян” – 
с. Боровци, „Равнище” – с. Балювица, „Барата”, 
„Лицето”, „Церовско орниче” - с. Бистрилица). 
Време на цъфтеж: от юни до октомври.  
Време за бране: За лечебна цел се използват 
цъфтящите стръкове, отрязани на около 15-20 см. 
от върха. Бере се по време на цъфтежа. 
Използваема част: стръковете брани по време на 
цъфтеж. 
Прогнозни количества: 5 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Жълт кантрион 
Hypericum perforatum 
 Сем. Hypericaceae (Guttiferae) 
Звъника, порезниче, кърски чай, сечено биле, 
твърдокуп, шуплек, пелешница, яневички, 
яновче, смичак, жълт офит, зверобой, дзуника, 
мераклива трева, пелесечено биле 
Многогодишно тревисто растение. Стълбото е 
изправено, силно разклонено в горната си част, 
кръгло, високо 50-60 см. 
Разпространение: Срещат се из тревисти места, 
храсталаци, сечищата, край пътищата, нивите и 
угарите (местности: „Брестовец” – с. Мездрея, 
„Острика” – с. Замфирово, „Базян” – с. Боровци, 
„Равнище” – с. Балювица, „Барата”, „Лицето”, 
„Церовско орниче” - с. Бистрилица). 
Време на цъфтеж: от юли до септември.  
Време за бране: от юли – август. 
Използваема част: стръковете брани по време на 
цъфтеж.  
Прогнозни количества: 10 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Мащерка  
Thymus vulgaris 
Сем. Lamiaceae (Labiatae) 
бабина душица, воленика, майчина душица, 
махра, овчарски босилек, шапово биле, шеркъ, 
овчарска мерудия, ябълкиня, яребичина 
Многогодишно тревисто растение. Всички части 
на растението са покрити с етерични –маслени 
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жлези, от което срещу светлинат изглеждат 
пунктирани. Растението има приятна характерна 
миризма.  

Разпространение: В района около язовир 
“Мишковец” „Петрохан”, и в други райони на 
община Берковица.  
Време на цъфтеж: от май до септември.  
Време за бране: от април до октомври. 
Използваема част: надземната част. 
Прогнозни количества: 1000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Лук мечи (Левурда)  
Allium ursinum L.  
Сем. Liliaceae 
Многогодишно луковично растение с 
продълговата, около 1 см дебела, единична 
луковица.  
Разпространение: Расте из цялата страна в 
сенчести широколистни гори. Разпространен е 
предимно в Берковския балкан ( местности: 
„Петрохан” – с. Бързия, „Шабовица”  – гр. 
Берковица) 
Време на цъфтеж: от май до септември.  
Използваема част: надземната част. 
Прогнозни количества: 10 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 
 
 

 

Овчарска торбичка 
Capsella bursa – pastoris  
Сем. Brassicaceae 
Изтравниче, попова лъжичка, плешчица 
Едногодишно тревисто растение. 
Разпространение: Срещат се из ливадите, 
пътищата, поляните и нивите (местности: 
„Острика” – с. Замфирово, „Барата”, „Лицето”, 
„Церовско орниче” - с. Бистрилица). 
Време на цъфтеж: от март до септември.  
Време за бране: от април до септември. 
Използваема част: стръковете без корена. 
Прогнозни количества: 1 500  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 



 

13 
 

Пача трева 
Polygonum aviculare  
Сем. Polygonaceae 
Пачина, кокоша трева, гъскина трева, фасулявче, 
червенка  
Тревисто растение, високо до 70 см.  
Разпространение: Каменисти почви, насипи, 
покрай пътища и ниви (местността: „Щърковица” 
– гр. Берковица, „Церовско орниче” - с. 
Бистрилица). 
Време на цъфтеж: от май до ноември.  
Време за бране: през август-септември. 
Използваема част: стръковете.  
Прогнозни количества: 1000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Равнец хилядолистен (Равнец бял) 
Achillea millefolium gr. 
Сем. Asteraceae 
Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка 
трева 
Разпространение: Широко разпространен на 
територията на Общината вкл. и в регулационните 
граници на населените места, най-често като 
бурен или плевел край огради, пътища 
(местности: „Базян”, „Брънявец” – с. Боровци, 
„Брестовец” – с. Мездрея, „Острика” – с. 
Замфирово, „Базян” – с. Боровци, „Равнище” – с. 
Балювица, „Барата”, „Лицето”, „Церовско орниче” 
- с. Бистрилица). 
Време на цъфтеж: от юни до септември.  
Време за бране: от юни до август. 
Използваема част: цветовете и стръковете.  
Прогнозни количества: 7 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

Трънка  
Prunus spinosa L. 
Сем. Rosaceae 
Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка 
трева 
Разпространение: Силно разклонен бодлив храст, 
висок 1-3 м, с тъмносива кора. Из храсталаци, по 
слогове в зоната на дъбовите гори, в низините и 
планините на цялата страна до 1200 м надморска 
височина (местности: „Базян”, „Брънявец” – с. 
Боровци, „Брестовец” – с. Мездрея, „Острика” – с. 
Замфирово, „Базян” – с. Боровци, „Равнище” – с. 
Балювица, „Барата”, „Лицето”, „Рапливец” - с. 
Бистрилица). 
Време на цъфтеж: през март – април. 
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Време за бране: цветовете по време на цъфтежа, 
плодовете ноември-декември. 
Използваема част: Използват се цветовете и 
плодовете. 
Прогнозни количества: 40 000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

Хвощ полски 
Equisetum arvense L. 
Сем. Equisetaceae 
Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка 
трева 
Разпространение: Расте по влажни места, насипи, 
из ливади и по нивите като плевел в цялата страна 
до 1500 м надморска височина (местности: 
„Равната ливада” – с. Бързия, „Мъртвината” – с. 
Мездрея). 
Използваема част: Използва се лятното зелено 
стъбло, отрязано на около 20 см от върха. Да не се 
смесва с другите разпространени у нас видове 
хвощ, някои от които са отровни, които се събират 
от юни до октомври (дрога Herba Equisetii minoris). 
Прогнозни количества:  1 000  кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

 

Мъжка папрат 
Dryopteris filix-mas (L.) Schott. 
Сем. Aspidiaceae 
Посечена трева, гущерка, пачи пера, хайдушка 
трева 
Разпространение: Расте из влажни, сенчести гори 
и храсталаци в планините до 1800 надморска 
височина. Разпространен е предимно в 
Берковския балкан (местности: „под връх Ком” – 
гр. Берковица, „Големи касач” – с. Слатина, 
„Дългата ливада” – с. Бистрилица). 
Време на цъфтеж: Спорите узряват през август-
септември.  
Време за бране: Коренището (дрога Rhizoma 
Filicis - maris), което се изважда през март –април  
или през септември — октомври. 
Използваема част: В медицината се използува 
коренището (дрога Rhizoma Filicis - maris), което 
ре изважда през март или през септември — 
октомври. Да не се смесва с коренището на 
женската папрат (Athirium filix - Femina (L.) Roth). 
Прогнозни количества: 1 000  кг 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 
 

Ягода горска 
Fragaria vesca L. 
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Сем. Rosaceae 
Разпространение: Расте по поляни, из храсталаци 
и гори в цялата страна, дори и над 1000 м 
надморска височина. В град Берковица се среща 
около района на язовир „Мишковец” (местности: 
„под връх Ком” – гр. Берковица, „Петрохан”, 
„Айдушки кладенец”, „Бръдо”, „Пръшковица” – с. 
Бързия). 
Време на цъфтеж: Цъфти към края на пролетта и 
началото на лятото - от май до август.  
Използваема част: Използват се плодовете и 
листата. 
Прогнозни количества: 2 000 кг. 
Състояние на ресурса/находището: добро 
 

 

Иглика лечебна 
Primula veris L. (P. officinalis (L.) Hill.)  
Сем. Primulaceae 
Агличе, игличина, пято пръстница, примула 
Многогодишно тревисто растение, високо до 20 
см, стъблото е право, мъхесто напластено  

Разпространение: Като култивирано растение в 
градини. (местности: „Шабовица”, „Долна курия”, 
„Здравченица”  – гр. Берковица, „Стежи”, 
„Хайдушки водопади” – с. Бързия). 
Време на цъфтеж: през април – май.  
Време за бране: от март до май, корените се 
изравят през зимата. 
Използваема част: цветовете и коренището.  
Прогнозни количества: 1 300  кг 
Състояние на ресурса/находището: Ежегодно на 
основание чл. 10 от Закона за лечебните 
растения, със заповед на Министърът на околната 
среда и водите се определят пределно 
допустими количества  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ранилист лечебен 
Betonica officinalis                        
Сем. Leoniaceae 
Хайдушка билка, рошовина, червен вятър 
Разпространение: Многогодишно тревисто 
растение високо до 60 см и с почти хоризонтален 
корен. Расте по тревисти места из храсталаци из 
цялата страна (местности:  „Равнище” – с. 
Балювица, „Страшливец”, „Молча” – с. 
Бистрилица). 
Време за цъфтеж: от юни до август. 
Време за бране: през юни-юли. 
Използваема част: листата. 
Прогнозни количества: 1 300 кг. 
Състояние на ресурса/находището: Ежегодно на 
основание чл. 10 от Закона за лечебните 
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растения, със заповед на Министърът на околната 
среда и водите се определят пределно 
допустими количества  
 

Лазаркиня 
Galium odoratum L. 
Сем. Rubiaceae 
Лазаркинята е тревисто многогодишно растение с 
изправено, гладко, разклонено стъбло, високо до 
50 см. Листата са елипсовидно ланцентни. 
Цветовете са дребни, бели, събрани в щитовидни 
съцветия. Плодът е сух, покрит с твърди кукести 
четинки. 
Разпространение: Расте из сенчести и влажни 
гори (предимно букови). Разпространен е 
предимно в Берковския балкан (местности: 
„Шабовица”, „Долна курия”, „Здравченица”  – гр. 
Берковица,  „Хайдушки водопади” – с. Бързия). 
Време за цъфтеж: от май до август. 
Време за бране: Лазаркинята се бере рано на 
пролет от образуването на цветните пъпки до 
началото на цъфтежа. 
Използваема част: За лечебна цел се използват 
надземната част. С остър нож се отрязва цялата 
надземна част на растението на 5 cm от 
повърхността на почвата. 
Прогнозни количества: 1 300 кг. 
Състояние на ресурса/находището: Ежегодно на 
основание чл. 10 от Закона за лечебните 
растения, със заповед на Министърът на околната 
среда и водите се определят пределно 
допустими количества  
 

 

Решетка  
Carlina acanthifolia 
Сем. Asteraceae 
Трънова гулия, дива зелка, шереметка, вилно 
сито  
Разпространение: Берковски Балкан /подножието 
на връх Ком/. Местообитанието е разредени гори 
и храсталци, пасища като елемент на тревнат 
растителност от 800 м до 1800 м Н.В, каменливи 
поляни и песъкливи склонове (местности: „Горна 
Курия”, „Здравченица”  – гр. Берковица). 
Време на цъфтеж: през лятото. 
Време за бране: през август- септември. 
Изплозвоема част: корените.    
Лечебни свойства: регулира функциите на 
стомаха, подобрява храносмилането. 
Прогнозни количества: 590 кг. 
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Състояние на ресурса/находището: Ежегодно на 
основание чл. 10 от Закона за лечебните 
растения, със заповед на Министърът на околната 
среда и водите се определят пределно 
допустими количества  
 

Лудо биле  
Atropa bella-donna 
Сем. Solanaceae 
Беладона, бясно биле, старо биле  
Тревисто растение с късо и дебело многоглавесто 
коренище. 
Разпространение: В Берковската планина. Из 
сенчестите гори, сечищата и храсталаците, в по-
високите места навсякъде в България (местности: 
„Шабовица”, „Долна курия” – гр. Берковица). 
Време на цъфтеж: Растението цъфти 
продължително през целия период на 
вегетацията. 
Изплозвоема част: Използват се корените - radix 
Bella-donnae и  листата – folia Bella-donnae. 
Прогнозни количества: 1000 кг. 
 
Състояние на ресурса/находището: Ежегодно на 
основание чл. 10 от Закона за лечебните 
растения, със заповед на Министърът на околната 
среда и водите се определят пределно 
допустими количества  
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Приложение № 2 

Анализ на нормативната уредба, която регламентира дейностите по 

събиране, култивиране, изкупуване, преработка на билки, диворастящи 

плодове и гъби 

 

Настоящият анализ разглежда нормативната уредба, която определя правила и норми, свързани със 

събиране, култивиране, изкупуване, обработка, преработка на билки, диворастящи плодове и гъби. 

Обект на разглеждане е регулацията на Закона за лечебните растения (Обн., ДВ, бр. 29 от 2000 г., 

посл. изм и доп. ДВ бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.) и поднормативната уредба към 

него и Закона за храните (Обн., ДВ, бр. 90 от 1999 г., посл. изм и доп. ДВ бр. 92 от 17.11.2017 г., в 

сила от 01.01.2018 г.) 

Лечебните растения намират широко приложение в медицината, особено в т. нар. “народна 

медицина”, фармацевтиката, козметиката и хранително вкусовата промишленост, което е създало 

предпоставки за наличието на специална правна уредба на законово равнище за тяхното ползване и 

опазване.  

Преди 1944 г. е действал за кратък период от време Законът за лечебните и благоуханните растения 

(ДВ, бр. 149 от 1941 г.). През 2000 г. е приет сега действащият Закон за лечебните растения (ЗЛР, ДВ, 

бр. 29 от 2000 г., посл. изм и доп. ДВ бр. 58 от 18.07.2017 г., в сила от 18.07.2017 г.), който е първият 

специален закон в тази област, приет след 1944 г., което показва, че за един дълъг период от време 

не е имало специална правна уредба на законово равнище. 

През 2004 г. са  приети и влизат в сила две наредби към Закона за лечебните растения. Чрез тях в 

нормативен порядък се въвеждат конкретни правила и изисквания при събирането на билки, както 

и изисквания към устройството и дейността на билкозаготвителните пунктове и складовете за 

билки. Това са: 

 - Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и 

генетичен материал от лечебни растения (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г.); 

 - Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (обн., ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г.). 

http://www.eufunds.bg/
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Законът за лечебните растения е специализиран закон, който регламентира дейностите по опазване 

и ползване на лечебните растения, задълженията на физическите и юридическите лица и на 

органите на държавната и местната власт. Основната цел на закона е осигуряване на условия за 

дългосрочно устойчиво ползване на лечебните растения на територията на страната.  

Законът допуска два вида ползване – за лична употреба и за стопански нужди. Събирането за 

стопански цели е събирането на билки в големи количества за търговски цели или преработка. 

Събирането за стопански цели се извършва от физически и/или юридически (билкозаготвители) 

лица, след издаване на позволително и заплащане на такса за ползване, преди да започне 

събирането на съответните билки. 

1. Позволителен режим 

Съгласно Закона за лечебните растения ползването на лечебните растения е ползването на техните 

ресурси и 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. 

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

позволително (приложен образец по-долу), което задължително придружава събраните билки до и 

в билкозаготвителния пункт и складовете към него.  

Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - 

държавна и общинска собственост, както и когато лечебните растения са култивирани от 

собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от 

общината. 

В зависимост от вида и собствеността на имотите, в които се намират лечебните растения, 

позволително за тяхното ползване 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. областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост, в 

границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в областната 

администрация; 

4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и 

акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция; 

5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната община и 

регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските територии 

- общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива, предоставени на 

общината за управление въз основа на договор; 

6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на 

лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е сключило договор; 

7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за упражняване на 

лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има 

сключен договор за конкретния имот. 

Съгласно 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. 

Лицата, които кандидатстват за позволително за събиране на лечебни растения, подават до 

компетентните органи заявление ( приложение образец по-дору), което съдържа следните 

реквизити (чл. 34 от ЗЛР): 

1. трите имена, номер на документа за самоличност и постоянен адрес - за физическите лица; 
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2. наименование, седалище, адрес на управление, код по БУЛСТАТ или ЕИК и данъчен номер на 

юридическото лице и имената, номер на документа за самоличност и постоянен адрес на лицето, 

което го представлява - за билкозаготвител - юридическо лице, както и имената, номер на 

документа за самоличност и постоянен адрес на лицата, които ще се впишат в позволителното; 

3. вида и количеството на ползването; 

4. района на събирането. 

Компетентните органи издават позволителното в еднодневен срок от постъпване на заявлението, 

освен когато за определянето на разрешеното количество се изискват допълнителни справки, но не 

по-късно от 5 дни от постъпването на заявлението. Позволителните за ползване се издават по реда 

на постъпването на заявленията. 

Органът отказва издаването на позволително при изчерпване на количествата лечебни растения, 

определени от плановите документи, като се мотивира писмено за това в срока за издаване на 

позволителното. 

Изменение на позволителното може да се извършва само от органа или лицето, който го е издал, 

когато титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на 

събиране. 

Компетентния орган отнема позволителното за ползване, когато от дейността на титуляря на 

позволителното за ползване или на записаните в него лица е настъпило увреждане или 

унищожаване на находищата на лечебни растения. 

Издаденото позволително, както и отказът за неговото издаване могат да се обжалват от 

заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

Начинът на ползване се определя с Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за 

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения, издадена от министъра на 

околната среда и водите (Наредба № 2). При събирането на билки следва да се спазват следните 

общи изисквания, описани в Наредба № 2: 

1. събирането се извършва от находища, в които лечебните растения не са подложени на 

отрицателно въздействие на естествени или предизвикани от човешка дейност фактори; 

2. обект на събиране са само растителните части, които се използват като билки; 

3. събирането се извършва при подходящи атмосферни условия и годишно време с оглед 

получаване на качествени билки; 

4. не се допуска увреждане на находищата в резултат на дейността; 

5. не се събират билки в замърсени с тежки метали, пестициди, други химически или минерални 

вещества, животински или битови отпадъци райони; 

6. събирането се извършва след издаване на разрешително за ползване. 
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Забранява се ползването на лечебни растения в нарушение на определените в позволителното по 

вид, количество, район, начин на ползване и други условия. Физическите и юридическите лица 

нямат право да продават, изкупуват и превозват билки или генетичен материал, за които нямат 

издадено позволително за ползване или удостоверение за отглеждане в култура. 

 

2. Дейности по събиране на билките. Пунктове за изкупуване и съхранение. 

2.1.  Събиране на билки 

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

растения лицата заплащат такси за ползване. Таксите за ползване на лечебни растения от земи, 

гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с тарифа, одобрена от 

Министерския съвет, а 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, определен от МС. (Тарифата е приложена, по-долу). 

Билките следва да се събират в различен период/фаза от вегетацията на растенията, а именно: 

1. подземни органи (корени, коренища, грудки и луковици) - през есента или рано през пролетта 

преди вегетацията на растенията; 

2. кори - през пролетта във фаза на най-усилено сокодвижение (март - май); 

3. листни и стъблени пъпки - през пролетта (март - април), преди да се развият; 

4. борови връхчета - рано през пролетта, преди вегетацията; 

5. листа - преди цъфтежа (коприва, маточина, мента, момина сълза), по време на цъфтежа 

(боровинка черна и червена, блян черен, живовлек голям и ланцетовиден, лудо биле, слез горски, 

смрадлика) или след цъфтежа (бреза обикновена, глог червен и черен, глухарче обикновено, липа, 

медуница лечебна, подбел и др.); 

6. 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 (боянка разклонена, овчарска торбичка обикновена, 

росопас лечебен и др.); 

7. цветни пъпки - непосредствено преди разцъфтяването им (пелин сантонинов); 

8. цветове и съцветия - в началото на цъфтежа или при пълен цъфтеж; 

9. месести плодове (боровинка черна и червена, бъз черен, касис, киселица, къпина полска, малина, 

офика, шипка, ягода горска и др.) - след пълното им узряване; 

10. сухи плодове от сенникоцветни - непосредствено преди пълното им узряване; 

11. семена - непосредствено преди пълното им узряване. 

Не се допуска събиране на билки в количества, надвишаващи следните стойности, определени като 

процент от наличните в находището запаси: 
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1. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват ресурсите си 

(вълча ябълка обикновена, глухарче обикновено, гръмотрън бодлив, девисил, лапад алпийски, оман 

чер, орлова папрат, прозорче горско, теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна 

и др.) - до 70 %; 

2. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват ресурсите си или 

растат при специфични екологични условия (божур червен, здравец обикновен, змиярник петнист, 

иглика лечебна, мъжка папрат, орехче ливадно, орехче обикновено, ранилист лечебен, сладка 

папрат обикновена и др. - до 40 %; 

3. за кори, листни и стъблени пъпки (бреза обикновена, бор, върба бяла, дъб летен, леска 

обикновена и др.) - до 40 %; 

4. за листа (бреза обикновена, живовлек голям, жиловлек ланцетовиден, коприва, леска 

обикновена, малина, смрадлика и др.) - до 70 %; 

5. за стръкове (великденче лечебно, звъника лечебна, иглика лечебна, камшик лечебен, коприва, 

мащерка, напръстник вълнест, подъбиче обикновено, равнец хилядолистен, ранилист лечебен, 

риган обикновен, тлъстига лютива, шапиче и др.) - до 70 %; 

6. за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена (боровинка червена и 

черна, бъз черен, глог червен, драка, зърнеш, иглика лечебна, лайка, липа - дребнолистна, 

едролистна, сребролистна, лопен гъстоцветен, мразовец есенен, орехче ливадно, офика, подбел, 

шипка и др.) - до 70 % за едногодишните и до 80 % за многогодишните видове. 

2.2.  Изкупуване на билки  

Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове, а 

съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки. Първичната обработка на 

билките включва тяхното замразяване, изсушаване, оситняване, почистване, балиране и/или 

опаковане. Изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете 

за билки, се определят с Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят 

билкозаготвителните пунктове и складовете за билки (Наредба № 5). Наредбата се прилага за 

помещения, навеси, площадки и всички обекти, които се използват за билкозаготвителни пунктове 

и/или складове за билки. 

Билкозаготвителният пункт и/или склад за билки трябва да има следните самостоятелни помещения 

или функционално обособени места за: 

1. изкупуване или приемане на билки; 

2. обработка на билки; 

3. естествено или изкуствено сушене; 

4. съхранение на готовата продукция; 

5. съхранение на опаковъчни материали. 

Помещенията или местата по т. 2 и 3 не са задължителни за складовете. 
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Билкозаготвителният пункт и/или складът за билки трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да е ясно обозначен с указателна табела; 

2. да не е разположен в непосредствена близост до места за отглеждане на селскостопански 

животни; 

3. да е отделен от прилежащата територия с ограда, възпрепятстваща проникването на животни и 

пренасянето на животински отпадъци; 

4. да е достъпен с автомобилен транспорт; 

5. да е изграден от материали и по начин, осигуряващи цялостното му почистване; 

6. да е конструиран по начин, който осигурява защита срещу достъп на вредители, както и да 

позволява дезинсекция и дератизация; 

7. подовете да са с трайно покритие, а стените - с повърхност, позволяващи ефективно почистване; 

8. откритите площадки да са покрити с трайна настилка, позволяваща ефективното им почистване, и 

да са с подходящ наклон или дренаж за оттичане на повърхностните води; 

9. да е сух и с естествена вентилация или да е оборудван с вентилационна система; 

10. да е с подходящо естествено или изкуствено осветление, отговарящо на изискванията за 

здравословни и безопасни условия на труд; 

11. да е с обезопасена електрическа инсталация и електрически уреди; 

12. да отговаря на условията за пожарна безопасност; 

13. канализацията за отпадните води да е свързана с централната канализация на населеното място 

или да има локална такава; 

14. да има санитарен възел и течаща вода или при липса на централно водоснабдяване да е 

оборудван с резервоари за вода и походна мивка; 

15. да е оборудван със съдове за отпадъци, които: 

а) са с плътно затварящи се капаци; 

б) се разполагат на специално предназначено за целта място; 

16. да е снабден със средства за измерване на теглото съгласно действащата нормативна уредба; 

17. да е конструиран така, че да осигурява непрекъснатост на технологичния процес и недопускане 

на смесване по време и място на билки в различни фази на обработката им; 

18. да притежава достатъчно работно пространство, позволяващо извършване на всички дейности в 

него; 

19. в него да не се отглеждат животни. 
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Съгласно Закона за лечебните растения билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки 

и/или извършва първичната им обработка. Той 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 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 този закон за проверка на наличните или 

намиращите се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация; 

6. всяка година 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. 

Изкупуването на неподложени на първична обработка билки може да се извършва и от лица, 

различни от билкозаготвителите, за нуждите на производства, за които са необходими билки в 

необработен вид. 

Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/или склад за билки трябва да водят книга за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в съответната РИОСВ и 

книга за проведените инструктажи в билкозаготвителния пункт или склад. Лицата също така 

представят в съответната РИОСВ до 31 януари обобщена информация за предходната година за 

изкупените, реализираните и намиращите се на склад билки със справка по образец (Справка - 

образец по-долу). 

В билкозаготвителните пунктове се изкупуват само билки, за които е издадено: 

1. позволително по ЗЛР, когато билките са събрани от диворастящи лечебни растения или от 

лечебни растения, култивирани от общината; 

2. удостоверение от общината, когато билките са събрани от лечебни растения, култивирани от 

собственици или ползватели на земи, гори и водни обекти. 

При прекратяване дейността на пункта или склада за билки лицата са длъжни в срок до 7 дни 

писмено да уведомят съответната регионална инспекция по околната среда и водите, да 

предоставят обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните до момента на 

прекратяване на дейността билки и да съхраняват книгата за изкупените, реализираните и 

наличните количества билки, регистрирана в РИОСВ, за срок от една година. 

2.3. Специален режим за опазване и ползване на отделни видове диворастящи лечебни 

растения 
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Законът за лечебните растения предвижда специален режим на опазване и ползване за отделни 

видове диворастящи лечебни растения, когато биологичното разнообразие или ресурсите им 

проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава 

тенденция. Специалният режим се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на 

околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник". Определените в заповедта 

количества билки се разпределят от регионалните инспекции по околната среда и водите между 

билкозаготвителите от района на инспекцията. Специалният режим обхваща: 

1. забрана за събиране на билки за определен период от естествените находища на видовете от 

територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; 

2. определяне на годишно допустимо за събиране количество билки по райони или находища; 

3. разработване и прилагане на мерки за възстановяване на популациите и на техните 

местообитания. 

Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под специален 

режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната среда и водите или 

оправомощено от него длъжностно лице. 

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

използват със или без преработване за производство на лекарствени продукти, храни и козметика 

със следните документи: 

1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, когато билките са 

събрани от естествените им находища; 

2. удостоверение, издадено от общината, когато билките са събрани от култивирани лечебни 

растения; 

3. позволителното за ползване на билки по ЗЛР. 

 

3. Контрол  и управление върху дейностите по опазване и устойчиво ползване на 

лечебните растения 

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, храните и горите; 

2. областните управители; 

3. кметовете на общините; 

4. директорите на дирекциите на националните паркове; 

5. изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите; 

6. директорите на държавните горски стопанства и на държавните ловни стопанства. 

Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от: 
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1. министъра на земеделието, храните и горите; 

2. кметовете на общините. 

 

Според Закона за лечебните растения контролните функции се упражняват от различни органи 

съобразно техните правомощия, като функциите им се разпростират на национално и/или местно 

ниво. 

Министърът на околната среда и водите контролира: 

1. провеждането на държавната политика за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения; 

2. състоянието на генетичния фонд на лечебните растения на територията на страната и устойчивото 

им ползване; 

3. въвеждането в природата на чужди видове лечебни растения.  

 

Регионалните инспекции по околната среда и водите контролират: 

1. изпълнението на предвижданията на плановите документи по чл. 50 от ЗЛР;  

2. спазването на специалния режим;  

3. дейността на билкозаготвителите в билкозаготвителните пунктове и складовете за билки; 

4. вида и количествата на билките за преработване и търговия; 

5. опазването на находищата и ползването на лечебните растения; 

6. лицата, които събират билки или генетичен материал, по отношение на вида и количеството, 

както и начините и средствата за събиране; 

7. издадените позволителни от компетентните органи. 

 

Министърът на земеделието, храните и горите контролира посевния и посадъчния материал от 

лечебни растения. 

Областният управител контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните 

обекти в поземления фонд - държавна собственост. 

 

Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните 

обекти - общинска собственост, в поземления фонд и в населените места. 

Директорът на дирекция на национален парк контролира: 

1. изпълнението на плановете за управление, отнасящи се до лечебните растения; 

2. ползването на лечебните растения на територията на националния парк. 

https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5643283
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Регионалната дирекция по горите организира контрола върху ползването и възпроизводството на 

лечебните растения в горските територии в обхвата на нейното действие. 

Административнонаказателна отговорност: 

Законът за лечебните растения предвижда редица санкции и глоби за нарушителите, които не 

спазват установения режим на ползване на лечебните растения. Нарушенията се установяват с 

актове на длъжностни лица, упълномощени от органите по чл. 42, ал. 1 от ЗЛР, съобразно техните 

правомощия. Наказателните постановления се издават от лицата по чл. 42, ал. 1 от ЗЛР или от 

упълномощени от тях длъжностни лица. По-често срещаните нарушения по ЗЛР и глобите, които са 

предвидени за тях са следните:  

 - Който в нарушение на разпоредбата на чл. 12 от ЗЛР събира, изкупува, извършва първична 

обработка и търговия с билки от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване и в 

нарушение на заповедите по чл. 10, ал. 2 или 5 от ЗЛР, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., 

съответно с имуществена санкция от 500 до 3000 лв. 

 - Който в нарушение на чл. 21, ал. 2 и ал. 5 от ЗЛР ползва лечебни растения за стопанска 

дейност без позволително, се наказва с глоба от 20 до 1000 лв., съответно с имуществена санкция от 

300 до 5000 лв. 

 - Който в нарушение на чл. 28б от ЗЛР ползва лечебни растения с редовно издадено 

позволително, но извън указаните в него вид на ползване, разрешено количество, район или 

конкретно находище, начин на ползване и срок, както и при неизпълнение на поставените в 

позволителното други условия, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв., съответно с имуществена 

санкция от 200 до 2000 лв. 

 - Който ползва лечебните растения по начини и със средства, които водят до увреждане на 

находищата им, до намаляване на техните ресурси, до затруднено възобновяване на популациите 

им или до намаляване на тяхното биологично разнообразие или в нарушение на разпоредбите на 

Наредба № 2/2004 г., се наказва с глоба до 3000 лв., съответно с имуществена санкция до 5000 лв. 

 - Който в нарушение на чл. 28а от ЗЛР продава, изкупува и/или превозва билки или 

генетичен материал, за които няма издадено позволително за ползване по чл. 22 или 

удостоверение за отглеждане в култура по чл. 46, т. 3, се наказва с глоба от 100 до 2000 лв. или с 

имуществена санкция от 300 до 3000 лв. 

 - Който наруши изискванията на Наредба № 5/2004 г. се наказва с глоба от 50 до 3000 лв. 

или с имуществена санкция от 300 до 5000 лв. 

 - Който в нарушение на чл. 31, ал. 2 от ЗЛР не уведоми регионалната инспекция по околната 

среда и водите за организираните от него билкозаготвителни пунктове, изкупува билки, за които не 

е издадено позволително или удостоверение за култивиране, не съхранява позволителните или 

удостоверенията в посочения срок, не води книга за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки и за техния произход, не осигурява достъп на контролните органи до наличните 

или намиращите се в процес на първична обработка билки, не предоставя обобщена информация 

на инспекцията за изкупените и наличните количества билки, се наказва с глоба от 100 до 1000 лв. 

или с имуществена санкция от 300 до 2500 лв. 

https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p34689440
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635291
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p377737
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635297
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635298
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p377855
https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p28679762
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 - Лицата, които в нарушение на чл. 32 от ЗЛР не предоставят обобщена информация пред 

регионалната инспекция по околната среда и водите за изкупените, реализираните и намиращите 

се на склад билки, се наказват с имуществена санкция до 5000 лв. 

 - За други нарушения на този закон, ако извършеното не съставлява престъпление, 

физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лв., а на юридическите лица и едноличните 

търговци се налага имуществена санкция от 200 до 2000 лв. 

 

Законът за храните определя изисквания и норми свързани с производство на храни. 

Производството на храни е цялостен или частичен процес на добив, преработка, приготвяне, 

пакетиране, препакетиране, етикетиране и съхраняване на храни. "Обект за производство на храни" 

е всяко помещение или сграда, в което се извършва добив, частична или цялостна преработка, 

приготвяне, пакетиране, препакетиране, бутилиране, етикетиране и съхранение на храни, 

предназначени за консумация от човека. Производство и търговия с храни в страната се извършва 

само в обекти, регистрирани по реда на този закон. 

Пунктовете за изкупуване и обектите за преработка на гъби, плодове и зеленчуци и др. 

(диворастящи, горски, култивирани и биологично отглеждани продукти) за съхранение и 

продажба на храни следва да се регистрират по Закона за храните.  

Организациите, които извършват изкупуване на диворастящи гъби и горски плодове се  регистрират 

по реда на чл. 12 от Закона за храните. Добиването на култивираните гъби „Печурка“ и „Кладница“ 

във ферми-гъбарници, също подлежи на регистрация по реда на чл. 12 от Закона за храните. 

Регистрацията се извършва, чрез подаване на заявление до съответната Областна дирекция 

„Безопасност на храните“ (ОДБХ). В заявлението се посочват дейностите, които ще се извършват в 

обекта – доставка, преработване – включително сортиране, сушене, нарязване, опаковане, 

охлаждане, замразяване, бланширане и др. процеси. Образци на заявления и удостовения за 

вписване в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове и/или 

култивирани гъби са приложени по-долу в материала. 

https://web.apis.bg/p.php?i=12126#p5635306
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ТАРИФА за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и 

водни обекти - държавна собственост 

Приета с ПМС № 94 от 29.05.2000 г., обн., ДВ, бр. 46 от 6.06.2000 г. 

Чл. 1. За ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, 
се заплащат следните такси: 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Такса (лв.) 

I. Билки (в сурово състояние)     

1. Грудки, корени, коренища     

- божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, 
ягода горска 

кг 0,09 

- кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика кг 0,07 

- бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 

- глухарче, девесил, оман чер, пищялка, чобанка кг 0,01 

- други кг 0,03 

. Листа   

- мечо грозде кг 0,08 

- боровинка червена и черна, лудо биле кг 0,04 

- бръшлян, чобанка кг 0,03 

- глог, живовлек, леска, липа, люляк, оман чер, 
ягода горска 

кг 0,02 

- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел кг 0,01 

- други кг 0,03 

3. Стръкове   
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- блатно кокиче кг 0,10 

- горицвет, лазаркиня кг 0,08 

- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, 
лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче 

кг 0,05 

- зимзелен, лудо биле, ранилист, теменуга 
миризлива, чубрица планинска 

кг 0,04 

- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион 
червен, мащерка, очанка, риган обикновен 

кг 0,03 

- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица, 
изсипливче, камшик, лепка, медуница, миши уши, 
пача трева, пелин обикновен, подъбиче бяло, 
подъбиче червено, пчелник, равнец бял 

кг 0,02 

- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, 
змийско мляко, имел бял, комунига жълта, 
мокреш, оман чер, росопас, теменуга трицветна, 
хвощ 

кг 0,01 

- други кг 0,03 

4. Цветове   

- липа кг 0,10 

- божур, иглика кг 0,05 

- метличина, паричка, подбел, ралица, слез, 
тъжник блатен 

кг 0,03 

- акация бяла, бъз кг 0,02 

- вратига, глог, равнец бял кг 0,01 

- други кг 0,03 

5. Плодове   

- боровинка червена и черна, хвойна червена кг 0,15 

- хвойна сибирска кг 0,10 

- кисел трън, къпина, малина кг 0,04 
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- бъз, глог, конски кестен, киселица кг 0,02 

- бъзак, трънка кг 0,01 

- други кг 0,03 

6. Семена   

- есенен минзухар кг 0,15 

- други кг 0,08 

7. Пъпки   

- странични борови връхчета кг 0,15 

- бяла бреза, черна топола кг 0,10 

- други кг 0,08 

8. Кори   

- мъждрян, ясен кг 0,20 

- зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 

- върба кг 0,05 

- дъб кг 0,03 

- бреза кг 0,02 

- други кг 0,03 

9. Лишеи   

- исландски кг 0,10 

10. Водорасли кг 0,30 

II. Генетичен материал за култивирано отглеждане, 
включително при лабораторни условия, за 
създаване на колекции или за възстановяване на 
други места в природата 

  

1. От защитени лечебни растения   

- плодове 100 г 20,00 
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- семена 100 г 50,00 

- резници бр. 2,00 

2. От лечебни растения под специален режим на 
опазване и ползване 

  

- луковици, грудки, коренища бр. 1,00 

- плодове 100 г 5,00 

- семена 100 г 10,00 

- резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения   

- луковици, грудки, коренища от всички видове, с 
изключение на описаните 

бр. 0,10 

- лук (всички видове), перуника (всички видове) бр. 0,20 

- ботурче есенно (есенна циклама) бр. 1,00 

- плодове 100 г 2,00 

- семена 100 г 5,00 

- резници бр. 0,10 

  
Таксите се заплащат преди издаване на разрешителното. 



 

17 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
От……………………………………………………………………… 

ЕГН/ЕИК …………………………………………………………….. 
гр.(с.)………………………………, ул……………………………… 

телефон за връзка: …………………………………………………… 
 

 
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 

 
1. Желая, да ми бъде издадено позволително за ползване на лечебни растения в посочените по 
долу общинските земи, гори, води и водни обекти находящи се в границите на Община Годеч: 

 
№ 
по 

ред 

Наименование на 
лечебното растение 

Използваема част 
на билката 

Землище, местност 
номер на имота 

Заявено 
количество 

сурова маса, (кг) 

1  
 

    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

 
Заявяваме, че:  
- сме запознати с реда, установен със Закона за лечебните растения, Наредба № 2 за правилата за 
събиране на билки, Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителите, 
както и с изискванията за опазване на природната среда и видовото разнообразие. 
2. Желая, да ми бъде издадено удостоверение за билки от следните култивирани лечебни растения: 

 
№ по 
ред 

Наименование 
на лечебното 

растение 

Землище, 
местност 
номер на 

имота 

Площ на 
създаденото 
култивирано 
насаждение 

Годишен 
добив 

/сурово 
състояние/  

кг. 

Годишен добив от:  

Коренища  
/сурово 

състояние/  
кг. 

Листа 
/сурово 

състояние/  
кг. 

Стръкове 
/сурово 

състояние/  
кг. 

Плодове 
/сурово 

състояние/  
кг. 

1  
 

        

2 
  

        

3         
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4 
  

        

5 
  

        

 
Гореописаните билки се предават на …………………………………………………………………………………, с цел 
…………………………………………………………………… 
 
Заявяваме, че:  
- сме запознати с реда, установен със Закона за лечебните растения, Наредба № 2 за правилата за 
събиране на билки, Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителите, 
както и с изискванията за опазване на природната среда и видовото разнообразие. 
 
Прилагам следните документи: 
 
1. Документи за самоличност /нотариално заверено пълномощно; 
2. Списък на физически лица осъществяващи събирането.  
 
 
Подпис:       Дата: 
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Бланка на общината 
ОБЩИНА................................. 

Адрес:...........................................тел.  ..................факс ...................... 
_______________________________________________________________________________ 
 

Изх. № ….................................... 

Дата ................................ год. 

 
ПОЗВОЛИТЕЛНО №................ от .................. год. 

за ползване на лечебни растения от земи, гори и водни обекти 
общинска собственост 

 
На основание чл. 21, ал.2, чл.22, т.2 и чл. 24, ал. 2 от Закона за лечебните растения и Решение № 
............ от............год. на Общинския съвет за определяне на таксите за ползване на лечебни 
растения, разрешава се на .................... име на ФЛ или ЮЛ....................................., адрес: гр. 
(с.)..............................., ул. ........................ .№ ........., ЕГН/ЕИК............................................... да 
ползва/събере по смисъла на Приложение към чл.1, ал.2 от ЗЛР, както следва: 
 
 

№ Вид лечебно 
растение 

Използваема 
част (билка) 

Землище 
населено място/ 

Находище – 
район/местност  

 

Количество Такса Общо 

кг лв./кг лв. 

       

       

       

       

ОБЩО  

 
Словом...........................................................................лв. 
 
 
При следните условия: 

 Срок за ползване на настоящото разрешително: от............до.................. 

 Начин за събиране на билката: ...............( да не се изкореняват растения, да не 
се чупят и кастрят клони и т.н.) 

 Препоръчителни инструменти................................. 

 Изисквания за опазване на находището: .....................( да не се допуска черпене 
на повече от ..... %  от запасите на находището; да се оставят добре развити 
плододаващи растения за семенно размножаване и възстановяване на 
находището и др.) 

 Да се спазват хигиенните изисквания, посочени в чл.14, чл.15, чл.16, чл.18 и 
чл.19 от Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране 
на билки и генетичен материал от лечебни растения. 
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 Други....................( да не се събират билки от крайпътни ивици и места със 
замърсени площи, както и край площи с интензивно земеделие, пръскани с 
пестициди и др.) 

 
(В зависимост от конкретната ситуация и вида билки условията могат да  бъдат разработени 
по-подрбно съгласно изискванията на Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията 
за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения. ) 
 

Позволителното се издава преди осъществяване на ползването. 
 

При издаване на позволителното на билкозаготвител – юридическо лице. 
 
Списък на физическите лица осъществяващи събирането: 
 

№ Трите имена Адрес 

1   

2   

3   

..   
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  Кмет на Община............................... 
  /име, подпис, печат/   

 
                                                             

 Съгласувал:..............................  
 
 Изготвил:....................................  
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Бланка на общината  
ОБЩИНА................................. 

Адрес:...........................................тел.  ..................факс ...................... 
_______________________________________________________________________________           

 

Изх. № ….......................... 

Дата ................................ год. 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА БИЛКИ ОТ КУЛТИВИРАНИ ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ  

 
 

На основание чл. 46 т. 3  от Закона за лечебните растения, Община ..................... издава настоящото 
удостоверение в уверение на това, че в имот №.........................,  в землището на гр.(с.) 
..........................................., община .........................................., област............................................., на 
площ от ............................. дка, е създадено култивирано насаждение от 
............................................................................................................................................................... 
(вид  на лечебното растение)  
 
 От горе описаната земя за ..................... година са произведени следните количества  и 
видове билки от ................................................................................  
(вид  на лечебното растение):  
Описва се вида на билките – коренища, лист, стрък, плод от  
 
 
 1...........................................................в количество .................кг в сурово състояние 
 2............................................................в количество.................кг в сурово състояние 
 3........................................................... в количество.................кг в сурово състояние 
 
Горе описаните билки са предоставени на .................................................................................. 
...........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................... 
(посочва се име, презиме, фамилия, л.к. №, постоянен адрес на физическото лице или 
наименование, адрес на регистрация/управление, код по булстат, данъчен номер на 
билкозаготвителя, регистриран по търговския закон) 

 
Дата ..............................     

 Кмет на Община............................... 
                                                                                 /име, подпис, печат/   

 
 Съгласувал:................... 
  
 Изготвил:...................... 
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Вх. рег. №................./.................200   г.     ДО 
         Р И О С В 
         гр. ........................... 
 
 

У В Е Д О М Л Е Н И Е 
за организиран билкозаготвителен пункт и/или склад 

 
От ......................................................................................................... ЕГН ............................................. 
(име, презиме, фамилия) 

лична карта № ......................, изд. на .......................... год. от .................... в гр. ................................ 

с постоянен адрес в гр./с ........................................................................................................................ 
(физическо лице, собственик, управинтел, изпълнителен директор) 

представител на ...................................................................................................................................... 
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец) 

БУЛСТАТ ..................................., Дан. № .................................., ............................................................ 
                (адрес/адрес на управление-община) 

................................................ .................... .......................................... .................................................. 
(населено място)    (пощенски код)   (ж.к./квартал)   (булевард/площад/улица) 

.................................................................................................................................................................. 
(№)  (блок)    (вход)  (етаж)  (ап.)    (телефон)  (факс) 

  
 С настоящето Ви уведомявам, че към ............................ 20   год. СЪМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА 
ОТ МЕН ФИРМА Е организирал/а билкозаготвителен пункт и/или склад за билки, който отговаря на 
всички изисквания на нормативните актове, регламентиращи дейността по изкупуване и/или 
първичната обработка на билки и последващото им съхраняване и считано от ....................... 20  год. 
ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ОСЪЩЕСТВЯВА тази дейност. 

(ненужното се зачертава) 

 Моля да бъдат предприети необходимите действия за регистрация на книгата за изкупени, 
реализирани и налични количества билки, която ще се води за обекта, както и за това посоченото 
по-горе обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред, като се вземе предвид, че: 
Административният адрес на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е:................ 
 
................................................ .................... ....................... .................................................................... 
(населено място)  (община)   (пощенски код)   (ж.к./квартал) (булевард/площад/улица) 

......... ..................................................................................................................... .................................. 
(№)  (блок)    (вход)   (етаж)(ап.)  (телефон)    (фхкс) 

 
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е: ........................................ 
 
................................................................................................................. ЕГН ......................................... 
(име, презиме, фамилия) 

лична карта № .........................., изд. на .......................... год. от ................. в гр. ............................... 

с постоянен адрес в гр./с........................................................................................................... 

Справка-декларация за площта на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки: 
Обща площ на обекта:       .....................кв.м. 
Застроена площ:       .....................кв.м. 
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Справка-декларация за наличието на отделни помещения или тяхната функционална 
обособеност в организирания билкозаготвителен пункт и/или склад за билки: 

         Вярното се отбелязва с “ДА” или “НЕ” 
Наличие на отделни помещения      ..........         ........ 
Функционална обособеност на помещенията     ..........       ........ 
Наличие на открити площадки       ..........       ........ 
Наличие на сушилня за изкуствено сушене     ..........          ........ 
 
Приложени документи:           да   не  
 
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец ...........         ........ 
2. Копие от акта за собственост, от който произтича правото да се ползва 
 обектът, които ще се използва за билкозаготвителен пункт и/или склад за 
 билки          ..........         ........ 
3. Копие от документа (договора), с който билкозаготвителят е възложил  
 управлението и организацията на билкозаготвителния пункт и/или склад  
 на лице, изпълняващо функциите на отговорник    ..........         ........ 
 
 
.......................................       ....................................... 
 
(дата, място)         (подпис/печат) 
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Вх. рег. №................./.................200   г.    ДО 
        Р И О С В - гр. ............................ 

 
У В Е Д О М Л Е Н И Е    ЗА   И З К У П У В А Н Е  

на неподложени на първична обработка билки за нуждите на производство 
 

От ........................................................................................................... ЕГН ........................................... 
(име, презиме, фамилия) 

лична карта № ......................, изд. на .......................... год. от .................... в гр. ................................ 

с постоянен адрес в гр./с......................................................................................................................... 
(физическо лице, собственик, управинтел, изпълнителен директор) 

представител на ...................................................................................................................................... 
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец) 

БУЛСТАТ ..................................., Дан. № .................................., ............................................................. 
                (адрес/адрес на управление-община) 

................................................ .................... .......................................... .................................................. 
(населено място)    (пощенски код)   (ж.к./квартал)   (булевард/площад/улица) 

................................................................................................................................................................... 
(№)  (блок)    (вход)  (етаж)  (ап.)    (телефон)  (факс) 

С настоящето Ви уведомявам, че считано от ............................ 200    год. ЗА НУЖДИТЕ НА 
ПРОИЗВОДСТВО ЩЕ ИЗКУПУВАМ / ПРЕДСТАВЛЯВАНАТА ОТ МЕН ФИРМА ЩЕ ИЗКУПУВА  

(ненужното се зачертава) 

НЕПОДЛОЖЕНИ НА ПЪРВИЧНА ОБРАБОТКА БИЛКИ, НА АДРЕС: 
................................................................................................................................................................... 
(населено място)    (община)     (пощенски код)  

................................................................................. .................................................................................. 
(ж.к./квартал)     (булевард/площад/улица)      (№) 

Моля посоченото обстоятелство да бъде отразено по законоустановения ред, както и да бъдат 
предприети необходимите действия за регистрация на книгата за изкупени, реализирани и налични 
количества неподложени на първична обработка билки, която ще се води за посочения по-горе 
обект. 
Отговорник на организирания билкозаготвителен пункт и/или склад е: ......................................... 
 
................................................................................................................. ЕГН .......................................... 
(име, презиме, фамилия) 

лична карта № .........................., изд. на .......................... год. от ................. в гр. ............................... 

с постоянен адрес в гр./с........................................................................................................................ 

 
Приложени документи:           да  не  
 
1. Удостоверение за актуална съдебна регистрация, ако лицето е търговец ...........         ....... 
2. Копие от документа (договора), с който билкозаготвителят е възложил  
 управлението и организацията на билкозаготвителния пункт и/или склад  
 на лице, изпълняващо функциите на отговорник    ..........          ....... 
 
............................................      ............................................... 
(дата, място)        (подпис/печат) 
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Вх. рег. № .......... / ........ 200 .. год.     До    
         РИОСВ    
         град ............... 

СПРАВКА 
за изкупените, реализираните и наличните количества билки  

за ......... година 
 

Билкозаготвителен пункт/склад за билки: ............................................................................................ 
(населено място, адрес) 

организиран от ......................................................................................................................................... 
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор) 
 

№ Вид 
билка 

Мярка 
(кг) 

Налични количества в 
началото на годината 

Изкупени 
количества 

Реализирани 
количества 

Налични 
количества в края 

на годината 

І. Билки под специален режим на опазване и ползване 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

II. Билки, които не са под специален режим на опазване и ползване 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

 

гр. ............  Отговорник на пункта/склада за билки: ................................................................. 

дата: ..........        (име, презиме, фамилия) 

         Подпис: ........................................ 
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Книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки 

№ Дата Вид 
билка 

Изкупено 
количество 

(кг) 

Доставчик Реализирано 
количество 

(кг) 

Налично 
количество 

(кг) 

Съпровождащи 
документи 

свежо сухо свежо сухо свежо сухо 

_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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Приложение №1 към Заповед № РД 11-309/ 30.03.2012г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ№94) 
 

ДО 
ДИРЕКТОРА НА ОДБХ 
ГР.................. 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ 
в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби 

и/или горски плодове 
 

От /трите имена/ ........................................................................................................................................... 
живущ гр./с. ......................., община ......................., ж.к./ул......................., №........, бл..........................., 
вх....., ап......, тел................. в качеството си на ........................................................................................... 

/собственик, управител / 
на.................................................................................................................................................................... 

/вид, наименование на обекта/ 
със седалище/ адрес за кореспонденция .................................................................................................. 
гр./с......................................, община .......................................................................................................... 
ж.к/ул.............................., №........, бл......., вх........, ап........., тел................................................................ 
ЕИК/БУЛСТАТ ................................................ 
 
Г-н Директор, 
На основание Заповед №........./...........г на изпълнителния директор на БАБХ, моля да бъда вписан в 
списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове, за следните дейности: 
1…………………………………………………………………………... 
2…………………………………………………………………………... 
3…………………………………………………………………………... 
Със следните видове храни: 
1................................................................................................................... 
2................................................................................................................... 
3................................................................................................................... 
За период от.....................................до................................... 
Xраните от неживотински произход ще съхранявам в: 
...................................................................................................................................................... 
(наименование и вид на обекта) 
с адрес:.гр./с..............................................................община...................................................... 
ж.к./ул............................................................№ ........... .............................................................. 
собственост на : .......................................................................................................................... 
(пълно наименование на лицето) 
 
Дата.................       Заявител:.................... 
гр./с..................        /подпис и печат/ 
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Приложение №2 към Заповед № РД 11-309/ 30.03.2012г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ №95) 
  

Българска агенция по безопасност на храните 
Поделение на БАБХ 

 
 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ 
в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби 

и/или горски плодове 
 

№ ............................./.............................г. 
 
ОДБХ - ............................. във връзка със Заявление № ........../................год. и Протокол от 
извършена проверка от............20…. г. на основание Заповед № ......../...................год. 
 

УДОСТОВЕРЯВА, 
 

че обект........................................................................................................................................................... 
(наименование и вид на обекта)  

с адрес:.гр./с. .............................................................. община ...................................................................  
ж.к./ул....................................................................................................№ ........... тел................................... 
собственост на................................................................................................................................................ 

(пълно наименование на лицето)  

със седалище/ адрес за кореспонденция ................................................................................................... 
гр./с. ............................................... община..................................................  
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел...................................  
ЕИК/ БУЛСТАТ..................................................  
извършва следните дейности:  
1........................................................................................................................  
2……………………………………………………………………………………………………………………  
3........................................................................................................................  
със следните видове храни:  
1.........................................................................................................................  
2.........................................................................................................................  
3.........................................................................................................................  
В съответствие с желанието на заявителя е вписан за периода от .......................до................................. 
включително, като обект за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове.  
Настоящото удостоверение за вписване в списъка на обекти за изкупуване на диворастящи гъби 
и/или горски плодове се издава в два еднообразни екземпляра – един за обекта и един за ОДБХ.  
 
Дата:.....................     ДИРЕКТОР:.............................................................  

( подпис )  

(име, фамилия и печат) 
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Приложение №4 към Заповед № РД 11-309/ 30.03.2012г. на изп. директор на БАБХ (Образец БАБХ №97)  
 

Българска агенция по безопасност на храните 
Поделение на БАБХ…………………………………………………….. 

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВПИСВАНЕ 
в списъка на обекти за първично производство 

на култивирани гъби 
№ ............................./.............................г. 

 
ОДБХ - ............................. във връзка със Заявление № ........../................год. и Протокол  от 
извършена проверка от............20…. г. на основание Заповед № ......../...................год.  
 

УДОСТОВЕРЯВА, 
че обект............................................................................................................................................................. 

(наименование и вид на обекта)  

с адрес:.гр./с. .............................................................. община ...................................................................... 
ж.к./ул....................................................................................................№ ........... тел..................................... 
собственост на.................................................................................................................................................. 

(пълно наименование на лицето)  

със седалище ................................................................................................................................................... 
адрес на управление: гр./с. ............................................... община............................................................... 
ж.к./ул.................................................................№ ........... бл....... вх. .......ап......тел..................................... 
ЕИК/ БУЛСТАТ..................................................  
извършва следните дейности:  
1........................................................................................................................  
2…………………………………………………………………………………………………………………… 
3........................................................................................................................  
В съответствие с желанието на заявителя е вписан, като обект за първично производство на 
култивирани гъби.  
Настоящото удостоверение за вписване в списъка на обекти за първично производство на 
култивирани гъби се издава в два еднообразни екземпляра – един за обекта и един за ОДБХ.  
 
Дата:......................    ДИРЕКТОР:.............................................................  

(подпис )  

(име, фамилия и печат) 
 



                                        
Европейски съюз 
 

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2014-2020г. 
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

1 
Докладът и проучването са част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на Сдружение 
„Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение № РД 50-
141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от 
общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 2014-2020 
г. http://www.eufunds.bg/ 
 

      Приложение 3 

Таблица 1. Списък на регистрираните билкозаготвителни пунктове и складове за билки в 

РИОСВ – Монтана1 за територията на община Берковица, към ноември 2017 г. 

№ Фирма/ Лице Адрес на обекта, 
отговорник 

Вид на билките  Забележки 

1 РПК “Дружба“  гр. Берковица,   
ул.„Александровска“ 
№ 3; 
 
Йордан Тодоров 

Цвят бъз; цвят липа; 
плод къпина; плод див 
кестен; плод трънка; 
стрък бял равнец 

 

2 „БИО ЕМ ДИ-1“ 
ЕООД 
 

гр. Берковица, 
ул. „Николаевска“ № 
95 
 
Данаилка Златкова 

Плод къпина; плод 
черна боровинка; плод 
червена боровинка; 
плод горска малина; 

За 2016 и 2017 г. не 
са посочели 
изкупени 
количества 

3 Вероника 
Фалцари 

гр. Берковица, ул. 
„Ашиклар“ №79 
 
Вероника Фалцари 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

4 Николай Велев 
„НВВ-0015“ ЕООД 
гр. Видин, ул. 
„Христо Ботев“ № 
2, вх. Б, ет.1 

с. Мездрея, 
оранжериен комплекс 
 
Тодор Тодоров 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

5 ЕТ „Василико-
Васил Тодоров“ 

гр. Берковица, ул. 
„Александровска“ № 
79 

Цвят липа; плод къпина; 
плод червена 
боровинка; плод черна 
боровинка 

Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2015 до 
2017г. 

6 „ГАНЕКСТ“ ЕООД 
гр. София, бул. 
„Кн. Батемберг“ 
№ 16, вх.В, ет.2 

с. Замфиково, базата 
на „Дрога“, Веско 
Крумов 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

                                                           
1 Информация на РИОСВ – Монтана, 2017г.  

http://www.eufunds.bg/
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7 ПК „Съгласие“  с. Замфирово, ул. 
„Лазар Младенов“ 
№2; Недялко 
Александров 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

8 ЕТ “МАРИАН 
МИЛАНОВ 72“ 

с. Бързия, ул. „Артец“  
№37;  
 
Мариан Милонов 

Плод черна боровинка; 
плод къпина 

Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2014 до 
2017г. 

9 ЕТ „Валери 
Вълчев 67“  

с. Бързия, ул. 
„Петроханска“ №101;  
Валери Вълчев 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

10 ПК „Равенство“ с. Боровци, ул. „Д. 
Благоев“ №1 

Цвят липа  

11 ЕТ „Славени-
Любен Тончев“  

Гр. Берковица, ул. 
„Парчевич“ № 3;  
 
Любен Тончев 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 

12 „САНИ АГРО“ 
ЕООД  
гр. Берковица, ул. 
„Николаевска“ № 
7, бл. 9, ет.1 

гр. Берковица, ул. 
„Николаевска“ № 102, 
бивш завод „Елица“;  
 
Асен Стефанов 

Цвят липа, стрък жълт 
кантарион 

Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2015 до 
2017г. 

13 Камелия 
Каменова Широн 

с. Песочница, ул. 
„Десета“ №15;  
Камелия Широн 

Стрък жълт кантарион, 
стрък риган, стрък 
мента;  стрък синя 
тинтява; плод черна 
боровинка; плод 
червена боровинка 

Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения за 2017г. 

14 „ХЕРБАЛКАН“ 
ЕООД 

гр. Берковица, ул. 
Николаевска №8;  
 
Валентин Стоянов 

Стрък еньовче, 
обикновен черновръх; 
стрък пълзящо 
прозорче, горски слез; 
трицветна теменуга; 
цвят лопен; стрък 
коприва; стрък 
маточина 

 

15 „Обсет Инвест“ 
ЕООД 
гр. София, ж.к. 
„Стрелбище“, ул. 
„Траянови врати“ 
№ 5, офис 1  

гр. Берковица, ул. 
„Берковска река“ №11;  
 
Силвия Петрова 

 Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения от 2013 до 
2017г. 



 

3 
 

16 „ЕКОВИТА“ ООД 
гр. Пазарджик, ул. 
„Синетевска“ №3 

гр. Берковица, ул. 
„Берковска река“ № 
11;  
 
Мая Георгиева 

Плод черна боровинка; 
плод къпина; плод 
червена боровинка; 
плод трънка; плод 
горска ягода; плод 
горска малина 

Няма посочени 
количества на 
изкупени лечебни 
растения за 2017г. 

Подчертаните номера са на фирми едновременно регистрирани в списъка на регистрираните билкозаготвителни 

пунктове и складове за билки в РИОСВ – Монтана2 за територията на община Берковица, съгласно чл. 29 и 31 от ЗЛР  и  в 

списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове в Областна дирекция „Безопасност на 

храните“- Монтана, съгласно чл. 12 на ЗХ. 

Таблица 2. Списък на регистрираните билкозаготвителни пунктове и складове за билки в 

РИОСВ – София област3,  за територията и близко до община Годеч, към ноември 2017г. 

№ Фирма/ Лице Адрес на обекта, 
отговорник 

Вид на билките  Забележки 

1 Александър 
Стоилов 

гр. Годеч, кв. Трап Не е посочена 
информация 

Има подадено 
заявление за 
организиране на 
билкозаготвителен 
пункт от 20 ноември 
2017г. 

2 „Сибелиус Р“ ЕООД с. Осеновлаг, община 
Своге;  
 
Петър Ненков 

Не е посочена 
информация 

Не извършва дейност 
от 2016 г. 

3 ЕТ „Д и С-94- 
Светлана Динчева“ 

гр. Своге, ул. „Георги 
Костов“ №13 
 
Светлана Динчева 

Не е посочена 
информация 

Не извършва дейност 
от 2013 г. до 2017г. 

 

Таблица 3. Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове 

Областна дирекция „Безопасност на храните“- Монтана4 – към 21.11.2017г. – извадка за 

община Берковица 

№ Фирма/ Лице Обект 
Вид на 

изкупувания 
продукт 

№ и дата на 
удостоверение за 

вписване, срок 
Забележки 

1 "Ековита" ООД, 
обл.Пазарджик, 
общ.Пазарджик, 
гр.Пазарджик, 
ул."Синитевска" 
№ 3 

Обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 

горски 
плодове 

2315/20.06.2012г. 
 

 

                                                           
2 Информация на РИОСВ – Монтана, 2017г.  
3  Информация на РИОСВ –София област, 2017г. 
4 Информация от електронната страница на БАБХ, МЗХГ 

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8; 

 

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8
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с.Бързия,ул."Артец" 
№37 

2 ЕТ "Мариан 
Миланов 72",  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
с.Бързия, 
ул."Артец" № 37 

обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
с.Бързия,ул."Артец" 
№37 

диворастящи 
гъби; горски 
плодове 

2316/21.06.2012г. Временно 
преустанов
ена 
дейност 

3 ЕТ "Валери 
Вълчев 67", 
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
с.Бързия, 
ул."Петроханска" 
№101 

Обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
с.Бързия, 
ул."Петроханска" 
№101 

диворастящи 
гъби; горски 
плодове 

2318/21.06.2012г.  
 

 

4 "Щастливец" 
ЕООД, 
обл.Монтана, 
общ.Монтана, 
гр.Монтана, 
ж.к."Плиска", 
бл.8,вх.Б,ет.3,ап.
29 

Обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Монтана, 
с.Смоляновци, 
ул."Девети 
септември" № 2 

диворастящи 
гъби; горски 
плодове 

2319/21.06.2012г.  
 

 

5 "ЦЕКО И КО" 
ЕООД, 
обл.Монтана, 
общ.Монтана, 
с.Смоляновци, 
ул."Иван 
Вазов"№ 8 

Обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
с.Бистрилица, 
ул."Живовска" №5 

диворастящи 
гъби; горски 
плодове 

2409/21.08.2012г.  
 

 

6 "САНИ АГРО" 
ЕООД, 
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
гр.Берковица, 
ул."Николаевска
" №7, бл. 9, ет.1 

Обект за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и горски плодове  
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
гр.Берковица, 
ул."Николаевска" 
№102, бивш завод 
"Елица" 

диворастящи 
гъби; горски 
плодове 

3803/17.09.2015 г. 
 

 

Подчертаните номера са на фирми едновременно регистрирани в списъка на регистрираните билкозаготвителни 
пунктове и складове за билки в РИОСВ – Монтана5 за територията на община Берковица, съгласно чл. 29 и 31 от ЗЛР  и  в 
списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове в Областна дирекция „Безопасност на 
храните“- Монтана, съгласно чл. 12 на ЗХ. 

 
 
 
 
 

                                                           
5 Информация на РИОСВ – Монтана, 2017г.  
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Таблица 4 .Списък на обектите за изкупуване на диворастящи гъби и/или горски плодове 
Областна дирекция „Безопасност на храните“- София област6, към 21.11.2017г. – извадка 
за такива в близост до община Годеч 

 

№ Фирма/ Лице Обект 
Вид на 

изкупувания 
продукт 

№ и дата на 
удостоверение за 

вписване, срок 
Забележки 

1 ЕТ ”Д и С - 94 – 
Светослава 
Динчева” 
гр.Своге 
общ.Своге 
ул.”Георги 
Костов” №13   

Пункт за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и плодове  
 
гр. Своге общ.Своге 
ул.”Георги Костов” 
№13 

Диворастящи 
гъби;  
Горски 
плодове 

№30/22.03.2013 г. 
62/29.04.2014 
 

 

2 ЕТ ”БИЛКО 
ТРАНС” 
 гр.Своге 
общ.Своге 
ул.”Райко 
Даскалов” №16  
 

Пункт за изкупуване 
на диворастящи гъби 
и плодове 
 
гр.Своге общ.Своге 
жк.”Дренов” 
ул.”Райко Даскалов” 
№16 

Диворастящи 
гъби; 
Горски 
плодове 

№35/02.04.2013г.  

 

Таблица 5. Списък на обектите за първично производство на култивирани гъби 

Областна дирекция „Безопасност на храните“- Монтана7, към 21.11.2017г. – извадка за община 

Берковица 

№ Фирма/ Лице Обект 
Вид на 

изкупувания 
продукт 

№ и дата на 
удостоверение за 

вписване, срок 
Забележки 

1 ЗП Десимира 
Борисова 
Костова,  
 
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
гр.Берковица, 
ул."Даме Груев" 
№ 7  

Обект за първично 
производство на 
култивирани гъби  
 
обл.Монтана, 
общ.Берковица, 
гр.Берковица, 
ж.к."Заряница" 

Култивирани 
гъби - печурки 

2299/01.06.2012г.  

 

 

 

 

                                                           
6 Информация от електронната страница на БАБХ, МЗХГ 
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8 
7 Информация от електронната страница на БАБХ, МЗХГ 
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8 

http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8
http://www.babh.government.bg/bg/Object/site_register/view/16/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8A%D1%86%D0%B8
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Таблица 6. Списък на организации в територията на община Берковица, които извършват дейности 

по изкупуване, преработка и търговия с лечебни растения, горски плодове и гъби, към ноември 

2017 г. 

№ Име Дейност Адрес Координати за връзка 
 

1 „ХЕРБАЛКАН“ 
ЕООД 

Събиране на билки и 
производство на билкови 
екстракти. Всички 
билкови екстракти се 
произвеждат в обекта на 
фирмата  в гр. Берковица, 
регистриран в БАБХ, с 
регистрационен номер 
3939.  

гр. Берковица 
п.к.3500 
ул. 
“Николаевска” 
№8 
 

тел: 0887 141 477; 
0878 818 833;  
0888 397 413; 
 
електронна страница: 
https://www.herbalkan.com; 
 

2 „БИО ЕМ ДИ 
1“   ООД 
 

Изкупуване и преработка 
на диворастящи и 
култивирани лечебни 
растения. 
Консервирани и 
замразени плодове и 
зеленчуци – 
производство и търговия. 

гр. Берковица, 
ул. 
„Николаевска“ 
№ 95 
 

тел:    0953/ 88 999;  
 0884 229 910 
 
e-mail:  bioemdi@mail.bg 
 
електронна страница:  
http://bioemdi.eu/ 
 

3 „ЕКОТЕРРА” 
ООД 
 

Биологично производство 
на:  малки плодове – 
култивирани ягоди, 
малини, касис и 
къпини;  овощни градини 
– ябълки, сливи, 
праскови, череши, 
кайсии, лешници; билки. 
Производството е 
сертифицирано от QC&I 
Интернешънъл сървисис 
АД. 

гр. Берковица, 
ул. „Берковска 
река“ № 11 
 
 

тел. 0953/ 88 998 
 
e-mail: 
ecoterra@eco-bg.com 
 

4 „БЕРКОФАРМ” 
ООД 
 

Производство на ягоди, 
малини м и годжи бери в 
района на гр. Берковица 

гр. Берковица, 
ул. 
„Николаевска“  
№91 
 

тел.: 0896 602 505; 
0899100940 
 
е-майл: 
office@berkofarm.com 

5 КООПЕРАЦИЯ-
РПК „ДРУЖБА“ 
 

Търговска дейност; 
изкупуване и заготовка на 
билки, диворастящи 
плодове и земеделска 
продукция; предоставя и 
обекти под наем. 

гр. Берковица, 
ул. 
„Александровс
ка“ № 3 
 

тел: 0953/88215; 
 
електронна страница: 
 www.rpk-drujba.com 
 

6 „САНИ АГРО“ 
ЕООД 
 

Изграждане на 
предприятие за 
преработка и пакетиране 
на билки, ядки и плодове 
– инвестиционно 
намерение от декември, 

гр. Берковица, 
ул. 
„Николаевска“ 
№ 7, бл.9, ет.1 
 

тел: 0888 464 746 

https://www.herbalkan.com/
mailto:bioemdi@mail.bg
http://bioemdi.eu/
mailto:ecoterra@eco-bg.com
mailto:office@berkofarm.com
http://www.rpk-drujba.com/
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2016г. в местността 
„Извора“ в Берковица 

обект в гр. 
Берковица, 
местността 
„Изгрев“ 

7 „ВРЕЩИЦА“ АД Изграждане на 
предприятие за 
преработка на 
биологично 
сертифицирани и 
диворастящи плодове и 
билки в землището на 
село Бързи - издадено 
разрешение за 
строителство № 22 от 
17.06.2016г. от община 
Берковица 

с. Бързия, 
община 
Берковица, 
Клисурски 
Манастир 

тел: 0886 560 612 
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Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони 

 

1 
Докладът и проучването са част от изпълнение на дейностите на Стратегията за ВОМР на 
Сдружение „Местна инициативна група-Берковица и Годеч“ във връзка с изпълнение на Споразумение 
№ РД 50-141/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено 
от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР 
2014-2020 г. http://www.eufunds.bg/ 

Приложение 4 

 

Въпросник  
За проучвване на нагласата на заинтересованите лица – земеделски производители, 

предприятия и физически лица за осъществяване на дейности свързани с производство, 

събиране, преработка и разпространение на култивирани и диворастящи билки, горски 

плодове и гъби на територията на „МИГ - Берковица и Годеч“  

 

 

  община Берковица                        община Годеч                      
 
 
Haceлено място: …………………………………………………………………………………………………………………… 
 
1. С какво се занимавате? 

- Земеделски стопанин  - растениевъдство 
- Земеделски стопанин – животновъдство 
- Земеделски стопанин – смесено производство  
- Преработвател на земеделска продукция   
- Неправителствена организация – асоциация, сдружение, др. 
- Читалище  
- Институции – общинска или държавна ____________________________ 
- Бизнес извън земеделието____________________________ 
- друго______________________________________________ 

 

2. Според Вас събирането или култивиране на  природни продукти важно ли е за Вашия 
регион? 

ДА                   НЕ    НЕ ЗНАМ 

Ако ДА,  моля посочете защо  
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

3. Занимавате ли се Вие или някой от Вашите близки със събиране или култивиране на  
природни продукти? 

ДА                   НЕ 

Ако ДА,  моля посочете какви продукти събирате или култивирате ……………………………….. и 
къде………………………………..; 

http://www.eufunds.bg/
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Ако произвеждате природни продукти моля посочете колко ха  и какви 
видове……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4. Ако се занимавате със събиране или култивиране на природни продукти – това основната 
Ви дейност ли е? 

ДА                   НЕ 

Ако Не, моля посочете основната си дейност ………………………………………………………………………….. 

5. Според Вас, кои природни продукти носят най-много доходи? 

 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

  

6. Според Вас от какво се печели най-много във Вашия регион? 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

7. Знаете ли какъв е годишният доход на домакинствата, занимаващи се със събиране на 

природни продукти? 

ДА                   НЕ 

Ако ДА, моля посочете: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
8. Има ли във Вашето населено място  изкупвателен  пункт за събиране на  природни 

продукти? 

ДА                   НЕ 

 
9. Ако няма знаете ли къде се намира най-близкият изкупвателен пункт за събиране на 

природни продукти?  

ДА     ____________              НЕ ЗНАМ  

 

http://www.eufunds.bg/
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10. Има ли във Вашето населено място преработватели на природни продукти?    ДА  НЕ 

ДА                   НЕ 

Ако ДА, моля посочете на какви: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 
11.   Възможно ли е някои от продуктите да намалеят и дори да изчезнат във Вашия район ? 

ДА                   НЕ 

Ако ДА, моля посочете : 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

 

12.  Необходими ли са мерки за опазване на природните продукти около Вашето селищe? 

ДА                   НЕ   
 

13. Кои от посочените мерки смятате за необходими? 

 
- Провеждане на обучения 

- Издаване на разрешителни 

- Контрол върху количествата 

- Забрана за събиране в някой региони 

- Ограничаване на времето за събиране 

- Култивиране на някои продукти 

 
14. Как ще реагирате ако природните ресурси значително намалеят във Вашия регион 

- Не бих променил нищо от досегашното си положение 

- Ще престана да събирам природни продукти 

- Бих намалил количествата, които събирам 

- Ще култивирам продукти 

- Ще потърся друг регион 

- Не ме интересува 

________________________________________________________________________________ 
Благодарим Ви за участието! 

 

http://www.eufunds.bg/

