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Списък на използваните съкращения и термини
ДЛС

Държавно ловно стопанство

ЗБР

Закон за биологичното разнообразие

ЗЛР

Закон за лечебните растения

ЗГ

Закон за горите

ЗООС

Закон за опазване на околната среда

ЗОСИ

Закон за опазване на селскостопанското имущество

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

НПО

Неправителствена организация

ОбА

Общинска администрация

ОбС

Общински съвет

ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда

ОПООС

Общинска програма за опазване на околната среда

РДГ

Регионална дирекция по горите

РИОСВ

Регионална инспекция по околната среда и водите
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1. Въведение
Настоящият документ е разработен като неразделна част на Общинската програма за опазване
на околната среда (ОПООС) на Община Русе, която е с период на действие 2017-2020 година.
За първи път такъв раздел е разработен като част от ОПООС и приет с Решение №337 от
Протокол №18/16.10.2008 година на Общински съвет-Русе и е съгласуван от РИОСВ-Русе с писмо
изх. №5257/12.11.2008 г. Настоящият документ се явява актуализация на разделът изготвен през
2008 г. за период съответстващ на новата Общинската програма за опазване на околната среда
на Община Русе, която се изготвя за периода до 2020 година.
Основание за разработване
Лечебните растения са важна част от природните растителни ресурси и национално природно
богатство. Те имат важно място в бита на повечето български домакинства, а през последните
десетилетия добиват и важно икономическо значение. За да се опази и съхрани този ресурс, то
той трябва да се ползва устойчиво, в количества и по начин които не водят до трайно
намаляване на генетичния или ресурсния им потенциал и позволяват дългосрочното
задоволяване на нуждите на сегашните и бъдещите поколения.
Съгласно чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), кметовете на общините
разработват програми за опазване на околната среда.
България е единствената страна в ЕС, която има специализиран Закон за лечебните растения и
две свързани с него наредби. Според изискванията на чл.50, т.3 от Закона за лечебните растения
(ЗЛР) за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения към общинската програма за
опазване на околната среда се разработва специален раздел "Лечебни растения", което е
задължение на кмета на общината.
Разделът „Лечебни растения“ към ОПООС на община Русе е разработен на основание чл.50, т.3
от Закона за лечебните растения (ЗЛР) и чл.79, ал.1 от Закона за опазване на околната среда
(ЗООС). Спазени са изискванията на действащото в момента законодателство по отношение на
биоразнообразието и лечебните растения, в т.ч. и изисканията на чл. 55 от ЗЛР относно
съдържанието на раздела.
Цел и задачи
Целта на раздел „Лечебни растения” е да осигури опазване на биологичното разнообразие на
лечебните растения и на техните ресурси на територията на община Русе, като планира
ползването, така че то да бъде екологосъобразно и устойчиво.
С него се урежда управлението на дейностите по опазването и устойчиво ползване на лечебните
растения, включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки. Специфичните
цели са следните:
-

Опазване на естествените находища на лечебни растения в община Русе от увреждане и
унищожаване;

-

Осигуряване на устойчивото ползване на лечебните растения, недопускащо намаляване
на генетичния и/или ресурсния им потенциал;

-

Постигане на ефективно прилагане на изпълнителната и контролна дейност на община
Русе в съответствие с изискванията на Закона за лечебните растения и наредбите към
него.
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Дейностите и мерките представени в този раздел са основно за изпълнение на поставените
цели, както и за повишаване ефективността на прилагане на нормативните изисквания по
отношение опазването и устойчивото ползване на лечебните растения на територията на
община Русе.

Поставените цели може да бъдат постигнати при изпълнението на мерки, задачи и дейности
свързани с опазване на лечебните растения в естествените им находища, в т.ч.:
- Изучаване, описание, характеристика и оценка на основните типове природни
местообитания и находища на лечебни растения на територията на община Русе;
- Описание, характеристика и ресурсна оценка на лечебните растения в община Русе;
- Описание, характеристика и оценка на защитените лечебни растения;
- Опазване на естествените местообитания на лечебните растения;
- Поддържане и съхранение на екосистемите съдържащи лечебни растения;
Повишаване на културата на населението при добиването на различните части на
лечебните растения за да не се допуска увреждането и унищожаването им.
Нормативна база
При разработването на програмата са използвани следните нормативни документи:
-Закон за опазване на околната среда (ЗООС) (обн., ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г., посл. изм. и доп.
ДВ., бр. 12 от 03.02.2017 г.);
-Закон за лечебните растения (ЗЛР), обн. в ДВ бр. 29 от 7 април 2000 г., посл. изм. ДВ бр. 98 от 28
ноември 2014 г.;
-Наредба №2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен
материал от лечебни растения, издадена от МОСВ (обн. ДВ бр.14 от 20.02.2004 г.)
-Наредба №5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните
пунктове и складовете за билки, издадена от МОСВ (обн. ДВ бр.85 от 28.09.2004 г.)
-Заповеди на Министъра на околната среда и водите за лечебните растения под специален
режим (по ЗЛР, чл. 10, ал. 1, 2 и 3);
-Утвърденият от Министъра на околната среда и водите на 15.06.2006 година списък с
Коефициенти за превръщане на количествата билки от свежо в сухо тегло (рандеман) по чл.43,
ал.2, т.7 от ЗЛР.
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2. Кратка характеристика на общината
Физикогеографска характеристика
Местоположение
Община Русе е разположена в Североизточна България на река Дунав и граничи с общините
Сливо Поле, Кубрат (тя принадлежи към област Разград), Ветово и Иваново. Река Дунав
представлява държавната граница между България и Румъния и свързва общинския център –
град Русе с десетте дунавски страни, както и със страните по Рейн чрез каналните връзки на
Западна и Централна Европа. Принадлежността на Русе към Дунавския макрорегион съществено
благоприятства социално-икономическото развитие на общината. Общинският център - гр. Русе
се простира североизточно от устието на р.Русенски Лом. Средната му надморска височина е 46
м.

Фигура 1 Местоположение на община Русе
Релеф
Община Русе се характеризира с низинен и равнинно-хълмист релеф. Състои се от ниската
заливна тераса край река Дунав с високи подпочвени води (3-4 метра над речното ниво) и
надзаливна част до 60 метра. В резултат на врязването на река Русенски Лом във варовиковите
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пластове в най-югозападната част от територията на общината релефът е с менадриран
каньовиден характер.
Геолого-геоморфоложкия профил на общината разкрива речни наноси върху льос, льосовидни
отложения и аптски варовици. Съвременните морфогенетични процеси имат широко
проявление, особено в негативен аспект. Това е плоскостната ветрова и водна ерозия,
разрушаваща структурата на почвената покривка, а също така и въздействието на дълбоката
линейна ерозия. Терасният комплекс е особено добре изразен североизточно от Русе и е
съчетан от наличието на две заливни тераси от 4 до 7м. и три над заливни тераси: 15-22м; 3066м и 54-65м.
Най-разпространените почви на територията на община Русе са черноземите (2 типа –
карбонатни черноземи, слабомощни и излужени черноземи) и наносните почви (тип алувиални
и алувиално-ливадни). Благоприятните водни, въздушни и топлинни свойства правят тези
почвени разновидности едни от най-предпочитаните за земеделие.
Климат
Районът на община Русе попада в умереноконтиненталната климатична област,
характеризираща се със студена зима (абсолютна минимална температура – 25,6° С) и сухо,
топло лято (абсолютна максимална температура + 43,6° С). Средната годишна температура е
около 12°С, съответно средната юлска варира от 23° до 26°С, а средната януарска от 0° до –5,4°С.
Летните суховеи и недостатъчните валежи причиняват ерозия на почвата. Есента и пролетта са
краткотрайни. Въпреки студената зима пролетта настъпва рано поради малката надморска
височина, но е по-студена от есента. Характерни за зимния сезон са силните североизточни
ветрове. Мъглите по поречието на Дунав са типично сезонно явление. Резкият контраст между
зимните и летните условия характеризира климата на общината като подчертано континентален.
Това се потвърждава и от средната годишна амплитуда, която е около 26° C и е най-голямата за
страната.
Хидрография
Реките Дунав и Русенки Лом и многобройните дерета формират хидрографската мрежа на
общината. Геолого-геоморфоложкият профил на територията разкрива речни наноси върху льос,
льосовидни отложения и аптски варовици. Водните ресурси на община Русе се базират най-вече
на водите на река Дунав. В чакълесто-песъчливите отложения в терасата на реката са
акумулирани подземни води, които са в пряка хидравлична връзка с водите на реката.
Стопанското ползване на река Русенски Лом е ограничено поради битовото и промишлено
замърсяване и каньоновиднотото ѝ поречие. Южната и източната част на общината е прорязана
от редица дерета, които са сухи през по-голямата част от годината. Естествени езера и
минерални води на територията на общината няма. Има изкуствено създадени язовири за
напояване и риборазвъждане в с. Николово, до “Образцов чифлик” и два в с. Тетово.
Флора и фауна
Територията на община Русе има сравнително богато разнообразие на различни растителни и
животински видове, което е силно повлияно от човешката дейност. Само в ЗЗ „Ломовете” са
установени 149 вида птици, от които 38 са включени в Червената книга на България, а 59 вида са
от европейско природозащитно значение.
Растителността в община Русе не се характеризира с богато биоразнообразие. Територията заета
с гори и храсти е малко над 6%. Преобладаващите естествено растящи дървесни видове са
широколистни, представени от различни видове дъбове, липи, габър, бряст, ясен и др. Срещат се
още смърч, чер бор, орех, мъждрян, акация, гледичия, клен, череша, шестил, явор, леска,
джанка, круша, брекина, мекиш, топола и др., а от храстите преобладават шипка, глог, дрян,
трънка, смрадлика и др. Естествените горски масиви са силно редуцирани за сметка на
усвояването на земеделски площи.
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Икономика и инфраструктура
Община Русе се намира в зоната за трансгранично сътрудничество на България с Румъния. През
нейната територия преминават важни европейски транспортни коридори: Международен
транспортен коридор №9 (ЕТК 9) Хелзинки-Москва-Киев-Кишинев-Букурещ-Русе-Стара ЗагораАлександруполис) и особено важния Международен транспортен коридор №7 (ЕТК 7), който
превръща река Дунав във вътрешноконтинентална връзка между Източна, Централна и Западна
Европа. ЕТК 7 свързва Европа и Азия, като през Черно море се осъществява и директна връзка с
мрежата от вътрешни плавателни канали на Русия и страните от Каспийския басейн.
Пресичането на тези два транспортни коридора обуславя и развитието на съответната
транспортна инфраструктура. В непосредствена близост до гр. Русе е изграден първият (и
доскоро единствен) мост над р. Дунав на територията на България, по който освен шосейна
връзка минава и изключително важната ж.п. линия, която свързва страните от Централна и
Източна Европа с България, а от тук се прави връзка с ж.п. линията София-Пловдив-Истанбул,
свързваща Европа с Азия. Това местоположение играе съществена роля както за икономиката на
общината, така и за нейното демографско и социално развитие.
Общината има добре изградена и функционираща инфраструктура – енергийна (100%
електрифицирани населени места), газоразпределителна и топлопреносна (над 17 000 битови и
над 900 стопански абоната). По отношение на ВиК инфраструктура осигуреността е както следва:
водоснабдяване – 100%, отвеждане на отпадъчни води – 82% и пречистване на отпадъчните
води – 72%.
Темповете на ръст на показателя БВП на човек от населението за област Русе са по-високи от
средните за страната, като за 2014 г. нарастването е 8,4% спрямо ръст от 2,5% за страната. Област
Русе е на шесто място в страната по БВП на човек от населението, след София град, Стара Загора,
Варна, София и Габрово.
Община Русе се характеризира с многоотраслова икономика, която през последните години
бележи растеж. Най-голям дял в структурата на създадената стойност по основни икономически
сектори за областта се пада на услугите – 57% (за 2014 година). Делът на промишлеността е 35%,
а на земеделието 8%. Регистрираните стопански субекти от нефинансовия сектор в областта са
11 313, като се наблюдава равномерно нарастване на броя им през последните години. В същото
време не се забелязва нарастване на броя на заетите лица в тях – малко над 64 000 души за 2015
година.
Водещите предприятия са от отраслите машиностроене и металургия, химическа промишленост,
текстил и конфекция, хранително-вкусова промишленост и строителство, които определят
промишленият облик на общината.
През 2015 г. регистрираната безработица в Община Русе е значително по-ниска от средното
равнище за страната и областта – само 4,5%. Високата заетост обуславя и по-високия от средния
за страната годишен паричен доход на човек от населението за област Русе – 5 236 лв през 2015
г. спрямо 4 886 лв. за страната.
В териториалния обхват на Община Русе влизат следните населени места: гр. Русе, гр. Мартен, с.
Николово, с. Сандрово, с. Басарбово, с.Тетово, с. Червена вода, с.Ново село, с. Семерджиево, с.
Просена, с. Хотанца, с. Долно Абланово, с. Ястребово и с Бъзън. Настоящият документ е
разработена за земите, общинска собственост, намиращи се в техните землища.
Екологично състояние
Община Русе провежда системно политика за подобряване на компонентите на околната среда,
защита на природното наследство и популяризиране на биологичното разнообразие. Важна
роля за провеждане на тази политика имат следните дейности:
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1. Оценка на рисковете и разработване на план за управлението им за територията на общината.
2. Намаляване замърсяването на въздуха, водите и почвите.
3. Запазване от унищожение на природното наследство и биологичното разнообразие.
4. Отговорно съхранение и унищожаване на вредни химически вещества.
5. Изграждане на модерна система за управление на битовите отпадъци на регионално ниво.
6. Непрекъсната актуализация на база данни за рисковите зони и замърсени участъци.
В общината има постоянни пунктове за мониторинг на качеството на атмосферния въздух.
Замервания се извършват постоянно и дават възможност за систематична оценка на състоянието
на атмосферния въздух. Сериозен проблем е, че сред основните замърсители на атмосферния
въздух на града (особено през студеното полугодие) наред с промишлеността и транспорта се
явява и населението на общината, което използва твърдо гориво за отопление.
Община Русе се характеризира с климатични фактори, обуславящи висок потенциал на
замърсяване на атмосферния въздух (особено през зимния сезон) от местни източници. Основен
замърсител на атмосферния въздух, достигащ стойности над ПДК са ФПЧ10. Към момента
проблемът с останалите следени замърсители – серен диоксид, азотен диоксид, олово, бензен и
въглероден оксид е решен, а емисиите на големите промишлени предприятия, потенциални
замърсители на атмосферния въздух са подложени на стриктен контрол. Неорганизираните
източници на емисии могат при определени условия да окажат отрицателно въздействие върху
ограничени територии на общината.

Защитени растителни видове, защитени територии и защитени природни обекти
Влажните зони с орнитологична значимост в община Русе и областта са основно по поречието на
река Русенски Лом (в т.ч. и Природен парк „Русенски Лом“) и рибарници „Мечка“ в съседната
община Иваново.
Ценни прелетни и гнездещи птици на територията на община са под специален режим на
защита, съответстващ на изискванията на международни конвенции, директиви на Европейския
съюз и българското законодателство. В мрежата Натура 2000 са включени малки части от
територията на общината, които попадат в в рамките на пет защитени зони, части от които се
припокриват:
За опазване на дивите птици:


Защитена зона BG0002025 „Ломовете“, части от землището на с. Басарбово;



Защитена зона BG0002062 „Лудогорие“, части от землището на с. Тетово;

За опазване на природните местообитания:


Защитена зона ВG0000608 „Ломовете”, части от землището на с. Басарбово;



Защитена зона ВG0000168 „Лудогорие”, части от землището на с. Тетово;



Защитена зона ВG00000529 „Мартен - Ряхово”, части от землището на селата Мартен и
Сандрово.

С най-голямо значение е най-северната част на защитената зона „Ломовете“, която обхваща
части от землищата на гр. Русе и с. Басарбово. Тази защитена зона е създадена по Директива за
опазване на местообитанията 92/43/ЕИО, в случая – основно реки с кални брегове, различни
тревни и храстови съобщества, извори с твърда вода, неблагоустроени пещери, алувиални гори
и др.
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Защитена местност Комплекс „Алеко - Телика“ има обща площ 206 ха, обявена е през 2004 г. и се
стопанисва се от ДЛС „Дунав-Русе”. На територията на община Русе обхваща част от горския
фонд в землището на с. Сандрово.
На територията на община Русе са регистрирани и поставени под защита 13 вековни дървета.
Най-голям е броя на представителите на вида американски червен дъб (в с. Николово – 5 бр.), а
също летен дъб (в гр. Русе, с. Червена вода и 3 бр. в с. Ново село). Останалите вековни дървета
са гледичия и обикновен конски кестен – 2 бр. (и двете в гр, Русе).
Интензивният транспорт, високата плътност на застрояване, замърсяването на въздуха, шума,
човешките дейности и влошените качества на зелените площи засилват рисковете за
биоразнообразието.
За растенията под специален режим на опазване и ползване по Закона за лечебните растения
през последните години са отпускани квоти за област Русе, в т.ч. и за община Русе до 1 900
кг/годишно за следните части на растения: божур (250 кг цвят), зърнастец (100 кг кори), иглика
(250 кг цвят), кисел трън (500 кг цвят), лазаркиня (100 кг стрък), лудо биле (100 кг лист), ранилист
(300 кг стрък) и решетка (300 кг корен).
Около 750 растения от българската флора се ползват като лечебни растения. Около 270 от тях се
възприемат като стопански ценни видове и са добивани в най-големи количества. Гoдишнo в
пyнĸтoвeтe ce изĸyпyвaт oĸoлo 17 000 тoнa билĸи, cpeд ĸoитo нaй-тъpгуваните ca ĸoпpивa, липa,
глoг, шипĸa, тpънĸa, бъзак, хвойна, глухарче, къпина и дp. Бългapия ce нapeждa нa пъpвo мяcтo
пo изнoc нa лeчeбни pacтeния в Eвpoпa, ĸaтo дъpжи и една от лидepcĸитe пoзиции в cвeтa (cлeд
Kитaй, Индия, Мексико и дp). Годишният износ на билки вече надхвърля 15 000 тона годишно,
при ясно изразена тенденция за нарастване на количествата.
В Приложение към чл. 1, ал. 2 на ЗЛР са включени 774 вида растения. По литературни данни и в
резултат от направените теренни изследвания на растителността в общинските земи на Община
Русе във връзка с изготвянето на Раздел „Лечебни растения” през 2008 г., като лечебни растения,
в смисъла на ЗЛР са установени 72 вида, принадлежащи към 18 семейства – Приложение 1.
Установените растителни видове без стопанско значение са 230 вида, принадлежащи към 66
семейства – Приложение 2.
По данни на РИОСВ-Русе предмет на стопанска дейност в района на обхвата на инспекцията са
следните билки: обикновена коприва (корени, листа), троскот (корени), липа (цвят, листа), бъз
(цвят, плод), глухарче, врабчови чревца, мащерка, бял равнец, шипка (плод), слез, обикновен
глог (цвят с листа, плодове), змийско мляко, обикновен пчелинок, маточина, репей, бръшлян и
някои др.
С най-голямо разпространение в община Русе са следните лечебни и защитени растения: жълт
равнец, камшик лечебен, полски и горчив пелин, червен глог, жаблек, изсипливче, червен и
жълт кантарион, гингер, маточина, шипка, черен бъз, бъзак, живовляк, дива тиква, обикновена
леска, мразовец (есенен минзухар), смрадлика, мъждрян, лечебен росопас, бръшлян,
обикновена луличка, лечебна комунига, мащерка, мента, гръмотрън, риган, драка, пипериче
обикновено, чобанка, телчарка, пача трева, пълзящо прозорче, иглика, трънка, дребнолистна
липа, трабузан/бабини зъби, подбел, лопен, върбинка лечебна, великденче, миризлива
теменуга, бодлив залист, нисък тревист бъз, бяла върба, черно кучешко грозде, черен оман
(заралистче), коприва обикновена, вратига и много други.
Макар и не много добри, поради малкия дял на горските територии, има условия за добив на
известни количества диворастящи плодове, някои горскоплодни култури (орех и лешник) и
диворастящи гъби.
При проучването на находищата през вегетационен сезон 2008 в Община Русе е установено, че
приблизителните количествата билки които могат да бъдат събрани в килограми свежо тегло
възлизат на малко над 35 тона годишно. Количеството на билките, които могат да бъдат
9

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 2017-2020 г.

РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
събирани, без да се нарушава състоянието на находищата и възстановителната способност на
вида е значително по-малко – малко над 26 тона. Детайлните данни по видове билки и землища
са дадени в Приложение 3.
В границите на защитените местности и природни забележителности е забранено събирането на
лечебни растения в случаите когато това е посочено изрично в Заповедта за обявяване.
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3. Нива на управление на дейностите с лечебни растения
3.1.

Управление на дейностите с лечебни растения

Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения съгласно
ЗЛР се осъществява от:
1. министъра на околната среда и водите и министъра на земеделието и горите.
2. областните управители.
3. кметовете на общините.
4. директорите на дирекциите на националните паркове.
5. ръководителя на Националното управление по горите към Mинистeрството на земеделието и
горите.

Управлението на дейностите по култивиране на лечебните растения се осъществява от:
1. министъра на земеделието и горите.
2. кметовете на общините.

3.2.

Права и задължения на местните власти

Кметът на общината контролира ползването на лечебните растения в земите, водите и водните
обекти – общинска собственост, в поземления фонд и в населените места. Кметът ръководи
изпълнителната дейност на общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на
лечебните растения.
За тази цел съгласно чл.46 от Закона за лечебните растения кметът:
•
организира изпълнението на дейностите по отношението на лечебните растения,
включени в общинската програма за опазване на околната среда;
•
издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти общинска собственост;
•

издава удостоверения за билките от култивираните лечебни растения;

•
предоставя на Министъра на околната среда и водите информация за нуждите на
наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на
специализираните карти и регистър за тях.
На основание чл.22, т.2, а, б, в от ЗЛР кмета на общината издава позволително за ползване на
лечебните растения от:
а) земеделски земи от поземления фонд и включените в строителните граници на населените
места – общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) териториите и акваториите в строителните граници на населените места – общинска
собственост, независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) територии и акватории извън горския фонд – частна собственост, позволителното се издава на
собственика по реда на т.1, б и в.
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4. Лечебни растения на територията на общината
4.1.

Ред за ползване на ресурсите от лечебни растения, дейности за опазването
им и осигуряване на устойчивото им ползване

Ползването на лечебните растения представлява 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.
Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения на територията на община
Русе се извършва съобразно изискванията на Закона за лечебните растения и настоящата
програма.
Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз основа
на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения. Позволително
не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни обекти - общинска
собственост или когато лечебните растения са култивирани от собственици или ползватели на
земи, гори или водни обекти, освен когато са култивирани от общината.
Позволителните за ползване на лечебните растения от земи общинска собственост се издава
както следва:


от директора на държавното горско стопанство – за горите общинска собственост и след
заплащане на такса в общината;



от кмета на общината – в случаите когато ползването е на основание чл.22, т.2, а, б, в от ЗЛР,
което е представено в предишния Раздел 3 на програмата.

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 за ползване на лечебни растения от земите включени в Държавния фонд. До момента
няма приета от Общинския съвет Тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от земи,
гори, води и водни обекти – общинска собственост.
В общинската Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на Община Русе (приета през 2003 г. и последно изменена с
Решение №520 по Протокол № 21/20.04.2017 г.) има Тарифа за таксите за страничните
ползвания и страничните горски продукти, добити от общински горски фонд. Тя се явява част от
Раздел ІХ Тарифа за такси за административни и технически услуги, за ползване на дървесина
като процент от продажната цена на склад и на корен, странични ползвания и странични горски
продукти, за земеделско ползване на земи от общински горски фонд, представляващи
междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища и за ползване на
инфраструктурата в общински горски фонд. В този и вид Тарифата не отговаря на изискванията
на ЗЛР.
Таксите постъпват в бюджета на общината и се изразходват за:
1) плановите документи;
2) дейности по поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища;
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3) научни изследвания и наблюдение на лечебните растения;
4) изграждане и поддържане на специализирани карта, регистър и информационна система за
лечебните растения;
5) култивиране и преработка на лечебните растения;
6) обучение, издаване на образователни материали, провеждане на конференции по лечебни
растения;
7) други дейности, свързани с управлението и контрола по Закона за лечебните растения.
Позволителното за ползване се издава на физическо лице, което събира билки за продажба или
за първична обработка 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) задължения на ползвателя.
При издаването на позволителни на територията на Община Русе се осъществява контрол по
отношение на:


Уведомяване на РИОСВ Русе за организираните билкозаготвителни пунктове и складове за
билки до започване на дейността в тях от съответния билкозаготвител;



Водене на книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана
в РИОСВ Русе;



Периодични проверки на наличните или намиращите се в процес на първична обработка
билки и на необходимата документация;



Спазване на законоустановения срок (до 20 януари) за представяне в РИОСВ Русе на
обобщена информация за изкупените, обработените и реализираните през предходната
година билки, както и за складовите наличности;



Водене на регистър на издадените позволителни за ползване на лечебни растения на
територията на Община Русе;



Изпълнение задълженията на всеки ползвател на лечебни растения след приключване и по
време на ползването им;



Отнемане на позволителното за ползване със заповед на кмета на общината, при настъпило
увреждане или унищожаване на находищата на лечебни растения в резултат от дейността на
титуляра на позволителното за ползване.

4.2.

Информация за най-разпространените в община Русе лечебни растения

4.2.1 Описание
Уточняването на видовия състав на лечебните растения в дадена територия, където ресурсът
нормативно подлежи на управление, е сравнително труден проблем. Това произтича от факта,
че се използват различни критерии за причисляване към категорията лечебни растения. За
настоящия анализ е възприета дефиницията за лечебни растения в ЗЛР, а именно: “Лечебни
растения” са тези, които могат да бъдат използвани за получаване на билки. “Билки” са отделни
морфологични растителни части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в
свежо или изсушено състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за
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производство на лекарствени средства, за хранителни, козметични и технически цели. Около 750
растения от българската флора се ползват като лечебни растения. Повече от 250 от тях се
възприемат като стопански ценни видове. България изнася годишно над 15 000 тона билки, при
ясно изразена тенденция за увеличаване на това количество.
В Приложение към чл. 1, ал. 2 на ЗЛР са включени 774 вида растения. По литературни данни и
при теренните обследвания в землищата на населените места от община Русе са установени и
определени230 вида растения, принадлежащи към 66 семейства, като повечето от тях нямат
стопанско значение. При направените теренни изследвания на растителността в общинските
земи на Община Русе през 2008 година, като лечебни растения по смисъла на ЗЛР са установени
72 вида, принадлежащи към 18 семейства.(Приложение 1 и Приложение 2).
Най-разпространените и с важно значение са следните растения: жълт равнец, камшик лечебен,
полски и горчив пелин, червен глог, жаблек, изсипливче, червен и жълт кантарион, гингер,
маточина, шипка, черен бъз, бъзак, живовляк, дива тиква, , обикновена леска, мразовец (есенен
минзухар), смрадлика, мъждрян, лечебен росопас, бръшлян, обикновена луличка, лечебна
комунига, мащерка, мента, гръмотрън, риган, драка, пипериче обикновено, чобанка, телчарка,
пача трева, пълзящо прозорче, иглика, трънка, дребнолистна липа, трабузан/бабини зъби,
подбел, лопен, върбинка лечебна, великденче, миризлива теменуга, бодлив залист, нисък
тревист бъз, бяла върба, черно кучешко грозде, черен оман (заралистче), коприва обикновена,
вратига и много други. Точна информация за установените количества билки е представена в
Раздел 4.3 на Програмата.
Кратко описание на част от лечебните растения най-използвани и лесно разпознаваеми от
населението, с най-голямо разпространение на територията на община Русе и с най-голямо
значение са представени по-долу.
Иглика (Primula veris L.) – многогодишно тревисто растение с късо
хоризонтално коренище с многобройни тънки корени. Листата са
разположени в при основана розетка, елипсовидно ланцетни до
яйцевидни. Цветоносното стебло е безлистно – 10-30 см високо.
Съцветието е централен или едностранен сенник с 3-10 цвята,
разположени на къси дръжки.
Горска ягода (Fragaria vesca L.) – многогодишно тревисто растение с
хоризонтално коренище. От пазвите на листата излизат дълги,
вкореняващи се във възлите, пълзящи подземни издънки. Листата са
сложни тройни с дълги до 20 см. дръжки, събрани при основна
розетка.
Глухарче (Taraxacum officinale Weber) – многогодишно тревисто
растение с дебел, вретеновиден, вертикален корен. Стеблото е
силно скъсено с при основна листна розетка и безлистни цветоносни
стръкове. Цветните кошнички са единични, разположени на дълги и
голи дръжки; Само в Европа са класифицирани над 1200 вида и
подвида на това растение.
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Мащерка (Thymus sp. Diversa) – многогодишни тревисти растения
вдървенели - най-малко в основата, формиращи сбити или рехави
туфи. Стеблата са разклонени от основата, пълзящи приповдигащи
се или изправени, четири ръбести. Цветовете са прешлени по 2 до
много събрани във връхни съцветия.
Къпина (Rubus sp. Diversa) – бодлив храст с многогодишни стебла с
многобройни шипове. Стеблата са заоблени или ръбести. Листата са
последователни, сложни тройни или длановидни с 5 листенца.
Цветовете са най-често двуполови, развиват се само по 2 годишните
клонки, събрани в гроздовидни или метлицовидни съцветия. Плодът
е сборен съставен от многобройни черни, костилкови плодчета.
Коприва (Urtica dioica L). – многогодишно тревисто растение с дълго
пълзящо, разклонено коренище. Двудомно растение с двуполови
цветове, събрани в дълги до 10 см ресовидни съцветия,
разположени в пазвите на горните листа. Плодът е яйцевидно
зеленикаво едносеменно орехче, с надлъжен ръб и гладка
повърхност.
Шипка (Rosa sp. Diversa) – бодлив храст висок 2-3 м. Клонките са
изправени или извити, покрити с различни по големина и форма
шипове. Листата са последователи, нечифтоперести, в основата с
широки прилистници, срастнали с листната дръжка, листчетата са 5-7
яйцевидни или елиптични. Плодовете са сборни от многобройни
едносеменни орехчета, разположени в разрастналите се хипантии,
които при узряването се превръщат в несъщински плодове,
наречени шипки, със сферична, бутилковидна, елипсовидна,
яйцевидна или др. форма.
Жълт кантарион (Hypericum perforatum L.) – многогодишно
тревисто растение с хоризонтално пълзящо коренище. Стеблата са
изправени или в основата възходящи, 20-100 см високи,
цилиндрични с две надлъжни, слабо изпъкнали ребра, голи в
горната част силно разклонени. Листата са срещуположни,
приседнали, 5-30 мм дълги и 2-15 мм широки. Цветовете са жълти
до оранжеви 10-35 мм, разположени на върха на стеблото.
Здравец (Geranium Macrorhizum)- Многогодишно тревисто растение
с плитко разположение хоризонтално коренище. Стеблата са прави.
Листата са на дълги дръжки, 5-7 –делни, назъбени, влакнести.
Цветовете са по върховете на стеблата, виолетово-червени. Цъфти
през ІV-VІІ. Расте по влажните и сенчести места по горите. Събират
се листата, цветовете и коренищата, с което видът се унищожава.
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Есенен минзухар (Crocus pallasii) - Многогодишно луковично
тревисто растение. Листата са широко издължени. Цветовете са
розово-виолетови, големи, в долната си част тънко и дълго тръбести,
излизащи направо от луковицата. Развиват се през есента, а листата
на следващата пролет. Събират се плодните кутийки, почти напълно
узрели, не разпукнали се. Разстилат се в тъмни проветриви
помещения за дозряване.
Полски хвощ (Equisetum arvense L.) – Многогодишно растение с
черно-кафяво коренище, покрито с власинки. От него напролет се
развиват кухи неразклонени прешленести кафяви стъбла, високи до
30 см, на върха със спороносно класче, дълго 1-4 см. След
разсейването на спорите това стъбло умира и се развиват летни,
зелени. безплодни, кухи, пръстеновидно разклонени стъбла дълги
до 2 см, с шиловидно заострени зъбци (6-12 на брой).
Великденче (Veronica officinalis) е растителен род от семейство
Живеничеви (Scrophulariaceae). У нас се срещат между 40 и 50 вида.
Разпространява се по гори, поля и планини. Събира се надземната
част по време на цъфтежа.

Бъз (Sambucus) е род двусемеделни растения от около 30 вида,
основно разпространени в умерения пояс на северното полукълбо,
но има и в южното. Повечето са храсти или ниски дървета. В
България виреят 3 вида: черен, червен бъз и бъзак (тревист бъз).
Внимание: зелените или недоузрели плодове, както и семената на
зрелите плодове съдържат самбуцин и самбунигрин, които са
отровни. И при трите вида бъз плодовете имат високо съдържание
на витамин С.
Еньовче (Galium aparine) – среща се из храсталаците. Използва се
стрък от растението.

Мента (Mentha) – вирее навсякъде, където почвата е влажна.
Използват се листата.

Пелин (Artemisia absinthium) – среща се из храсталаци, покрай
огради и каменисти места. Използват се стръковете, които се берат
по време на цъфтежа от юли до август.
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Риган (Origanum vulgare L.) – Разпространено по поляни, горски
сечища, просветлени гори храсталаци, редки гори и каменисти
места. Използват се цветоносните връхни части събрани по време на
цъфтеж, като се отрязват на около 20 сантиметра от върха Суши се
на сянка.
Липа (Tilia argeantea) – използва се за декоративно дърво при
озеленяване и за това често се среща покрай улици и пътища, из
паркове. Използваната част са цветовете с прицветниците и кората
на дървото.
Дрян (Kornus mas) – широко разпространен храст или дърво.
Събират се плодовете.

Ветрогон (Eryngium campestre) е тревисто многогодишно растение.
Разпространено по сухи, тревисти места. За медицински цели се
използват корените (запарка), надземната част (отвара).

Маточината (Melissa officinalis) е многогодишно тревисто растение
растящо в южна Европа и Средиземноморието. На височина достига
70-150 cm. Листата имат лека миризма на лимон. В края на лятото се
появяват малки цветове, пълни с нектар, които привличат пчели.
Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти места.
Надземната част на маточината е използвана заради приятния и
освежителен мирис, напомнящ на лимонова кора. Не бива да се
смесва със силни подправки като мента, индийско орехче,
джинджифил.
Лайката (Matricaria recutita) e едногодишно тревисто растение с
разклонено стъбло високо до 50 см. Листата са двойно и тройноперести, нишковидни, нарязани. Цветните кошнички са
разположени на върховете на многобройните стъблени разклонения
на дълги дръжки и се състоят от околовръстни, бели, езичести,
женски цветчета и вътрешни, тръбести, жълти, двуполови цветчета.
Цветното легло е изпъкнало, а отвътре - кухо.

По-детайлно описание на всичките 72 вида лечебни растения, установени при теренните
изследвания на земите – общинска собственост през 2008 година е представено в Приложение
5. Изследването е проведено във връзка с изготвянето на първата Програма за управление на
лечебните растения в Община Русе, изготвена от екип на Клуб „Приятели на Народен парк
(КПНП) „Русенски Лом”.
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4.2.2 Местоположение на находищата
Най-пълна, достоверна и систематизирана информация относно местонахождението и
състоянието на най-разпространените в община Русе лечебни растения може да бъде намерена
в Програмата за управление на лечебните растения в Община Русе, изготвена от КПНП Русенски
Лом през 2008 година. Информацията в табличен вид присъства и в Приложения 1 – 4 към
настоящия документ.
Относно разпространението на растителните видове и конкретните находища могат да се
използват картите изготвени за целите на старата програма.

4.2.3 Опазване на лечебните растения
Нормативно определени мерки за опазване на лечебните растения
За да може пълноценно да се използват билките и да се опазят находищата от лечебни растения
е необходимо да се знае как и кога се събират те – през кое годишно време и в коя фаза на
развитието им.
Направеният преглед на състоянието на най-важните лечебни растения в общината определя
главните и оперативни цели на управление, свързани с опазване и поддържане на
разнообразието на екосистемите и на видовете лечебни растения, като създава предпоставки за
развитие на следните приоритети с отношение към този сектор:
1. Развитие на екотуризъм и съпътстващи дейности. Това допринася за повишаване на
конкурентноспособността на местната икономика и екологосъобразния начин на ползване на
ресурсите чрез опазване на дивата природа, както и на нейното разумно и устойчиво използване
от местното население.
2. Превръщането на природните дадености в поминък за част от населението.
3. Осъществяване на образователни дейности за постигане на устойчиво развитие и добро
управление, свързано със съхраняване на природата и нарастването на дела на лечебните
растения в местната икономика.
4. Устойчиво и балансирано развитие на земеделието, в т.ч. и в посока за култивиране на
диворастящи лечебни растения и превръщането им в основа за развитие на малък бизнес.
Биологически неоправданата експлоатация е само една страна на общото негативно влияние на
антропогенния фактор. Както на глобално ниво, така и на територията на община Русе с найголеми последствия в това отношение са процесите на урбанизация, индустриализация,
строежът на пътища, изхвърлянето и натрупването на отпадъци.
Рязката промяна в екологичните условия на средата също води до влошаване състоянието на
находищата. Особено силни са последствията от пожари, разораване на естествени тревни
ценози, нарушаване на водния 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, в т.ч. и нетипичните за района иглолистни видове. В негативна посока действат и
разораването или отводняването на ливади и пасища, прекомерната паша и строителството.
Върху запасите на лечебни растения силно влияние оказва и начина на експлоатация на
находищата. Неприродосъобразното събиране, липсата на период за възстановяване и покой,
нарушаването на нормалното семенно и вегетативно размножаване са основните причини за
понижаване възможностите на естествените находища като източник на суровини.
Съвременното българско природозащитно законодателство е структурирано така, че осигурява
няколко степени на защита на растенията, в т.ч.и на лечебните. Според изискванията на чл. 35 от
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Закона за биологичното разнообразие растителните и животинските видове от дивата флора и
фауна на Република България се опазват в естествената им среда чрез:
1. съхраняване на техните местообитания в Националната екологична мрежа;
2. поставяне на видовете под режим на защита или на регулирано ползване;
3. поддържане или възстановяване на условията в местообитанията, съобразно екологичните
изисквания на съответния вид;
4. разработване и прилагане на планове за действие за видове с различна степен на
застрашеност;
5. повторно въвеждане в природата на изчезнали видове и попълване на популациите на редки
и застрашени видове;
6. контрол и регулиране на неместни видове, които са или биха могли да бъдат въведени
целенасочено или случайно в природата и застрашават местни видове
В допълнение се прилагат и мерки за опазването на растителните и животинските видове от
дивата флора и фауна извън естествената им среда чрез отглеждане на екземпляри и
съхраняване на генетичен материал при контролирани от човека условия.
За защитени на територията на цялата страна се обявяват 591 растителни видове, посочени в
Приложение №3 на ЗБР за които се забраняват брането, събирането, отрязването,
изкореняването или друг начин на унищожаване на екземпляри в техните естествени области на
разпространение; притежаването, пренасянето, ползването, изнасянето зад граница, търговията
и предлагането за продажба или размяна на взетите от природата екземпляри. Забраните са
валидни за всички жизнени стадии от развитието на растенията. Тридесет и шест от защитените
се считат за доказано лечебни.
Под режим на опазване и регулирано ползване от природата се поставят видовете диви
растения, включени в приложение №4 от ЗБР. В зависимост от състоянието на популациите и
биологичните изисквания на отделните видове, режимите и условията за ползването им
обхващат:
1. предписания за достъп до определени райони;
2. временна или местна забрана за ползване на вида или определени популации;
3. срокове, правила и методи за ползване;
4. въвеждане на разрешителен режим или определяне на квоти за ползване на екземпляри;
5. условия за покупка, продажба, притежаване, предлагане за продажба или транспортиране с
цел продажба или изнасяне зад граница на екземпляри или части от тях;
6. условия за отглеждане и размножаване на животински и растителни видове при
контролирани от човека условия.
Управлението на дейностите по опазване и устойчиво ползване на лечебните растения,
включително събирането и изкупуването на получаваните от тях билки, е регламентирано със
Закона за лечебните растения, под разпоредбите на който попадат 743 вида растения.
Собствениците на гори, земи и водни площи, в които има находища на лечебни растения, са
длъжни да прилагат мерките за опазването им, предвидени от съответните планове, програми и
проекти. Забранява се ползването на лечебни растения по начини и средства, които водят до
увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване на
популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие.
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Със Заповед на Министъра на околната среда и водите (споменатите вече заповеди за лечебните
растения под специален режим по чл.10, ал.1, 2 и 3 на ЗЛР издавани до 10 февруари), ежегодно
се определя специален режим, който обхваща:
1. забрана за събиране на билки за определен период от естествени 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.
За диворастящите защитени лечебни растения се забранява:
1. сеченето, брането, късането, изкореняването и хербаризирането независимо от тяхното
състояние и фаза на развитние;
2. унищожаването и увреждането на находищата им;
3. притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или изсушено
състояние на цели растения или части от тях;
4. събирането на семена, луковици, коренища и други органи.
В Защитените природни територии забраните и ограниченията са в съответствие със статуса им.

Опазване на лечебните растения
Морфологична част на събиране
В резултат на нарасналия интерес към лечебните растения нараства както броят на
използуваните видове, така и количеството, в което те се събират за местни нужди и за износ.
България е голям износител на билки на световния пазар, което води до голяма опасност от
унищожаване на редица растения, ако не се вземат мерки да се регламентира тяхното събиране.
От най-разпространените на територията на община Русе лечебни растения интерес за събиране
и изкупуване има към следните им морфологични части:
 Липа – цвят и листа;
 Бъз – цвят и плод;
 Глухарче – корен, корен със стрък, стрък и лист;
 Мащерка – стрък;
 Бял равнец – стрък;
 Коприва – корени и листа;
 Шипка – плод;
 Обикновен глог – цвят с листа и плодове;
 Риган – стрък;
 Троскот – корени;
 Есенен минзухар – семена;
 Врабчови чревца – стрък;
 Змийско мляко – цвят, листа и стрък;
 Слез – цвят и листа;
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 Обикновен пчелинок – стрък;
 Маточина – стрък;
 Репей – корен;
 Бръшлян – листа.
Период на събиране
Екологосъобразното събиране на различните морфологични части на лечебните растения и за да
могат да се възстановяват ресурсите от лечебни растения следва да се спазват съответните
забрани. Оптималните периоди за събиране на някои от най-разпространените на територията
на община Русе лечебни растения са следните:


Глухарче:
o

корените се изваждат през втората половина на лятото и началото на есента (августоктомври);

o

стрък с корен – през пролетта и лятото (април-юни), когато листата са добре развити
– в начало на цъфтежа или след окончателно прецъфтяване;

o

стрък от глухарче – през пролетта и лятото (април-юни) в началото на цъфтеж или
след окончателно прецъфтяване при добре развити, зелени листа;

o

листа от глухарче – през пролетта и лятото (май-юни), при пълното им развитие,
докато са свежи и зелени.

 Мащерка – брането си извършва в сухо слънчево време от средата на пролетта до края
на лятото (май-септември), в зависимост от надморската височина на находището) по време
на цъфтеж.


Коприва:
o

корена се събира в края на лятото и през есента, когато надземната част е изсъхнала
и рано напролет (февруари-март) преди развитието на растението;

o

листата се берат от края на пролетта до края на лятото при образуване на втори и
трети подраст, преди или в началото на цъфтежа;

o

стръковете се събират от началото на лятото до края му (юни-септември) при
образуване на втори и трети подраст преди цъфтежа;

o

плодовете се събират през лятото (юли-септември), когато са достигнали восъчна
зрялост.

 Шипка – плодът се събира в края на лятото и през есента (август-ноември), след като
плодовете са придобили оранжево-червен цвят. Брането се преустановява при трайно
падане на сланите и настъпване на зимните студове.
 Риган – цъфти през периода юли-септември. Използват се цветоносните връхни части
събрани по време на цъфтеж, като се отрязват на около 20 см от върха.

4.2.4 Начини на използване на находищата
Съгласно чл.5 от Наредба №2/20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и
генетичен материал от лечебни растения, не се допуска събиране на билки в количества,
надвишаващи стойностите определени, като процент от наличните в находището запаси:
1. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които лесно възстановяват ресурсите си
(глухарче обикновено и др.) - до 70%;
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2. за корени, коренища, грудки и луковици от видове, които трудно възстановяват ресурсите си
или растат при специфични екологични условия (здравец, иглика, мъжка папрат, ранилист,
сладка папрат и др. - до 40%;
3. за кори, листни и стъблени пъпки (бор, върба, дъб, леска и др.) - до 40%;
4. за листа (бреза, живовлек, ланцетовиден живовлек, коприва, леска, малина, и др.) - до 70%;
5. за стръкове (иглика лечебна, камшик лечебен, коприва, мащерка, подъбиче обикновено,
равнец хилядолистен, ранилист лечебен, риган обикновен, 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, 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;
Съгласно чл.6, ал.1 от Наредбата експлоатацията на находищата се редува с период на
възстановяване на ресурсите. Съгласно чл.6, ал.2 продължителността на периода за
възстановяване е следния:
1. при събиране на корени и коренища от видове, които лесно възстановяват ресурсите си
(гръмотрън бодлив, копитник, коприва, лапад алпийски, прозорче горско, решетка безстъблена,
теменуга миризлива, чемерика лобелиева, чобанка хибридна, чувен и др.) - 2 години;
2. при събиране на корени и коренища от видове, които трудно възстановяват ресурсите си или
растат при специфични екологични условия (дива тиква, здравец обикновен, иглика лечебна,
лудо биле, мъжка папрат, орехче обикновено, сладка папрат и др.) - 3 години;
3. при събиране на грудки (божур червен, змиярник петнист, орехче ливадно) - 2 години;
4. при събиране на листа (боровинка черна и червена, лудо биле, малина, медуница лечебна,
подбел, смрадлика, чемерика лобелиева и др.) - 1 година;
5. при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си (горицвет
пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и др.) - 4 години;
6. при събиране на съцветия от иглика лечебна и лопен гъстоцветен - 2 години;
7. плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш - 2 години.
Съгл. чл.6, ал.3 от Наредба №2 не е необходим период за възстановяване при събиране на:
1. коренища от вълча ябълка обикновена, коприва, орлова папрат, репей и троскот;
2. стръкове от видове, които лесно възстановяват ресурсите си (ветрогон полски, великденче
лечебно, вратига, дяволска уста обикновена, звъника лечебна, змийско мляко, коприва, кучешко
грозде черно, пчелинок обикновен, равнец хилядолистен и др.);
3. цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа - дребнолистна,
едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и др.);
4. плодове и семена (с изключение на плодове и семена от есенен минзухар и зърнеш).
Повторното събиране на билки от определен район или находище следва да се извършва след
възстановяване на находището. Препоръчаният период за възстановяване на ресурсите е с
различна продължителнос – от 0 до 6 години за различните растителни видове. В Приложение 4
продължителността е посочена така, както е препоръчана в първата Програма за управление на
лечебните растения в Община Русе, изготвена от екип на Клуб „Приятели на Народен парк
(КПНП) „Русенски Лом”.
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Периода, начина за събиране на билки, инструментите и хигиенните изисквания при събиране
на билки, изискването при организирано събиране на билки и събирането на генетичен
материал от лечебните растения също са определени детайлно с Наредба №2/20.01.2004г. за
правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.
Разпоредби за опазване и регламентиране на процедури за начина на събиране и заготовка на
лечебните растения, освен в ЗЛР и ЗБР се съдържат и в Закона за горите (ЗГ) и Закона за опазване
на селскостопанското имущество (ЗОСИ).
Препоръки за устойчиво ползване на лечебните растения и опазване на находищата
Основен елемент при планиране на ползването на ресурсите от лечебни растения са обвързвани
с размера и състоянието на запасите от конкретните видове по землища. Направена е
приблизителна оценка на разпространението, състоянието и нивото на експлоатационните
запаси на лечебните растения, които са в ефективен стопански цикъл, с приоритет на видове,
поставени под ограничителен режим и видове, които се събират в големи количества през
последните години. Известни са рисковете от консервационна и стопанска гледна точка, когато
дейността се управлява без наличието на регламент и план за ползване на ресурса.
При събиране на плодове и цветове от дървесни видове не трябва да се допуска рязането и
чупенето на клони. Необходимо е да се ограничи до минимум събиране на подземни части
(корени, коренища, грудки и луковици) както и на кори, тъй като ефектът на пряко унищожаване
е неоспорим и запазването на част от находището и осигуряване на период за възстановяване е
задължително.
Много важен кръг от действия е свързан с повишаване на природозащитната култура на
местното население и най-вече на събирачи и заготвители. Необходимо е да се разработят и
разпространят информационни материали (забранени видове и основни правила за събиране), с
цел да се ограничи събирането на редки и застрашени лечебни растения поради незнание или
унищожаване на находища поради неправилно бране.
Налице са обективни условия за прилагане на природозащитни стимули за развитие на
алтернативни дейности, косвено намаляващи отрицателното влияние върху лечебните ресурси.
Това може да се осъществи със създаване на култивирани насаждения от лечебни и етеричномаслени култури, които може да бъдат финансово подпомогнати от европейските фондове.
Устойчиво ползване 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, може да се
достигне с недопускане събиране на количества над установените в програмата и периодично
актуализиране на състоянието на местообитанията.

4.3.

Оценка на количествата билки на територията на общината

Общото количество билки в килограми свежо тегло, които са установени по време на теренно
обследването през вегетационен сезон 2008 са дадени в Приложение 3. Изчислените количества
са само за видовете, които имат капацитет за събиране без увреждане на състоянието на
местообитанията им и при възможност за възстановяване. Количествата билки, които могат да
бъдат събирани в Община Русе, без да се нарушава състоянието на находищата и
възстановителната способност на вида са дадени на отделен ред за всеки от растителните
видове в същото приложение.
От установените над 35 тона количества билки, които могат да бъдат събрани (в свежо тегло)
близо 60% (над 21 тона) е делът на малка част от тях: аспрут, безсмъртниче, бучиниш, ветрогон,
зайчина, звездан, конски босилек, камшик лечебен, мащерка, мъдрица, подъбиче, равнец,
ранилист, слез и др. възлизат на малко. Малко по-малък е делът на същите тези най23
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разпространени растения (около 55%) от тези, които могат да бъдат събирани, без да се
нарушава състоянието на находищата и възстановителната способност на вида. Детайлната
информация по видове билки и землища е представена в Приложение 3.
За да има приемственост с Програмата изготвена през 2008 година се запазват основните
изисквания при събиране на билки, които водят до природосъобразно и устойчиво ползване на
ресурсите на лечебните растения:


да се събират от находища, чиито популации са в добро състояние – определени по вид и
количество съгласно приложенията;



да се събират само растителни части, които се използват като билки;



да не се допуска увреждане на находищата в резултат на дейността;



събирането да се извършва след издаване на разрешително за ползване по реда на чл. 21 ал.
2 от Закона за лечебните растения;



при събиране на надземни растителни части да не се допуска изкореняване на растенията;



да се оставят части от най-добрите екземпляри за естествено семенно размножаване;



при наличие на узрели плодове и семена, същите да се разпръскват за подпомагане на
естественото семенно размножаване;



повторно събиране на билки от определен район или находище да се извършва след
възстановяване на популацията. Периодът на възстановяване на ресурсуте варира от 0 до 6
години за различните растителни видове и е представен в Приложение 4;



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

Организираното събиране на билки следва да се осъществи под ръководството и контрола на
лица, поименно записани в разрешително, издадено на билкозаготвител и той провежда
контрол на тези лица по отношение на условията в разрешителното.

4.4.

Пунктове за изкупуване на билки

Общи изисквания
Изкупуването и/или първичната обработка на билки се извършва в билкозаготвителни пунктове.
Съхраняването на изсушени билки се извършва в складове за билки. Изискванията, на които
трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки, са определени в
Наредба №5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните
пунктове и складовете за билки.
Първичната обработка на билките включва тяхното изсушаване, оситняване, обезпрашаване,
обеззаразяване и балиране. Минималната първична обработка в билкозаготвителния пункт е
изсушаване на билките.
Билкозаготвителят е лице, което изкупува събрани билки и/или извършва първичната им
обработка.
Билкозаготвителят е длъжен:
1. да уведоми РИОСВ Русе за организираните от него билкозаготвителни пунктове и складове за
билки до започване на дейността в тях на територията на РИОСВ, в т.ч. и в община Русе.
2. да води книга за изкупените, реализираните и наличните количества билки, регистрирана в
РИОСВ Русе;
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3. да осигурява достъп на контролните органи по ЗЛР за проверка на наличните или намиращите
се в процес на първична обработка билки и на необходимата документация;
4. до 20 януари да представи в РИОСВ обобщена информация за изкупените, обработените и
реализираните през предходната година билки, 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.
Изкупените свежи или първично обработени билки се придружават от документите, определени
от ЗЛР.
Сред задълженията на отдел „Екология” на Общинската администрация е да организира
контрола при добиване на лечебни растения, съгласно чл. 50, ал. 4 от Закона за лечебните
растения съвместно с РИОСВ-Русе, в т.ч. и изготвянето на разрешителни и позволителни
документи, удостоверения – позволителни за ползване на лечебни растения по Закона за
лечебните растения; удостоверения за култивиран произход на лечебни растения и др. когато
това се отнася за защитените растения, находящи се на територия общинска собственост.
За периода след 2008 г. в Община Русе периодично е осъществяван контрол от РИОСВ, общински
инспектори и ДЛС „Дунав-Русе” за недопускане на нерегламентирано използване на лечебни
растения. До момента няма констатирани и документирани нарушения на екологичното
законодателство във връзка с използването на лечебните растения.

4.5.

Култивирани билки на територията на общината

Един от най-сигурните начини за съхраняване на естествените популации на лечебните растения
и на равновесието в природата е култивирането им.
В България се култивират или могат да се култивират около 45 етерично-маслени растения –
казанлъшка роза, копър, маточина, кръвен и обикновен здравец, лайка, хизоп, бял равнец,
обикновен и морски пелин, салвия, градински чай, лютива мента, лавандула, анасон, резене,
ким, дилянка, лудо биле, обикновен и евгенолов босилек, чувен, майоран, обикновен и бял
риган, кимион, медицинска ружа, бял трън, чубрица, джоджен (гьозум), мащерка, магданоз,
целина, индрише, нарцис, перуника, шипка и др. Някои от изброените видове се използват
масово и като подправки. Към тях може да се добавят и други широкоразпространени и
популярни растения като жълт кантарион, естрагон, кориандър, латинка и пащърнак. Други помасово култивирани растения със значение като селскостопански култури са лоза, касис, ягода,
френско грозде, черница, череша, вишня, бял риган, маточина, бял трън, лавандула, невен и др.
В рамките на проекта „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения на
общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, местните общности и
медиите” е изготвен материал „Видове лечебни растения и райони в България подходящи за
тяхното отглеждане”. На базата на материали издадени от Главна дирекция „Методология на
стопанските дейности” на Централния кооперативен съюз е установено, че Русенски регион има
много добри условия за култивирано отглеждане на лавандула, маточина, лайка, резене и бял
риган.
Общинската администрация не разполага с достоверни и актуални данни дали на територията на
община Русе се отглеждат тези или други култивирани билки за предаване на билкозаготвителни
пунктове. Общината не е издавала удостоверения за отглеждане на култивирани лечебни
растения, въпреки добрите условия за успешно отглеждане на голяма част от гореизброените от
тях. В частни стопанства в селата се отглеждат в малки количества широк спектър от култивирани
растения – за лично ползване.
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5

Специален режим за опазване и ползване на лечебните растения

Заповед за специален режим за опазване и ползване на лечебните растения
Със заповед по чл.10, ал.1, 2 и 3 и чл.14 от ЗЛР на Министъра на околната среда и водите.
ежегодно се определя специален режим за опазване и ползване на защитените лечебни
растения в която се определят допустимите за събиране количества билки от естествените
находища извън територията на националните паркове на конкретни видове лечебни растения и
се въвежда забрана за събирането на билки от естествените им находища на определени видове
лечебни растения;
Контрол по изпълнение на заповедта за територията на община Русе и областта се осъществява
от РИОСВ Русе.
По-детайлна информация за този специален режим за опазване и ползване на лечебните
растения е представена в следващата глава.
Ограниченията и забраните не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.

Билки за лични нужди
Съгласно Допълнителната разпоредба от Закона за лечебните растения, ал.1, т.18 “билки за
лични нужди“ са билките в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един ден, както
следва:
•

корени, коренища, луковици или грудки – до 1 кг.;

•

стръкове – до 2 кг.;

•

листа – до 1 кг.;

•

кори – до 0,5 кг.;

•

цветове – до 0,5 кг.;

•

семена – до 0,1 кг.;

•

плодове – до 10 кг.;

•

пъпки – до 0,5 кг.;

•

талус – до 1 кг.

Видове, чиито популации са в критично състояние, са поставени под защита на закона и тяхното
събиране от природата е забранено, с изключение за научно-изследователски цели. Такъв статут
имат 35 лечебни растения, съгласно Заповеди №№ 718/1989 на КОПС (ДВ бр. 56/1989); РД-401 и
РД-402 от 1995 г. на МОСВ (ДВ бр. 105/1995).
Специалният режим за ползване засяга лечебни растения, чиито запаси в природата са
ограничени и ползването им за търговски цели трябва да се направлява и контролира.
Конкретните видове и процедури са регламентирани в Заповеди № РД-48/1995 и РД-76/ 1996 на
МОСВ. Според тези заповеди 14 вида са забранени за стопанско ползване, а за 23 вида
ползването се регулира чрез определяне на квоти, райониране на добива и разрешителен
режим при износ.
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6 Ред за ползване на лечебните растения
Режим за опазване и ползване на лечебните растения
На основание чл.10, ал.1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения ежегодно със Заповед на
Министъра на околната среда и водите се определят допустимите за събиране количества билки
(в килограми сухо тегло) от естествените находища, извън територията на националните паркове
на следните видове лечебни растения:
Божур червен (Paeonia peregrina Mill.)
Зърнастец елшовиден (Frangula alnus Mill.)
Иглика лечебна (Primula veris L.)
Катраника, пелин бял (Artemisia alba Turra)
Лазаркиня, Еньовче ароматно (Galium odoratum (L.) Scop.)
Лудо биле, старо биле (Atropa belladonna L.)
Ранилист лечебен (Betonica officinalis L.)
Решетка безстъблена (Carlina acanthifolia All.)
Тлъстига лютива, жълто прозориче (Sedum acre L. )
Кисел трън обикновен (Berberis vulgaris L)
Шапиче (Alchemilla vulgaris complex)
Не се разрешава събирането на тези билки извън определените за годината райони, както и в
количества, по големи от определените квоти.
През 2016 година съгласно приложението към заповедта за територията на област Русе е
отпусната квота, в т.ч. и за община Русе до 1 900 кг/годишно за следните видове и части на
лечебни растения:
 Божур червен

цвят

250 кг;

 Зърнастец елшовиден

кори

100 кг;

 Иглика

цвят

250 кг;

 Кисел трън

цвят

500 кг;

 Лазаркиня

стрък

100 кг;

 Лудо биле

лист

100 кг;

 Ранилист

стрък

300 кг;

 Решетка

корен

300 кг.

Със същата заповед е забранено събирането на билки от естествените им находища на следните
видове лечебни растения:
 Бенедиктински трън, пресечка(Cnicus benedictus L.)
 Волски език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.)
 Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.)
 Дилянка лечебна, валериана (Valeriana officinalis L. )
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 Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.)
 Изтравниче обикновено (Asplenium trichomanes L.)
 Исландски лишей (Cetraria islandica (L.) Ach. )
 Исоп лечебен (Hyssopus officinalis L.ssp. aristatus)
 Какула едроцветна (Конски босилек) (Salvia tomentosa Mill.)
 Копитник (Asarum europaeum L.)
 Мечо грозде (Arctostaphylos uva- ursi (L.) Spreng.)
 Момина сълза (Convallaria majalis L.)
 Оман бял (Inula helenium L. )
 Папаронка жълта, (Жълт мак, Рогатец) (Glaucium flavum Crantz)
 Пелин сантонинов (Artemisia santonicum L.)
 Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis scardica Grisb. )
 Пищялка панчичиева (Angelica pancicii Vand)
 Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.)
 Риган бял (Origanum vulgare L. ssp. hirtum (Link.) Jetswaart)
 Ружа лечебна (Althaea officinalis L.)
 Салеп (Orchis sp. Diversa)
 Смил жълт (Helichrisum arenariun (L.) Moech. )
 Хуперция иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) Bernh=L.selago)
 Цистозира (кафяво водорасло) (Cystoseira barbata (Good. et Wood. Ag.)
Ограниченията и забраните не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.
Практиката през изминалите години показва, че отпуснатите количества в района контролиран
от РИОСВ-Русе се използват в много малък процент, т.е. малки количества от тези видове се
събират от природата, което е един щадящ механизъм за видовете и техните популации във
времето. През 2014 и 2015 г., на територията на инспекцията не са събирани и отчетени видове
лечебни растения, които са поставени под режим на ограничено ползване. РИОСВ Русе
осъществява контрол по изпълнение на заповедта, като при констатиране на търговска дейност с
лечебни растения, включени в приложението към заповедта, инспекцията санкционира
нарушителите. Важно е да се знае, че справки се подават независимо дали е извършвана
билкозаготвителна дейност.
Непредставянето на годишни отчети отчети за лицата, които осъществяват билкозаготвителна
дейност е едно от най-честите нарушения на Закона за лечебните растения. През 2014 г. от
експертите на РИОСВ-Русе са съставени 15 акта за непредставяне на годишни справки и два за
събиране на лечебни растения без издадени позволителни за ползване. През 2016 г.
нарушенията намаляват значително и съставените
актовете за установяване на
административни нарушения са само седем.

Необходимост и ред за издаване на позволителни за ползване на лечебни растения
Редът за ползване на ресурсите от лечебни растения, дейности за опазването им и осигуряване
на устойчивото им ползване е представен детайлно в т. 4.1.
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Редът за издаване на позволителни е определен със Закона за лечебните растения и е следния:


Лицата, които кандидатстват за позволително, подават до органите по чл. 22 заявление,
което съдържа:
1. името, местожителството и данните от личната карта на заявителя;
2. вида и количеството на ползването;
3. района на събирането.



Съгласно чл. 22 позволително за ползване на лечебните растения в различните случаи се
издава от:
1. директора на държавното горско или ловно стопанство;
2. кмета на общината;
3. областния управител;
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;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика;



Съгласно чл. 35 от ЗЛР органите по чл. 22 издават позволителното в еднодневен срок от
постъпването 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 а при
определяне на количеството органите по чл. 22 отчитат предвижданията на плановите
документи по този закон, включително на документите в проектна фаза. (Когато документите
не са влезли в сила или проектите не са разработени, размерът на разрешеното количество
се определя от органите по чл. 22).



Органът по чл. 22 има право да откаже издаването на позволително при изчерпване на
количествата лечебни растения, определени от плановите документи, като се мотивира
писмено в посочения в закона срок.



Издаденото позволително, както и отказът да бъде издадено могат да се обжалват от
заинтересуваните лица по реда на Закона за административното производство.



Изменение на позволителното може да се извършва само от органа, който го е издал, когато
титулярят изрази желание да бъдат променени видът, количеството или районът на
събиране на лечебните растения.



Органът по чл. 22 отнема позволителното за ползване със заповед, когато от дейността на
титуляря на позволителното за ползване е настъпило увреждане или унищожаване на
находищата на лечебни растения. Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана по реда на
Закона за административното производство.

Забранява се издаването на позволителни за ползване в нарушение на предвижданията на
съответните планове, програми и проекти и на специалния режим,определен по чл. 10, ал. 1 и
ежегодната Заповед на Министъра на околната среда и водите.
В общинската Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на
услуги и права на територията на Община Русе (приета през 2003 г. и последно изменена с
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Решение №520 по Протокол № 21/20.04.2017 г.) има Тарифа за таксите за страничните
ползвания и страничните горски продукти, добити от общински горски фонд. Тя се явява част от
Раздел ІХ Тарифа за такси за административни и технически услуги, за ползване на дървесина
като процент от продажната цена на склад и на корен, странични ползвания и странични горски
продукти, за земеделско ползване на земи от общински горски фонд, представляващи
междуредия в новосъздадени горски култури и невъзобновени сечища и за ползване на
инфраструктурата в общински горски фонд.
До момента не е изработена и приета Тарифа за таксите за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. Такава следва да бъде изготвена и
предложена за гласуване на Общинския съвет като мярка за изпълнение на програмата, още в
първата година на нейното действие, заедно с образците на документи (удостоверение и
позволително) съгласно изискванията на ЗЛР.
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Мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните
растения

Дейностите и мерките набелязани и представени в този раздел към ОПООС са лесно
приложими. Изпълнението им ще доведе както до изпълнение на поставените цели, така и за
повишаване ефективността на прилагане на нормативните изисквания по отношение опазването
и устойчивото ползване на лечебните растения на територията на община Русе. За да стане това
е необходимо всички заинтересовани страни с отношение към проблемите в тази област да
изпълняват възложените им от закона задължения и да предприемат нужните практически
мерки по ограничаване въздействието на установените застрашаващи фактори.
За да бъдат постигнати така определените цели и за да бъде ефективна работата на община Русе
се предвижда изпълнението на следните мерки, които в основната си част са неинвестиционни:
№

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Дейности

Изготвяне и приемане от ОбС Русе
на Тарифа за таксите за ползване
на лечебни растения от земи, гори,
води и водни обекти – общинска
собственост
Изготвяне, обсъждане и приемане
от ОбС на образци на документи
(удостоверение и позволително)
съгласно изискванията на ЗЛР
Прецизиране на режима за
издаване на позволителни за
ползване на лечебни растения от
Кмета на общината в земи, води и
водни обекти – общинска
собственост и създаване на
система за събиране на таксите за
ползване на лечебни растения
определени с Тарифата по т. 1
Осъществяване на контрол за
недопускане на ползване на
лечебни растения по начини и със
средства, водещи до увреждане
или унищожаване на находищата
Извършване на съвместни
проверки на място (находища,
пунктове и пазари), относно
спазване на условията, поставени в
позволителните за ползване на
лечебни растения
Създаване и поддържане на база
данни за находища на лечебни
растения в общината, в т.ч. и на
техните запаси
Повишаване на компетентността
на лицата от общинската

Отговорна
институция

Срок

Екологичен ефект

Община Русе

2017

Изпълнение на
изискванията на
нормативната уредба

Община Русе

2017

Изпълнение на
изискванията на
нормативната уредба

Община Русе

2017

Недопускане на
прекомерното
използване (изхабяване)
на редките лечебни
растения

Постоянен

Опазване на находищата
на конкретните
растителни видове

Община Русе
РИОСВ Русе
ДЛС Дунав-Русе

Община Русе
РИОСВ Русе
ДЛС Дунав-Русе

Периодично Опазване на находищата
на конкретните
растителни видове

Община Русе
РИОСВ Русе

2017-2018

Община Русе

Постоянен

Актуална информация за
качеството и наличността на находищата на
лечебните растения.
Компетентно прилагане
на ЗЛР
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8.

9.

10.

администрация, отговорни за
прилагане на ЗЛР
Координиране на дейностите по
опазване и ползване на лечебни
растения с др.институции, имащи
правомощия по ЗЛР – РИОСВ-Русе,
Областна администрация, РДГ-Русе
и ДЛС Дунав-Русе
Провеждане на периодични
разяснителни кампании за
запознаване на населението със
законовите изисквания:
-заповедта на МОСВ;
-трите брошури на МОСВ – по ЗЛР,
Наредба 2 и Наредба 5;
-задълженията им по ЗЛР
Предоставяне на собствениците и
ползвателите на земеделски земи
на наличната информация за ЛР на
територията на общината, за
пригодността на земята за
отглеждането им, както и
препоръки за отглеждане

Община Русе
РИОСВ-Русе,
Областна
администрация,
РДГ Русе,
ДЛС Дунав-Русе
Община Русе
РИОСВ-Русе
ДЛС Дунав-Русе,
Областна
администрация,
РДГ Русе

Периодично Ефикасно прилагане на
дейностите предвидени
в Закона за лечебните
растения от всички
отговорни институции

Община Русе
Кметове на
населени места

Периодично Повишена екологична
култура на населението
за прилагане на ЗЛР и
наредбите към него

Периодично Повишена екологична
култура на населението
за прилагане на ЗЛР и
наредбите към него

Природоохранителната значимост на района като цяло, а в частност по отношение на
биоразнообразието и лечебните растения би могла да се популяризира допълнително чрез
подготовката и издаването на подходящи брошури и дипляни, особено по отношение на
редките видове.
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Изводи. Организация за изпълнение на програмата.

Изводи
Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. То включва
поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на естествените
им местообитания, както и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на
видовете. Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в
естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри растения,
популациите на видовете и екосистемите, включващи популацията.
При прилагане на Закона за лечебните растения и на раздел “Лечебни растения” към
общинската програма за опазване на околната среда на Община Русе естествените находища ще
се опазят от увреждане и унищожаване, ще се осигури устойчивото им ползване като част от
естествения растителен генетичен фонд и няма да се допусне изменението на популациите им,
при което да се влошат биологичните им показатели или да се затрудни естественото им
възстановяване.
При изпълнението на предвидените в предишната глава мерки ще се постигне ефективно
използване на лечебните растения, опазване на естествените им находища, предотвратяване
изчезването на отделни видове и свързани с тях компоненти на околната среда, както и ще
бъдат задоволени потребностите от лечебни растения на населението.

Организация за изпълнение на програмата
Дейностите които имат отношение към мониторинга, контрола, оценката и актуализацията на
Раздел „Лечебни растения“ ще се извършват успоредно с тези свързани с Общинската програма
за опазване на околната среда (Виж Раздел 7 „Организация за изпълнение на програмата“ от
ОПООС на община Русе 2017-2020 г.) и за това тук ще бъдат представени съвсем накратко.
Оперативните дейности свързани с отчетността, организацията и координацията с други
структури (в и извън общината) свързани с изпълнението и контрола на програмата се
изпълняват от определен за целта инспектор от отдел „Екология” на Общинската
администрация.
Контролът върху изпълненението се извършва от Общинския съвет на община Русе пред който
кметът представя всяка година отчет за изпълнението на раздела като част от отчета за
изпълнение на ОПООС, който се предоставя и на РИОСВ Русе. В отчета се отбелязват
постиженията и слабостите при изпълнението на програмата, а при необходимост се правят
предложения за допълване и актуализиране на програмата.
Актуализация и допълване на раздела се прави при изтичане на срока на действието му, при
съществени промени в законодателството или по други съображения, които биха допринесли за
подобряването му.

Координация с други общински и регионални програми
Раздела „Лечебни растения“ към ОПООС на община Русе е съобразен с нормативните документи
по опазване на лечебните растения и голям брой национални, регионални и местни програмни и
стратегически документи. Най-тясна е обвързаността с Общинската програма за опазване на
околната среда, неразделна част от която се явява.
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Приложения

1. Приложение №1 Лечебни растения в община Русе, установени във вегетационен период на
2008 година
2. Приложение №2 Лечебни растения, които могат да бъдат намерени в Община Русе
3. Приложение №3 Количества билки установени през вегетационен сезон 2008 в Община Русе
4. Приложение №4 Период на възстановяване на ресурсите
5. Приложение №5 Кратко описание на лечебните растения в община Русе
6. Приложение №6 Удостоверение по чл. 42, т.3 и чл. 46, т.3 от Закона за лечебните растения
7. Приложение №7 Позволително по чл. 46, т.2 от Закона за лечебните растения
8. Приложение №8 Заявление за издаване на позволително за ползване на лечебни растения
по чл. 46, т. 2 от Закона за лечебните растения

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Лечебни растения в община Русе, установени във вегетационен период на 2008 година
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Българско име

Латинско име

Аспрут жълтоцветен
Carthamus lanatus L.
Ацинос полски
Acinos arvensis (Lam.) Dandy
Безсмъртниче обикновено
Xeranthemum annuum L.
Бутрак
Bidens tripartita L.
Бучиниш, петнист (Цволика)
Conium maculatum L.
Бъз нисък (Бъзак)
Sambucus ebulus L.
Великденче огничевоподобно
Veronica anagallis-aquatica L.
Ветрогон полски
Eryngium campestre L.
Водна леща дребна
Lemna minor L.
Върбинка лечебна
Verbena officinalis L.
Глог червен
Crataegus monogyna Jacq.
Глушина едроцветна (Фий е.)
Vicia grandiflora Scop.
Горицвет пролетен
Adonis vernalis L.
Детелина ливадна
Trifolium pratense L.
Динка дребна
Sanguisorba minor Scop.
Драка
Paliurus spina-christi Mill.
Дяволска уста обикновена
Leonurus cardiaca L.
Еньовче същинско
Galium verum L.
Зайчина пъстра
Coronilla varia L.
Звездан обикновен
Lotus corniculatus L.
Звъника (Жълт кантарион, Порезниче) Hypericum perforatum L.
Казашки бодил бодлив (Рогачица)
Xanthium spinosum L.
Казашки бодил влакнест
Xanthium strumarium L.
Какула бяла (Конски босилек б.)
Salvia aethiopis L.
Какула горска (Конски босилек г.)
Salvia nemorosa L.
Какула прешленеста (Конски босилек п.) Salvia verticillata L.
Камшик лечебен
Agrimonia eupatoria L.

Семейство
Asteraceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Lemnaceae
Verbenaceae
Rosaceae
Fabaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Lamiaceae
Rubiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Hypericaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
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28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Катушка обикновена
Lycopus europaeus L.
Капела
Ballota nigra L.
Комунига лечебна
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Конски ребра (Жаблек)
Galega officinalis L.
Куча лобода бяла
Chenopodium album L.
Куча лобода хибридна
Chenopodium hybridum L.
Лаваница, жаблек
Alisma plantago-aquatica L.
Лайкучка влакнеста
Matricaria trichophylla (Boiss.)
Лопен гъстоцветен
Verbascum densiflorum Bertol.
Лопен лечебен
Verbascum phlomoides L.
Луличка обикновена
Linaria vulgaris Mill.
Лютиче отровно
Ranunculus sceleratus L.
Мащерка гола
Thymus glabrescens Willd.
Мента водна
Mentha aquatica L.
Мента обикновена (Джоджен)
Mentha spicata L.
Метличина дългоиглеста
Centaurea calcitrapa L.
Метличина средиземноморска
Centaurea solstitialis L.
Миризлив бурен обикновен
Sideritis montana L.
Миризливче пъстро
Calamintha nepeta (L.) Savi.
Мъдрица лечебна
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Напръстник вълнест
Digitalis lanata Ehrh.
Онопордум жълтеникав
Onopordum acanthium L.
Орехче ливадно
Filipendula vulgaris Moench
Пелин горчив
Artemisia absinthium L.
Пелин полски
Artemisia campestris L.
Пипериче обикновено
Persicaria hydropiper (L.)
Подъбиче бяло
Teucrium polium L.
Подъбиче обикновено
Teucrium chamaedrys L.
Прозорче пълзящо (Очиболец пълзящ) Potentilla reptans L.
Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен) Potentilla argentea
Пчелинок обикновен
Marrubium vulgare L.
Пчелинок ран
Marrubium parviflorum Fisch
Равнец струмски (Р. жълт)
Achillea clypeolata Sm.
Равнец хилядолистен (Р. бял)
Achillea millefolium gr.
Ранилист германски
Stachys germanica L.
Риган обикновен
Origanum vulgare L.
Сграбиче сладколистно
Astragalus glycyphyllos L.
Секирче грудково
Lathyrus tuberosus L.
Сиротица лечебна
Gratiola officinalis L.
Слез горски
Malva sylvestris L.
Сусерка
Marrubium peregrinum L.
Трънка
Prunus spinosa L.
Усойниче италианско
Echium italicum L.
Хвощ полски
Equisetum arvense L.
Черновръх обикновен
Clinopodium vulgare L.

Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Chenopodiaceae
Chenopodiaceae
Alismataceae
Asteraceae
Scrophulariaceae
Scrophulariaceae
Scrophlariaceae
Ranunculaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Brassicaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Rosaceae
Asteraceae
Asteraceae
Polygonaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Rosaceae
L. Rosaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Fabaceae
Fabaceae
Scrophulariaceae
Malvaceae
Lamiaceae
Rosaceae
Boraginaceae
Equisetaceae
Lamiaceae

Източник: Приложение 1 към Програмата за управление на лечебните растения в Община Русе, изготвена от КПНП Русенски
Лом, 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2
Лечебни растения, които могат да бъдат намерени в Община Русе
№

Българско име

Латинско име

А
1 Аспрут жълтоцветен
Carthamus lanatus L.
2 Ацинос полски
Acinos arvensis (Lam.)Dandy
Б
3 Безсмъртниче обикновено
Xeranthemum annuum L.
4 Белоочица полска
Buglossoides arvensis (L.) Lohnst.
5 Блатно кокиче
Leucojum aestivum L.
6 Блян черен
Hyoscyamus niger L.
7 Боянка
Erysimum diffusum
8 Бреза обикновена
Betula pendula Roth.(B. verrucosa Ehrh.)
9 Брей обикновен
Tamus communis L.
10 Брош бояджийски
Rubia tinctorum L.
11 Бръшлян
Hedera helix L.
12 Бударица петниста
Galeopsis tetrachit L.
13 Бутрак
Bidens tripartita L.
14 Бучиниш, петнист (Цволика)
Conium maculatum L.
15 Бъз нисък (Бъзак)
Sambucus ebulus L.
16 Бъз черен
Sambucus nigra L.
В
17 Великденче огничевоподобно
Veronica anagallis- aquatica L.
18 Ветрогон полски
Eryngium campestre L.
19 Водна детелина
Menyanthes trifoliata L.
20 Водна леща дребна
Lemna minor L.
21 Вратига, паничка
Tanacetum vulgare L.
22 Вълча ябълка обикновена
Aristolochia clematitis L.
23 Върба бяла
Salix alba L.
24 Върба срещуположнолистна (В. червена) Salix purpurea L.
25 Върбинка лечебна
Verbena officinalis L.
Г
26 Гингер
Onopordon acanthium L.
27 Глог червен
Crataegus monogyna Jacq.
28 Глушина едроцветна (фий е.)
Vicia grandiflora Scop.
29 Горицвет летен
Adonis aestivalis L.
30 Горицвет пролетен
Adonis vernalis L.
31 Грамотрън бодлив
Ononis arvensis L.
Д
32 Детелина ливадна
Trifolium pratense L.
33 Дива тиква
Bryonia alba L.
34 Динка дребна
Sanguisorba minor Scop.
35 Драка
Paliurus spina-christi Mill.
36 Дрян обикновен
Comus mas L.
37 Дяволска уста обикновена
Leonurus cardiaca L.

Семейство

.

Asteraceae
Lamiaceae
Asteraceae
Boraginaceae
Amaryllidaceae
Solanaceae
Brassicaceae
Betulaceae
Dioscoreaceae
Rubiaceae
Araliaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Apiaceae
Caprifoliaceae
Caprifoliaceae
Scrophulariaceae
Apiaceae
Mentyanthaceae
Lemnaceae
Asteraceae
Aristolochiaceae
Salicaceae
Salicaceae
Verbenaceae
Asteraceae
Rosaceae
Fabaceae
Ranunculaceae
Ranunclilaceae
Fabaceae
Fabaceae
Cucurbitaceae
Rosaceae
Rhamnaceae
Cornaceae
Lamiaceae
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Е
38 Еньовче същинско
Galium verum L.
Ж
39 Живовлек голям
Plantago major L.
40 Живовлек ланцетовиден
Plantago lanceolata L.
41 Жълтуга висока (Ж. багрилна)
Genista tinctoria L.
42 Жълтурче
Ranunculus ficaria L.
3
43 Зайча сянка лечебна
Asparagus officinalis L.
44 Зайчина пъстра
Coronilla varia L.
45 Залист бодлив
Ruscus aculeatus L.
46 Зановец космат
Chamaecytisus hirsutus (L.) Link.
47 Зарасличе (Черен оман)
Symphytum officinale L.
48 Звездан обикновен
Lotus corniculatus L.
49 Звездица средна
Stellaria media (L.) Vill.
50 Звъника лечебна (Жълт кантарион, Порезниче) Hypericum perforatum L.
51 Здравец кървавочервен (кръвен)
Geranium sanguineum L.
52 Здравец обикновен
Geranium macrorrhizurn L.
53 Зимзелен малък
Vinca minor L.
54 Зимзелен тревист
Vinca herbacea W.etK.
55 Златовръх
Rhodiola rosea L.
56 Змийско мляко
Chelidonium majus L.
57 Зърника слабителна
Rhamnus catharticus L.
И
58 Изсипливче голо
Herniaria glabra L.
59 Изсипливче грубовлакнесто (И. влакнесто) Hemiaria hirsuta L.
60
Изтравниче (Страшниче) обикновено
Asplenium trichomanes L.
К
61 Кадънка (Полски мак)
Papaver rhoeas L.
62 Казашки бодил бодлив (Рогачица)
Xanthium spinosum L.
63 Казашки бодил влакнест
Xanthium strumarium L.
64 Какула бяла (Конски босилек б.)
Salvia aethiopis L.
65 Какула горска (Конски босилек г.)
Salvia nemorosa L.
66 Калуна
Caluna vulgaris (L.)Hull.
67 Камбанка прасковолистна
Campanula persicifolia L.
68 Камшик лечебен
Agrimonia eupatoria L.
69 Катушка обикновена
Lycopus europaeus L.
70 Капела
Ballota nigra L.
71 Кисел трън обикновен
Berberis vulgaris L.
72 Киселец
Rumex acetosa L.
73 Киселица
Malus sylvestris Mill.
74 Киселиче обикновено
Oxalis acetosella L.
75 Козя брада (Кози киселец)
Rumex acetosella L.
76 Козя брада полска (Брадица)
Tragopogon pratensis L.
77 Кокиче елвезиево
Galanthus elwesii Hook. (G. maximus Vel.)
78 Кокошка
Isopyrum thalictroides L.
79 Комунига бяла
Melilotus albaMed.

Rubiaceae
Plantaginaceae
Plantaginaceae
Fabaceae
Ranunculaceae
Liliaceae
Fabaceae
Liliaceae
Fabaceae
Boraginaceae
Fabaceae
Caryophyllaceae
Hypericaceae
Geraniaceae
Geraniaceae
Apocynaceae
Apocynaceae
Crassulaceae
Papaveraceae
Rhamnaceae
Caryophyllaceae
Caryophyllaceae
Aspleniaceae
Papaveraceae
Asteraceae
Asteraceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Ericaceae
Campanulaceae
Rosaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Berberidaceae
Polygonaceae
Rosaceae
Oxalidaceae
Polygonaceae
Asteraceae
Amaryllidaceae
Ranunculaceae
Fabaceae
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80 Комунига лечебна
Melilotus officinalis (L.) Pall.
Fabaceae
81 Конски ребра (Жаблек)
Galega officinalis L.
Fabaceae
82 Копитник
Asarum europaeum L.
Aristolochiaceae
83 Коприва гръцка
Urtica urens L.
Urticaceae
84 Копривка южна
Celtis australis L.
Dimaceae
85 Копър обикновен
Anethum graveolens L.
Apiaceae
86 Кориандър посевен
Coriandrum sativum L.
Apiaceae
87 Коча билка обикновена
Nepeta cataria L.
Lamiaceae
88 Крем петров
Lilium martagon L.
Liliaceae
89 Кукувича прежда европейска (Кускута) Cuscuta europaea L.
Cuscutaceae
90 Кукуряк миризлив
Helleborus odorus W. et K.
Ranunculaceae
91 Куча лобода хибридна
Chenopodium hybridum L.
Chenopodiaceae
92 Кучешко грозде червено
Solanum dulcamara L.
Solanaceae
93 Кучешко грозде черно
Solanum nigrum L.
Solanaceae
94 Къклица
Agrostemma githago L.
Caryophyllaceae
95 Къпина полска
Rubus caesius L.
Rosaceae
Л
96 Лаваница, жаблек
Alisma plantago L.
Alismataceae
97 Лайкучка влакнеста Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (M. tenuifolia (Kit.)Simk.) Asteraceae
98 Лепка
Viscaria vulgaris L.
Caryophyllaceae
99 Леска обикновена
Corylus avellana L.
Betulaceae
100 Липа дребнолистна
Tilia cordata Mill. (T. parvifoliaEhrh.)
Tiliaceae
101 Липа едролистна
Tilia platyphyllos Scop. (T. grandifolia Neilr.) Tiliaceae
102 Липа сребролистна
Tilia tomentosa Moench. (T. argentea Dest.) Tiliaceae
103 Лисичина грудеста
Corydalis bulbosa (L.) DC. (C.cava Schweigg.) Papaveraceae
104 Лопатка многогодишна
Lunaria rediviva L.
Brassiaceae
105 Лопен благороден
Verbascum nobile Vel.
Scrophulariaceae
106 Лопен гъстоцветен
Verbascum densiflorum Bertol.
Scrophulariaceae
107 Лопен лечебен
Verbascum phlomoides L.
Scrophulariaceae
108 Лопен лъжеблагороден
Verbascum pseudonobile Stoj. et Stef.
Scrophulariaceae
109 Лопен финикийски
Verbascum phoeniceum L.
Scrophulariaceae
110 Лопен черен
Verbascum nigrum L.
Scrophulariaceae
111 Луличка обикновена
Linaria vulgaris Mill.
Scrophlariaceae
112 Люляк
Syringa vulgaris L.
Oleaceae
113 Лютиче отровно
Ranunculus scleratus L.
Ranunculaceae
114 Лютиче пълзящо
Ranunculus repens L.
Ranunculaceae
М
115 Малина
Rubus idaeus L.
Rosaceae
116 Маргаритка обикновена
Leucanthemum vulgare Lam.
Asteraceae
117 Маточина
Melissa officinalis L.
Lamiaceae
118 Махалебка (Дива череша)
Prunus mahaleb L.
Rosaceae
119 Мащерка бтьлгарска
Thymus longidentatus (Deg. et Urum.)
Lamiaceae
120 Мащерка гола
Thymus glabrescens Wilid.
Lamiaceae
121 Мащерка сибторпиева
Thymus sibthorpii Benth.
Lamiaceae
122 Медуница лечебна
Pulmonaria officinalis L.
Boraginaceae
123 Медуница мека
Pulmonaria mollis Wulf. et Horn.
Boraginaceae
124 Мекиш
Acer tataricum L.
Aceraceae
125 Мента блатна
Mentha pulegium L.
Lamiaceae
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126 Мента водна
Mentha aquatica L.
127 Мента дълголистна
Mentha longifolia (L.) Huds.
128 Мента полска
Mentha arvensis L.
129 Мента обикновена (Джоджен)
Mentha spicata L.
130 Метличина дългоиглеста
Centaurea calcitrapa L.
131 Метличина полска
Centaurea cyanus L.
132 Мехунка
Physalis alkekengi L.
133 Минзухар пролетен
Crocus chrysanthus Herb.
134 Минзухар есенен
Crocus pallasii Bieb.
135 Миризлива върба
Elaeagnus angustifolia L.
136 Млечка обикновена
Euphorbia cyparissias Host.
137 Момкова сълза лечебна
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce
138 Момкова сълза многоцветна
Polygonatum multiflorum (L.) All.
139 Момина сълза
Convallaria majalis L.
140 Мразовец есенен (Кърпикожух)
Colchicum autumnale L.
141 Мъждрян
Fraxinus ornus L.
142 Мъжка папрат
Dryopteris filix-mas (L.) Schott.
143 Мъртва коприва бяла
Larnium album L.
144 Мъртва коприва петниста
Lamium maculatum L.
145 Мъртва коприва червена
Lamium purpureum L.
Н
146 Напръстник вълнест
Digitalis lanata Ehrh.
147 Наумка лечебна
Cynoglossum officinale L.
148 Невидимка
Coronopus procumbens Gilib.
О
149 Огниче
Chenopodium botrys L.
150 Овчарска торбичка обикновена
Capsella bursa-pastoris (L.)Medic.
151 Омайниче градско
Geum urbanum L.
152 Онопордум жълтеникав
Onopordum acanthium L.(0nopordon )
153 Орехче ливадно
Filipendula vulgaris Moench. (F. hexapetala Gilib.)
154 Орехче обикновено
Filipendula ulmaria Maxim.
155 Очанка обикновена
Euphrasia rostkoviana Kayne.
П
156 Паричка многогодишна
Bellis perennis L.
157 Пача трева обикновена
Polygonum aviculare L.
158 Папур теснолистен
Typha angustifolia L.
159 Паричка
Bellis perennis L. (B. hybrida L.)
160 Пелин горчив
Artemisia absinthium L.
161 Пелин едногодишен
Artemisia annua L.
162 Пелин обикновен
Artemisia vulgaris L.
163 Пелин полски
Artemisia campestris L.
164 Перуника блатна
Iris pseudacorus L.
165 Перуника дребна
Iris pumila L.
166 Перуника треволистна
Iris graminea L.
167 Пипериче водно
Persicaria maculata (Raf.) S. Gray
168 Пипериче обикновено
Persicaria hydropiper (L.) Spach.
169 Пищялка горска
Angelica sylvestris L.
170 Пищялка лечебна
Angelica archangelica L.

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Asteraceae
Asteraceae
Solanaceae
Iridaceae
Iridaceae
Elaeagnaceae
Euphorbiaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Liliaceae
Oleaceae
Aspidiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Boraginaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Brassicaceae
Rosaceae
Asteraceae
Rosaceae
Rosaceae
Scrophulariaceae
Asteraceae
Polygonaceae
Typhaceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Iridaceae
Iridaceae
Iridaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Apiaceae
Apiaceae
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171 Повет обикновен
Clematis vitalba L.
Ranunculaceae
172 Повет прав
Clematis recta L.
Ranunculaceae
173 Поветица обикновена
Convolvulus arvensis L.
Convolvulaceae
174 Подбел
Tussilago farfara L.
Asteraceae
175 Подрумиче (Бяла Рада) жълто
Anthemis tinctoria L.
Asteraceae
176 Подрумиче (Бяла Рада) полско
Anthemis cotula L.
Asteraceae
156 Подъбиче бяло
Teucrium polium L.
Lamiaceae
157 Подъбиче обикновено
Teucrium chamaedrys L.
Lamiaceae
158 Поточарка лечебна
Nasturtium officinalis R. Br.
Brassicaceae
159 Прангос ферулов
Prangos ferulacea (L.) Lindi.
Apiaceae
160 Превара висока
Scutellaria altissima L.
Lamiaceae
161 Прозорче пълзящо (Очиболец пълзящ)
Potentilla reptans L.
Rosaceae
162 Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен)
Potentilla argentea L.
Rosaceae
163 Пролез едногодишен
Mercurialis annua L.
Euporbiaceae
164 Пролез многогодишен
Mercurialis perennis L.
Euphorbiaceae
165 Пропадниче блатно
Pedicularis palustris L.
Scrophulariaceae
166 Птиче просо
Lithospermum officinale L.
Boraginaceae
167 Пчелинок обикновен
Marrubium vulgare L.
Lamiaceae
168 Пчелинок ран
Marrubium parviflorum Fisch. & C.A. Mey. Lamiaceae
169 Пърчовка обикновена
Himantoglossum hircinum (L.) Spreng.
Orchidaceae
Р
170 Равнец благороден
Achillea nobilis L.
Asteraceae
171 Равнец едролистен
Achillea grandifolia Friv.
Asteraceae
172 Равнец струмски (Р. жълт)
Achillea clypeolata Sm.
Asteraceae
173 Равнец хилядолистен (Р. бял)
Achillea millefolium gr.
Asteraceae
174 Ранилист германски
Stachys germanica L.
Lamiaceae
175 Ранилист лечебен
Betonica officinalis L.(Stachys officinalis (L.) Trev. Lamiaceae
176 Репей дребен
Arctium minus Bernh.
Asteraceae
177 Репей червенолюспест
Arctium tomentosum Mill.
Asteraceae
178 Решетка безстъблена
Carlina acanthifolia All.
Asteraceae
179 Решетка обикновена
Carlina vulgaris L.
Asteraceae
180 Риган обикновен
Origanum vulgare L.
Lamiaceae
181 Росен
Dictamnus albus L.
Rutaceae
182 Росопас лечебен
Fumaria officinalis L.
Papaveraceae
183 Ружа градинска
Alcea rosea L.
Malvaceae
184 Ружа лечебна
Althaea officinalis
Malvaceae
С
185 Салеп маймунски
Orchis simia L.
Orchidaceae
186 Салеп начленен
Orchis morio L.
Orchidaceae
187 Салеп обикновен
Orchis provincialis Balb.
Orchidaceae
188 Салеп пурпурен
Orchis purpurea Huds.
Orchidaceae
189 Салеп тризъбест
Orchis tridentata Scop.
Orchidaceae
190 Сапунче лечебно
Saponaria officinalis L.
Caryophyllaceae
191 Сграбиче сладколистно
Astragalus glycyphyllos L.
Fabaceae
192 Секирче ливадно
Lathyrus pratensis L.
Fabaceae
193 Секирче посевно
Lathyrus sativus L.
Fabaceae
194 Секирче пролетно
Lathyrus vernus (L.) Bernh.
Fabaceae
195 Синчец обикновен
Scilla bifolia L.
Liliaceae
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196 Синя жлъчка грапавоплодна
Cichorium intybus L.
197 Сиротица лечебна
Gratiola officinalis L.
198 Слез горски
Malva sylvestris L.
199 Слез дребен
Malva pusilla Sin.
200 Слез мускусен
Malva moschata L.
201 Смрадлика
Cotinus coggygria Scop.
202 Срещниче обикновено
Ajuga chamaepitis (L.) Schreb.
203 Великденче (Великденче класовидно)
Veronica officinalis L.
204 Сусерка
Marrubium peregrinum L.
Т
205 Татул
Datura stramonium L.
206 Телчарка голяма
Polygala major Jacq.
207 Телчарка обикновена
Polygala vulgaris L.
208 Теменуга миризлива
Viola odorata L.
209 Теменуга трицветна
Viola tricolor L.
210 Тлъстига бяла
Sedum album L.
211 Тлъстига голяма
Sedum maximum (L.) Suter.
212 Тлъстига лютива
Sedum acre L.
213 Топола черна
Populus nigra L.
214 Трабузан (Бабини зъби)
Tribulus terrestris L.
215 Трепетлика
Populus tremula L.
216 Трънка
Prunus spinosa L.
У
217 Усойниче италианско
Echium italicum L.
Х
218 Хвощ полски
Equisetum arvense L.
219 Хмел
Humulus Lupulus L.
Ч
220 Чашкодрян брадавичест
Euonymus vemicosus Scop.
221 Чашкодрян европейски
Eiionymus europaeus L.
222 Червен кантарион красив
Centaurium pulchellum (swartz)Druce
223 Червен кантарион обикновен
Centaurium erythraea Rafn.
224 Черновръх обикновен
Clinopodium vulgare L.
225 Чобанка хибридна (Ч. лечебна)
Petasites hybridus (L.) Gaertn.
Ш
226 Шестил
Acer platanoides L.
227 Шипка обикновена
Rosa canina L.
228 Шипка храсталачна
Rosa corymbifera Borkh.
Я
229 Ягода горска
Fragaria vesca L.
230 Ясен полски
Fraxinus oxycarpa Wilid.

Asteraceae
Scrophulariaceae
Malvaceae
Malvaceae
Malvaceae
Anacardiaceae
Lamiaceae
Scrophulariaceae
Lamiaceae
Solanaceae
Polygalaceae
Polygalaceae
Violaceae
Violaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Crassulaceae
Salicaceae
Zygophyllaceae
Salicaceae
Rosaceae
Boraginaceae
Equisetaceae
Cannabaceae
Celastraceae
Celastraceae
Gentianaceae
Gentianaceae
Lamiaceae
Asreraceae
Aceraceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Oleaceae

Източник: Приложение 2 към Програмата за управление на лечебните растения в Община Русе, изготвена от КПНП Русенски
Лом, 2008 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3
Количества билки установени през вегетационен сезон 2008 в Община Русе*

Великденче огничевоподобно
Ветрогон полски
Водна леща дребна
Върбинка лечебна
Глог червен
Глушина едроцветна (Фий е)

30
30

215
150

30
20

60
40

30
30

400
320
150
150

175
140
40
40

60
40

315
220

115
80

100
100

30
20

350
250

250
200

75
60

150
150

190
150

125
100

50
50
55
50
150
120

100
100

200
200
110
100
190
150
150
150

50
50
280
250
250
200
70
70
140
100
150
100
40
30

115
80

55
50
310
250
250
250

350
240
60
50

350
250

90
90
250
200

150
120

200
150
65
45

ОБЩО

280
280

80
80

САНДРОВО

320
320

190
150
190
150
350
350

НИКОЛОВО

НОВО СЕЛО

125
100

МАРТЕН

ДОЛНО
АБЛАНОВО

БАСАРБОВО

250
200

ПРОСЕНА

Бъз нисък (Бъзак)

190
150

ХОТАНЦА

Бучиниш, петнист (Цволика)

125
100

ТЕТОВО

Бутрак

ЧЕРВЕНА ВОДА

Безсмъртниче обикновено

100
80

СЕМЕРДЖИЕВО

Ацинос полски

установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране

ЯСТРЕБОВО

Аспрут жълтоцветен

СРЕДНА КУЛА

РУСЕ

ВИД в КГ

ДОЛАПИТЕ

ЗЕМЛИЩЕ

1770
1440
190
150
1360
1360
500
450
1475
1180
890
890
140
100
2140
1490
100
80
90
90
600
470
65
45
42
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Драка
Дяволска уста обикновена
Еньовче същинско
Зайчина пъстра
Звездан обикновен
Звъника (Жълт кантарион, Порезниче)
Казашки бодил бодлив (Рогачица)
Казашки бодил влакнест
Какула бяла (Конски босилек б.)
Какула горска (Конски босилек г.)
Камшик лечебен
Катушка обикновена
Капела

за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране

20
10

40
30

100
70
90
70

100
80

150
120
70
40

40
30

150
120
200
120
200
160

180
150

15
10
100
70
15
10
50
30

170
120
120
100

115
80
125
100
180
110
60
50

250
150

10
10
145
100
125
100
340
200
185
150
500
400

375
300
30
20
40
30

35
20
15
10

70
40
40
30

100
80

30
20
140
100
75
60
30
20
85
70

35
20

50
40
125
100

110
90

100
80

125
100
80
50

180
150
250
200

150
120

150
120
215
170

20
10
225
180

100
80

225
180

60
50

170
100
145
100

ОБЩО

САНДРОВО

НИКОЛОВО

МАРТЕН

ПРОСЕНА
15
10

70
40
45
30
40
30

ХОТАНЦА

ТЕТОВО

НОВО СЕЛО

ДОЛНО
АБЛАНОВО

ЧЕРВЕНА ВОДА

20
10
80
80

СЕМЕРДЖИЕВО

15
10
30
30

ЯСТРЕБОВО

БАСАРБОВО

Динка дребна

СРЕДНА КУЛА

РУСЕ

ВИД в КГ

ДОЛАПИТЕ

ЗЕМЛИЩЕ

70
40
110
110
160
100
815
570
1370
1100
1120
670
610
490
500
400
500
400
215
130
915
730
1040
830
170
100
145
100
43
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Куча лобода бяла
Куча лобода хибридна
Лаваница, жаблек
Лайкучка влакнеста
Лопен гъстоцветен
Лопен лечебен
Луличка обикновена
Лютиче отровно
Мащерка гола
Мента водна
Мента обикновена (Джоджен)
Метличина дългоиглеста
Метличина средиземноморска
Миризлив бурен обикновен

140
80

80
80
80
50
140
100

50
50

350
350
220
130

85
60
70
20

100
80

125
100
135
120

90
80

65
50

15
10

150
120

125
100

150
120

90
70

150
120

165
130

65
50

65
50

175
140

185
150

175
140
140
70
20
20

50
50
25
20

150
120
45
30
50
50

50
40

30

65
50
100
80
215

190
150

225
180
15
10

250
200
40
30

ОБЩО

120
120

САНДРОВО

ПРОСЕНА

ХОТАНЦА

ТЕТОВО

НОВО СЕЛО

ДОЛНО
АБЛАНОВО

ЧЕРВЕНА ВОДА

СЕМЕРДЖИЕВО

ЯСТРЕБОВО

БАСАРБОВО

100
100

НИКОЛОВО

установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени

МАРТЕН

Комунига лечебна

СРЕДНА КУЛА

РУСЕ

ВИД в КГ

ДОЛАПИТЕ

ЗЕМЛИЩЕ

160
70
20
805
640
225
200
175
140
140
70
70
70
995
790
45
30
50
50
780
620
155
120
245
44
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Миризливче пъстро
Мъдрица лечебна
Напръстник вълнест
Онопордум жълтеникав
Орехче ливадно
Пелин горчив
Пелин полски
Пипериче обикновено
Подъбиче бяло
Подъбиче обикновено
Прозорче сребролистно (Очиболец
сребролистен)
Пчелинок обикновен
Пчелинок ран
Равнец струмски (Р. Жълт)

за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране

20

350
140

15
10

125
100

290
200

315
220

230
160

215
150

115
90
25
20

150
120

125
100

15
10

15
10

125
100

160
80

45
30

75
50

65
50
70
50

75
50
50
30

125
100

285
200
415
250

145
100
250
150

145
100
125
100
200
140

170
100
140
70

90
80
340
250
235
140
160
80
75
50

190
150

ОБЩО

САНДРОВО

НИКОЛОВО

МАРТЕН

ПРОСЕНА

ХОТАНЦА

ТЕТОВО

150
75
50
170
120

100
80

НОВО СЕЛО

ДОЛНО
АБЛАНОВО

ЧЕРВЕНА ВОДА

СЕМЕРДЖИЕВО

ЯСТРЕБОВО

БАСАРБОВО

СРЕДНА КУЛА

РУСЕ

ВИД в КГ

ДОЛАПИТЕ

ЗЕМЛИЩЕ

170
75
50
1585
1000
340
270
455
360
160
80
380
300
115
80
90
80
920
650
1120
670
300
150
220
150
125
100
200
140
45
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Трънка
Усойниче италианско
Хвощ полски
Черновръх обикновен

70
50
250
150

285
250
135
80

145
100

215
150

30
20
165
100

15
10

175
120
250
150

50
30

250
150

115
80

20
15
250
150

170
100
170
120

85
60
145
100
83
50
100
100

145
100

215
150

50
30
200
200

230
160
70
40

40
30
67
40

200
200

100
100

70
50
45
30
65
50

25
20

65
50

ОБЩО

285
200
20
10

САНДРОВО

430
300
250
150

НИКОЛОВО

ДОЛНО
АБЛАНОВО

ЧЕРВЕНА ВОДА

БАСАРБОВО

МАРТЕН

Сусерка

ПРОСЕНА

Слез горски

285
250
35
20

ХОТАНЦА

Сиротица лечебна

340
250
250
150

ТЕТОВО

Секирче грудково

70
40

285
200
170
100

НОВО СЕЛО

Риган обикновен

215
150

СЕМЕРДЖИЕВО

Ранилист германски

установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране
установени
за събиране

ЯСТРЕБОВО

Равнец хилядолистен (Р. бял)

СРЕДНА КУЛА

РУСЕ

ВИД в КГ

ДОЛАПИТЕ

ЗЕМЛИЩЕ

2340
1750
1410
840
240
140
170
120
85
60
1345
935
935
560
600
600
70
50
45
30
155
120

Източник: Раздел Iiи Раздел III от Програмата за управление на лечебните растения в Община Русе, изготвена от КПНП Русенски Лом, 2008 г.
*В

ред „установени” са дадени количествата билки, които могат да бъдат събрани на територията на община Русе (в килограми свежо тегло).
Количеството на билките, които могат да бъдат събрани, без да се нарушава състоянието на находищата и възстановителната способност на вида е
дадено на ред „за събиране”.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Период на възстановяване на ресурсите
РАСТИТЕЛЕН ВИД
Аспрут жълтоцветен
Ацинос полски
Безсмъртниче обикновено
Бутрак
Бучиниш, петнист (Цволика)
Бъз нисък (Бъзак)
Великденче огничевоподобно
Ветрогон полски
Водна леща дребна
Върбинка лечебна
Глог червен
Глушина едроцветна (Фий е.)
Динка дребна
Драка
Дяволска уста обикновена
Еньовче същинско
Зайчина пъстра
Звездан обикновен
Звъника лечебна (Жълт кантарион лечебен Порезниче)
Казашки бодил бодлив (Рогачица)
Казашки бодил влакнест
Какула бяла (Конски босилек б.)
Какула горска (Конски босилек г.)
Какула прешленеста (Конски босилек п.)
Камшик лечебен
Катушка обикновена
Капела
Комунига лечебна
Куча лобода бяла
Куча лобода хибридна
Лаваница, жаблек
Лайкучка влакнеста
Лопен гъстоцветен
Лопен лечебен
Луличка обикновена
Лютиче отровно
Мащерка гола
Мента водна
Мента обикновена (Джоджен)
Метличина дългоиглеста
Метличина средиземноморска
Миризлив бурен обикновен
Миризливче пъстро
Мъдрица лечебна
Напръстник вълнест
Онопордум жълтеникав
Орехче ливадно
Пелин горчив
Пелин полски

Период на възстановяване години
3
3
0
2
2
1
3
3
2
3
2
3
6
0
5
3
2
1
2
1
3
1
1
2
2
2
4
2
3
1
1
2
2
4
2
2
3
2
3
2
2
2
3
3
3
3
2
2
2
47
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РАСТИТЕЛЕН ВИД
Пипериче обикновено
Подъбиче бяло
Подъбиче обикновено
Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен)
Пчелинок обикновен
Пчелинок ран
Равнец струмски (Р. жълт)
Равнец хилядолистен (Р. бял)
Ранилист германски
Риган обикновен
Секирче грудково
Сиротица лечебна
Слез горски
Сусерка
Трънка
Усойниче италианско
Хвощ полски
Черновръх обикновен

Период на възстановяване години
6
1
1
3
2
3
2
1
1
3
2
2
5
2
0
2
2
2

Източник: Раздел IV от Програма за управление на лечебните растения в Община Русе, 2008 г.

i.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

Кратко описание на лечебните растения в община Русе
1. Аспрут жълтоцветен - Carthamus lanatus L., Asteraceae
Едногодишно тревисто растение, цялото паяжиновидно влакнесто. Стъблото изправено, на върха
разклонено, високо 25–50 см, гъсто облистено. Листата кожести, жлезисти, бодливи, най-долните широко
ланцетни, в основата си разширени и приседнали; средните и горните късо ланцетни, със сърцевидната си
основа обхващат стъблото, всички пересто нарязани до вдлъбнато назъбени. Кошничките единични по
върховете на клонките, дълги 3,5–4 см, широки 2–2,5 см, обкръжени от най-горните листа, които
постепенно преминават в листчетата на обвивката. Обвивните листчета линейно-ланцетни, едри,
завършващи с бодилче. Цветовете тръбести, жълти, с червеникави жилки. Плодовете яйцевидни, дълги до
5 мм, четириръбести, голи. Хвърчилките съставени от няколко линейни, ресничести люспички.
Обитава сухи тревисти и каменливи терени, предимно край селищата. Цъфти юли — септември.
Използваемата част от него са цветовете (дрога Flores) и кошничките, които се събират по време на
цъфтежа на растението.
2. Ацинос полски - Acinos arvensis (Lam.) Dandy (Calamintha acinos Clairv.), Lamiaceae
Едногодишно или двугодишно тревисто растение с изправено или приповдигащо се влакнесто стъбло,
високо 10–40 см, просто или разклонено. Листата срещуположни, яйцевидни до продълговато ромбични,
заострени с клиновидна основа, на върха си с няколко зъбеца или почти целокрайни, дълги 7–15 см,
широки 3–8 мм, влакнести, с къса дръжчица. Цветовете по 3–8 в пазвите на листата и образуват
класовидно съцветие; прицветниците заострени. Чашката тръбеста, дълга 5–7 мм, с 13 жилки, двуустна,
жлезисто влакнеста. Венчето бледовиолетово, дълго 7–12 мм, 1–1,5 пъти по-дълго от чашката, с плоска
врязана горна устна и 3-делна долна устна. Тичинките 4, двете външни по-дълги. Яйчникът горен. Плодът
закръглени орехчета.
Разпространено е по сухи тревисти и каменливи места. Цъфти май — август. От него се употребяват
цветовете (дрога Flores) с листата (дрога Herba) в народната медицина, събирани по време на цъфтеж.
3. Безсмъртниче обикновено - Xeranthemum annuum L., Asteraceae
Едногодишно тревисто растение. Външните обвивни листчета са заострени и без власински. Вътрешните
обвивни листчета на кошничката линейно-елиптични, венчевидни, разперени встрани, розови, виолетови
до червени. Цъфти през месеците юни - септември.
Обитава сухи тревисти и пустеещи места. Като лечебни се използват цъфтящите стръкове нарастението
(дрога Herba).
4. Бутрак - Bidens tripartita L., Asteraceae
Едногодишно тревисто растение с изправено, голо, разклонено стъбло, високо 15–100 см. Листата
срещуположни, постепенно стеснени в къса крилата дръжка, разделени на 3–5 ланцетни или
продълговати дяла, с по-едър връхен дял, грубо назъбени. Кошничките 15–25 мм в диаметър и толкова
високи, изправени или увиснали, единични. Обвивката полукълбеста или звънчевидна, съставена от 5–8
външни, по-дълги от кошничките листчета, вътрешните по-къси, овални, сиво-жълти. Цветното легло с
тесни прицветници, които опадат заедно с плодовете. Цветовете кафяво-жълти, периферните женски са
езичести, понякога липсват; средните са тръбести. Плодовете голи, сплескани, с 2–4 осила, с насочени
назад зъбци.
Обитава влажни крайпоточни места, цъфти юни — октомври. От него в народната медицина се
употребяват цветовете (дрога Flores) и листата (дрога Herba).
5. Бучиниш, петнист (Цволика) - Conium maculatum L., Apiaceae
Едногодишно или двугодишно тревисто растение с неприятна миризма, с кухо голо разклонено стъбло,
високо до 2,5 м, с червеникави петна. Листата голи, широко триъгълни в очертанията си, дълги 30–60 см,
широки 25–40 см, с дръжка, тройно перести, с яйцевидно-ланцетни дялове с назъбени или изрязани
делчета; средните и горните много по-дребни, приседнали. Съцветията сложни сенници, от 10–20 главни
лъча с обвивка от 3–6 яйцевидно-ланцетни голи листчета. В основата на цветовете има обвивчица от 3–6
листчета, разположени от едната страна на съцветието. Цветовете бели. Плодът гол, закръглен, дълъг 2,5
мм. Отровно!
Среща се доста често край огради, по сметища и др. като бурен в цялата страна докъм 1000 м н. в. Цъфти
през юни и юли, широко разпространен навсякъде в общината. В съвременната медицина се използват
стръковете (дрога Herba) и плодовете (дрога Fructus). Има голямо приложение и в народната медицина.
6. Бъз нисък (Бъзак) - Sambucus ebulus L., Caprifoliaceae
i.
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Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище и изправено, голо, набраздено стъбло, високо до 2
м. Листата текоперести, с яйцевидни до яйцевидно ланцетни, голи или окосмени листчета, дълги 5–16 см,
широки 1,0–4,5 см, заострени, ситно назъбени. Цветовете с неприятна миризма, събрани във връхна
плоска щитовидна метлица, широка 5–16 см, с 3 главни лъча. Чашката с 5 зъбеца. Венчето бяло, отвън
червеникаво, широко 6–8 мм, 5-делно. Тичинките 5, с червеникави прашници. Яйчникът долен, с
приседнало близалце. Плодът ягодовиден, месест, черен, дълъг около 4 мм.
Разпространен е по пустеещи буренясали места, край пътища и др. Цъфти юни — септември. В
съвременната медицина се използват плодовете (дрога Fructus), коренът (дрога Radix) и цветовете (дрога
Flores). Намира широко приложение и в народната медицина.
7. Великденче огничевоподобно - Veronica anagallis-aquatica L., Scrophulariaceae
Многогодишно тревисто растение с лежащо стъбло, вкореняващо се във възлите, на върха издигащо се на
височина до 60 см, голо. Листата срещуположни, продълговато яйцевидни, дълги 2–7 см, широки 0,5–2,5
см, ситно назъбени, заострени, с къса дръжка (особено по-горните). Съцветията гроздовидни,
срещуположни, излизащи от пазвите на горните листа. Цветовете с къса гола дръжка, почти равна на
малките (около 1 мм широки) прицветници. Венчето гълъбовосиньо, с по-тъмни ивици, 5–10 мм в
диаметър. Тичинките 2. Яйчникът горен. Плодната кутийка гола.
Среща се често по влажни места. Цъфти април — юли. Употребява се надземната част (дрога Herba) в
народната медицина.
8. Ветрогон полски - Eryngium campestre L., Apiaceae
Многогодишно бодливо голо растение със силно разклонено стъбло, високо 30–60 см и с дебел
вретеновиден корен. Приосновните листа дълги и широки 15–30 см, дълбоко двойно 3-делни, с
низбягващи дялове, бодливо назъбени до нарязани, с дръжка, дълга 10–20 см; средният дял двойно или
тройно насечен, с бодливи зъбци. Стъблените листа просто назъбени, обхващащи стъблото. Цветовете
бели, събрани в сбити главички, в основата с обвивчица от бодливи линейно-ланцетни листчета, почти 2
пъти по-дълги от главичката. Плодът елипсовиден, покрит с къси шипчета, разпадащ се на две половинки.
Среща се често по пасища и сухи тревисти места. Цъфти през юли и август. В съвременната медицина се
използва коренът (дрога Radix). Намира приложение и в народната медицина.
9. Водна леща дребна - Lemna minor L., Lemnaceae
Плаващо на повърхността растение, със заоблени листа с диаметър до 0,5 см, светло-зелени с нишковидни
корени с дължина 6 -8 мм. Обитава стоящи водоеми и бавно течащи води. Като билка се събира цялото
растение (дрога Herba).
10. Върбинка лечебна - Verbena officinalis L. ,Verbenaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено четириръбесто, в горната си част разклонено стъбло,
високо 30–100 см. Листата срещуположни, пересто нарязани, средните стъблени 3-делни, с едри,
неправилно назъбени дялове, от които средният е по-голям от останалите; по-горните продълговати,
назъбени; връхните целокрайни. Цветовете дребни, разположени нарядко в многоцветни класове,
събрани в едра, рядка метлица. Чашката тръбеста, 5-делна. Венчето фуниевидно, неправилно 5-делно,
почти двуустно, бледовиолетово, дълго до 5,5 мм. Тичинките 4, скрити във венечната тръбица. Яйчникът
горен. Плодът се разпада на 4 дяла.
Расте по тревисти и буренясали места, между окопни култури. Цъфти май — октомври. В съвременната
медицина се използват цъфтящите връхни части (дрога Herba), които се отрязват на около 20 см от върха.
Употребява се и в народната медицина.
11. Глог червен - Crataegus monogyna Jacq., Rosaceae
Разклонено дърво или храст, висок до 5 м, с последователни, най-често разсечени на 3–5 дяла листа;
дяловете са неравномерно назъбени, в повечето случаи заоблени. Цветовете са бели, събрани в
щитовидни съцветия. Цветът е правилен, с 5 чашелистчета и 5 венчелистчета. Тичинките са многобройни.
Плодът е червен, топчест, месест, с една костилка. Цъфти през пролетта.
Расте из горите и храсталаците. Използват се листата с цветовете (Fiores) или само цветовете (Fiores), или
плодовете (Frucitis).
12. Глушина едроцветна (Фий е.) - Vicia grandiflora Scop., Fabaceae
Едно- или двугодишно растение. С катерливо просто или основно разклонено стъбло. Достига размери 2560 (100) см. Листата са чифтоперести, на върха с дълго разклонено мустаче. Листчетата са 3-7 двойки,
линейни обратно яйцевидни, на върха притъпени, обикновено врязани, късоосилести или заострени.
Прилистниците са еднакви, яйцевидни с тъмно петно, цели или с триъгълен долен дял. Цветовете са 2 ,
рядко до 4 на група. Чашката е със зъбци по-къси от тръбицата. Крилцата жълти или бледожълти, понякога
с черен връх. Плодът е боб - гол или с редки власинки.
Среща се по тревисти места, ливади, храсталаци и ниви.
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13. Горицвет пролетен - Adonis vernalis L., Ranunculaceae
Многогодишно тревисто растение с високи до 40 см гъсто облистени стъбла, покрити с власинки, слабо
разклонени, излизащи по много oт едно коренище. Листата са тройно до четворно пересто нарязани, с
теснолинейни, заострени, целокрайни дялове. Долните и средните листа са с влагалищна основа, която
полуобгръща стъблото. Цветовете са едри, златистожълти, разположени по-единично на върха на
стъблата и разклоненията им. Чашелистчетата са 5–8, яйцевидни, на върха притъпени, с редки зъбчета.
Венчелистчетата са продълговато елипсовидни, стеснени към върха, назъбени, на брой са от 15 до 25.
Тичинките и плодниците са многобройни. Плодът е сборен, овален, съставен от много сивозеленикави
плодчета. Цъфти през април-май.
Расте по сухи ливади и пасища и каменисти местности. Използва се надземната част (Нerba), събрана в
началото на цъфтежа до образуването на първите плодчета.
14. Детелина ливадна - Trifolium pratense L., Fabaceae
Многогодишно тревисто растение с изправени или възходящи 10–50 см високи стъбла и тройни
последователни листа. Листчетата са 1–3 см дълги и 0,5–1,5 см широки, елипсовидни или обратно
яйцевидни, целокрайни или плитко назъбени. Съцветията са сферични главички, 2–3 см в диаметър.
Цветовете са червени или розови. Цъфти май—юли.
Расте по тревисти места и в ливадите. Използват се цъфтящите надземни части (Herba).
15. Динка дребна - Sanguisorba minor Scop., Rosaceae
Многогодишно тревисто растение с дебело, хоризонтално, тъмнокафяво коренище. Стъблата са 20–100 см
високи, прави, ръбести, кухи, в горната част разклонени. Приосновните и долните стъблови листа са 20 до
40 см дълги, сложни, нечифтоперести, с 4 до 12 двойки продълговато яйцевидни или елипсовидни,
напилено назъбени листчета. Цветовете са дребни, събрани във връхни, 1–3 см дълги, елипсовидни до
почти кълбовидни кафявочервени класовидни съцветия. Чашелистчетата са 4, червени до тъмночервени.
Венче липсва. Тичинките са 4, с червени дръжки и тъмночервени прашници. Плодът е орехче. Цъфти
юни—септември.
Расте из сухи ливади, пасища и по каменливи места. Разпространено е до 1200 м надморска височина.
Използват се коренището и корените (Rhizoma).
16. Драка - Paliurus spina-christi Mill., Rhamnaceae
Силно разклонен храст, висок 2–3 м. Листата последователни, яйцевидни или елипсовидни до закръглени,
дълги 2–4 см, широки 1,5–3 см, тъпи или късо заострени, в основата закръглени или слабо сърцевидни,
неясно ситно назъбени до целокрайни, кожести, голи, лъскави. Листните дръжки дълги до 1 см, 2–4 пъти
по-къси от петурата. Прилистниците видоизменени в 2 твърди, къси кафяви бодила, от които единият е подълъг, косо изправен, а другият по-къс и извит назад. Цветовете дребни, 2–4 мм в диаметър, двуполови,
събрани в пазвени гроздовидни съцветия, жълтеникавозелени; чашката и венчето с по 5 листчета.
Тичинките 5. Яйчникът полудолен, почти напълно сраснал с цветното легло. Плодът суха неразпуклива
кокичка с 2–3 семена, обхваната от сухо, по края вълновидно плоско ципесто крило, 2–3 см в диаметър,
със светложълт до кафяв.
Расте по сухи каменливи места и из храсталаци. Цъфти май — юли. В съвременната медицина се
употребяват плодовете (дрога Fructus). Използва се и в народната медицина.
17. Дяволска уста обикновена - Leonurus cardiaca L., Lamiaceae
Двугодишно тревисто растение, високо до 150 см, с четириръбесто надлъжно набраздено кухо стъбло,
покрито с власинкн. Листата са длановидно нарязани, срещуположни, с дълги дръжки, долните са
петделни, а горните — триделни, към върха заострени. От горната страна те са тъмнозелени, а отдолу —
светлозелени. Цветовете са разположени по няколко в пазвите на горните листа и образуват прешлени.
Съцветието е класовидно. Венчето е светло-червено и е около два пъти по-дълго от чашката. Горната устна
на венчето е продълговата, извита, а долната е триделна, с къси, тъпи дялове. Плодът е сух, разпада се на
четири тристенни орехчета. Цъфти от юли до септември. Не се допуска примес с вида Leonurus
marrubiastrum L. чийто листа са цели и венчето не е по-дълго от чашката (включително зъбците).
Среща се из тревисти и буренливи места. Използува се цъфтящата надземна част заедно с листата (Herba).
18. Еньовче същинско - Galium verum L. , Rubiaceae
Многогодишно тревисто растение с изправени или приподвигащи се късомъхнати стъбла, високи 30—120
см. Листата линейни, дълги 15–25 мм, широки 0,5–2 мм, по 8–12 в прешлен, с осилче на върха и с подвит
ръб, почти голи. Цветовете събрани в дълга гъста метлица, с влакнести клонки. Венчето жълто, широко
2,5–3,0 мм, с тръбица и коронка от 4 заострени дяла, със или без осилче. Чашката липсва. Яйчникът горен.
Плодът сухо орехче, дълго 1,5 мм, голо и гладко.
Расте по сухи тревисти места. Цъфти май — август. Цветът се употребява в народната медицина.
19. Зайчина пъстра - Coronilla varia L., Fabaceae
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Тревисто растение, достигащо 60 см. Горните листа тройни, средното листче по-голямо и по-едро от
страничните, приосновните листа прости, бобовете начленени. Листата с повече от 3 еднакви листчета.,
Цветовете 8-15 мм, боба повече или по-малко извит с права човка. Чашката с ясно развити триъгълно
шиловидни зъбци, венче синьо до синкаво бяло.
Обитава тревисти места, сухи и каменливи, по сипей, изкопи и канавки. Цъфти от май до юли.
20. Звездан обикновен - Lotus corniculatus L., Fabaceae
Многогодишно растение с полегнало или изправено стъбло, високо до 30–35 см, плътно или с твърде
тясна кухина, голо или влакнесто. Листата сложни, последователни, текоперести, с 5 листчета, дълги 4–18
мм, широки 1–10 см, целокрайни, ланцетни, обратно ланцетни до яйцевидни, в основата стеснени, голи
или влакнести. Прилистниците дребни. Цветовете събрани по 3–7 в кълбести съцветия на дълга дръжка
(5–10 см) или единични. Цветните дръжки дълги 1,0–2,5 мм. Чашката дълга 5–6 мм, с триъгълни,
шиловидно заострени зъбци, равни или по-дълги от тръбицата. Венчето дълго 10–12 мм, жълто, рядко
възчервеникаво; ладийката стеснена изведнъж в носче. Тичинките 10. Яйчникът горен. Бобът
цилиндричен, дълъг 1,5–3,0 см, гол.
Расте по умерено влажни ливади, пасища, из храсталаци. Цъфти май — септември. Надземните части
(дрога Herba) се използуват в народната медицина.
21. Звъника лечебна (Жълт кантарион лечебен, Порезниче) - Hypericum perforatum L.,
Hypericaceae
Многогодишно тревисто растение с напълно голо стъбло, високо до 1 м, в горната си част силно
разклонено. Листата срещуположни, приседнали, продълговато линейни до елиптични, дълги до 3 см,
широки до 1,5 см, целокрайни, с многобройни просветляващи жлези, подобни на точици. В пазвите на
листата винаги има скъсени клонки. Цветовете правилни, събрани в метличести, почти сенниковидни
съцветия по върховете на клонките и стъблата. Чашката с 5 неопадващи, целокрайни, продълговати,
заострени листчета. Венчелистчетата 5, златистожълти, дълги 1,2–1,5 см, широки 0,5–0,6 см, почти 2 пъти
по-дълги от чашката, по ръба и в горната си част с многочислени жълти жлези във вид на светли точки.
Тичинките многобройни, сраснали в основата си в три снопчета. Стълбчетата 3, свободни. Яйчникът горен.
Плодът тригнездна, триръбеста, разпуклива многосеменна кутийка с многобройни жълти жлезисти
мехурчета.
Среща се по сухи тревисти места, из храсталаци, сечища, край пътища. Цъфти от май до август. Дрогата
Herba Hyperici е връхната облистена и цветоносна част на стъблото, отрязана на 25–30 см от върха по
време на цъфтежа. Употребява се широко в народната медицина. У нас се срещат около 21 диворастящи
вида звъника, но лечебната се отличава от всички най-вече по това, че чашелистчетата й са целокрайни
(без жлезисти зъбци), листата и стъблото са голи, а стълбчетата са три на брой.
22. Казашки бодил бодлив (Рогачица) - Xanthium spinosum L. , Asteraceae
Eдногодишни, бодливи растения, достигащи височина 120 см, Бодлите триделни в пазвите на листата.
Цветовете в еднополови кошнички, мъжките с 1 цвят без обвивка от листчета, събрани в главички,
последните групирани във връхни класове. Женските под тях в 2 цвята, затворени в бодливи обвивки.
Расте по сухи тревисти места и ливади – рудерален вид. В медицината се използват цветовете (дрога
Flores), събирани по времето на цъфтеж юли – август.
23. Казашки бодил влакнест - Xanthium strumarium L., Asteraceae
Едногодишни, небодливи растения, достигащи височина 120 см, Бодлите триделни в пазвите на листата.
Цветовете в еднополови кошнички, мъжките с 1 цвят без обвивка от листчета, събрани в главички,
последните групирани във връхни класове. Женските под тях в 2 цвята, затворени в бодливи обвивки.
Узрелите плодове са кошнички – късо, тънко влакнести.
Расте по сухи тревисти места и ливади – рудерален вид. В медицината се използват цветовете (дрога
Flores) събирани по времето на цъфтеж юли – август.
24. Какула бяла (Конски босилек б.) - Salvia aethiopis L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено стъбло, високо до 100 см, в горната част слабо разклонено
и с жлезисти власинки, в долната част само с прости власинки. Листата срещуположни, продълговато
яйцевидни, със сърцевидна основа, двойно назъбени или изрязани, окосмени, приосновните с дръжка,
дълги 5–12 см, широки 2–6 см, горните приседнали. Цветовете по 4–6 в прешлен, образуващи удължено,
просто съцветие. Чашката тръбеста, дълга 7–11 мм, двуустна, покрита с жлезисти власинки. Венчето едро,
дълго 20–30 мм, двуустно, бяло или бледо розово,. Орехчетата кръгли.
Расте по сухи тревисти места и ливади. Цъфти юни — август. Цъфтящата част (дрога Flores) се употребява в
народната медицина.
25. Какула горска (Конски босилек г.) - Salvia nemorosa L., Lamiaceae
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Многогодишно тревисто растение с изправено или приповдигащо се стъбло, високо до 60 см, в горната
част разклонено и покрито с прости власинки, без розетка от приосновни листа. Листата срещуположни,
долните стъблени продълговато яйцевидни, в основата сърцевидни с дълга дръжка, дълги 3–8 см, широки
2–4 см, слабо влакнести, назъбени; горните приседнали. Цветните прешлени с 2–6 цвята. Чашката дълга 6–
7 мм, покрита с прости и жлезисти власинки. Венчето синьо-виолетово, дълго 8–14 мм, понякога розово,
двуустно. Тичинките 2.
Разпространено по сухи тревисти места и храсталаци. Цъфти май — август. Цветовете се употребяват в
народната медицина.
26. Какула прешленеста (Конски босилек п.) - Salvia verticillata L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено, често разклонено стъбло, високо 20–80 см, покрито с
прости власинки. Листата срещуположни; долните продълговато яйцевидни, с дръжка и 2 малки листни
делчета на дръжката, дълги 5–10 см, широки 3–5 см, назъбени, окосмени; горните приседнали. Цветните
прешлени с много цветове, групирани в просто или разклонено съцветие. Цветната дръжка дълга 4–6 мм.
Чашката тръбеста, дълга около 6 мм, червеникава, с власинки. Венчето виолетовочервеникаво, дълго 8–15
мм, двуустно. Тичинките 2.
Расте по сухи тревисти и буренясали места. Цъфти юни — октомври. Употребява се в народната медицина.
У нас се култивира в градините.
27. Камшик лечебен - Agrimonia eupatoria L., Rosaceae
Многогодишно тревисто растение с късо и дебело коренище. Стъблото тънко, изправено, високо до 1 м,
просто или към върха слабо разклонено. Почти всички листа стъблени, перести, дълги 9–30 см, като всеки
лист се състои от 5–9 (13) едри и между тях 6–10 малки листчета, които са приседнали, назъбени, с
яйцевидна до овална форма. Прилистниците едри. Цветовете двуполови, събрани в редки класовидни
гроздове, с по 5 чашелистчета и 5 венчелистчета. Венчелистчетата жълти, дълги 4–6 мм. Чашката отвън
покрита с кукести шипчета; при плодовете тя е обратно конусовидна и по цялата си дължина набраздена.
Широко разпространен е из тревисти места и храсталаци. Цъфти от юни до септември. Дрогата (Herba) е
надземната част на растението, отрязана на около 25 см от основата, събрана по време на цъфтежа.
Дебелите стъбла не се събират. Използва се в народната медицина.
28. Катушка обикновена - Lycopus europaeus L., Lamiaceae
Многогодишни растения достигащи височина 80 см. Листа пересто нарязани в основата, назъбени или
леко наделени на върха; Чашелистчетата със зъбци около 2 пъти по-дълги от тръбицата, бодливи,
прицветниците 3-5 мм. Тичинките 2, венчелистчето бяло с червени точки по трите долни дяла.
Обитава влажни места край реките и други бавно течащи води. Цъфти от юни до август. Заради лечебните
му свойства се събира цялата надземна част на растението (дрога Herba).
29. Капела - Ballota nigra L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено, силно разклонено и окосмено стъбло, високо до 130 см,
четириръбесто, по-късно червеникаво или синьовиолетово. Листата срещуположни, яйцевидни, долните
закръглени, с дръжка, дълга до 5 см; горните заострени, назъбени, дълги 3–10 см, широки 2–6 см, почти
приседнали. Цветовете неправилни, на дръжка, дълга 1–1,5 см, събрани по 4–10 в пазвите на горните
листа на групи върху обща цветна дръжка в полусенници, с къси заострени прицветници. Чашката
тръбесто-звънчевидна, дълга 9–13 мм, с 5 еднакви шиловидни зъбеца, правилна, окосмена. Венчето
розововиолетово, рядко бяло, окосмено, отвътре с пръстен от власинки, двуустно — горната устна
удължена, слабо вдлъбната, долната 3-делна, с по-едър обратно сърцевиден дял. Тичинките 4, скрити под
горната устна, двете по-къси. Яйчникът горен. Орехчетата яйцевидни, гладки.
Расте по буренливи места, край селищата и др. Цъфти юни — септември. Употребява се в народната
медицина.
30. Комунига лечебна - Melilotus officinalis (L.) Pall., Fabaceae
Двугодишно тревисто растение с изправено, по-рядко възходящо разклонено стъбло, високо до 1 м, голо
или в горната си част слабо космато. Листата последователни, на дълга дръжка, тройни. Листчетата
назъбени, средното на по-дълга дръжчица, долните листа обратно яйцевидни, останалите продълговати,
дълги 15–20 мм, широки 4–12 мм. Прилистниците шиловидни, всички целокрайни. Цветовете дребни,
дълги 4–7 мм, събрани в рехави гроздовидни съцветия по върховете на разклоненията, на дълга дръжка.
Венчето жълто, с флагче, равно на крилцата и по-дълго от ладийката. Тичинките 10. Яйчникът горен. Бобът
дребен, дълъг 3–5 мм, гол, почти кълбест, едносеменен.
Расте по влажни тревисти места, в посевите като плевел и край пътища като бурен. За лебечни цели в
съвременната медицина се използва цялата надземна част (Негbа Meliloti officinalis) или листата и
цветовете (Folia), които се берат в началото на цъфтежа. Има широко приложение в народната медицина.
31. Конски ребра (Жаблек) - Galega officinalis L., Fabaceae
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Многогодишно тревисто растение с изправено, кухо, голо стъбло или с редки власинки, високо 40–150 см.
Листата последователни, нечифтоперести, дълги 5–20 см, с продълговати до ланцетни листчета, дълги 1–5
см, широки 0,4–1,5 см, с къса дръжка (0,5 мм). Цветовете събрани в дълго гроздовидно съцветие. Чашката
звънчевидна, дълга 4–5 мм, с 5 почти еднакви шиловидни зъбци, разсеяно влакнеста. Венчето
светлосиньо, голо, дълго 1–1,5 см, с характерно за бобовите растения устройство — двете долни листчета
са сраснали и образуват ладийката, другите две над тях са свободни (крилца), а отгоре е флагчето, дълго
7–8 мм, т. е. малко по-дълго от крилцата и ладийката. Тичинките 10, от които горната само наполовина е
сраснала с останалите. Яйчникът горен. Плодът боб, линейно-цилиндричен, дълъг 2–5 см.
Среща се из влажни сенчести места, край реки и потоци, в изкопи, край гори и на други места. Цъфти през
юли и август. Надземната част, събрана по време на цъфтежа, е дрогата Herba Galegae. Употребява се и в
народната медицина.
32. Куча лобода бяла - Chenopodium album L., Chenopodiaceae
Тревисти едногодишни растения. Стъбла месести, съставени от много членчета. Листа меки, от горе
зелени люсповидни, разположени срещуположно между възлите, без осилче на върха. Мъжките цветове
без прицветници, женските цветове без околоцветници. Околоцветните листчета сраснали в основата си,
покрити с брашнест налеп. Всички плодове хоризонтални.
Обитава ливади и поляни. От юни до октомври се събират надземните част, които се използват за билка
(дрога Herba).
33. Куча лобода хибридна - Chenopodium hybridum L., Chenopodiaceae
Тревисти едногодишни растения. Стебла месести, съставени от много членчета. Листа меки, от горе зелени
люсповидни, разположени срещуположно между възлите, без осилче на върха, а заострени, в основата си
закръглени. Мъжките цветове без прицветници, женските цветове без околоцветници.
Обитава ливади и поляни. От юли до септември се събират надземните част, които се използват за билка
(дрога Herba).
34. Лаваница (Жаблек) - Alisma plantago-aquatica L., Alismataceae
Многогодишни блатни/ водни растения. Листата приосновни – 2 вида, подводните линейни, а останалите
елипсовидно-ланцетни, плаващи или стърчащи над водата. Листната петура е клиновидна, заоблена или
слабо сърцевидна в основата. Цветове са двуполови и еднодомни, събрани по много в прешлени,
вътрешните околоцветни листчета розови или бели. Плодът е орехче, 11-28 мм, без носче.
Разпространено е край водоемите. За билка се събира надземната част (дрога Herba).
35. Лайкучка влакнеста - Matricaria trichophylla (Boiss.) Boiss. (M. tenuifolia (Kit.)Simk.),
Asteraceae
Едногодишно тревисто растение с изправено, високо до 50 см стъбло, силно разклонено в горната си част,
с последователни, двойно до тройно пересто нарязани листа с тесни заострени дялове. Цветните
кошнички са разположени на върховете на стъблените разклонения. Състоят се от 12–18 периферни бели
езичести цветчета и многобройни вътрешни жълти тръбести цветчета. Обвивката на кошничките е от
керемидообразно наредени, продълговато яйцевидни, тъпи, с широк ципест ръб, жълтеникавозелени
листчета. Съцветното легло е голо, с малки ямички, кухо. В току-що разцъфналите кошнички то е
полусферично, а към края на цъфтенето се удължава до конусовидно. Цялото растение и особено
цветните кошнички имат характерна приятна миризма и остър, възгорчив вкус. Цъфти от май до август.
Расте по ливадите, поляните и пасищата, около и в населените места, покрай пътищата. За лечебна цел се
използват цветните кошнички (Mores) от диворастящи или култивирани pacтeния. Цветните кошнички се
берат, когато езичетата на периферните бели цветчета са в хоризонтално положение. Брането се извършва
ръчно или със специални гребени. Цветовете се откъсват с дръжка, не по-дълга от 3 см.
36. Лопен гъстоцветен - Verbascum densiflorum Bertol. (V. thapsiforme Schrad.),
Scrophulariaceae
Двугодишно тревисто растение, цялото гъсто жълтеникавосиво, вълнесто напластено. През първата година
образува листна розетка, а през втората изправено, гъсто облистено стъбло, високо до 2 м, неразклонено
или на върха слабо разклонено. Листата продълговато елиптични, низбягващи по стъблото, приосновните
дълги 10–40 см, широки 4–10 см, последователни, назъбени. Цветовете събрани по 2–5 в снопчета на
просто или в основата слабо разклонено гроздовидно съцветие, с прицветници, дълги 1,5–4 см. Цветните
дръжки по-къси от чашката. Чашката дълга 6–12 мм, почти до основата си 5-делна, с яйцевидни, на върха
си заострени дялове, но без осил. Венчето жълто, 3,5–5 см в диаметър, отвън покрито със звездовидни
власинки. Тичинките 5, от които двете по-дълги са голи. Яйчникът горен. Плодът многосеменна кутийка.
Отровно!
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Расте по сухи тревисти, песъкливи и каменливи склонове, из сухи ливади и необработени места, край
пътища и огради. Цъфти юни — август. В съвременната медицина се използва венчето с тичинките (дрога
Flores). Употребява се и в народната медицина.
37. Лопен лечебен - Verbascum phlomoides L., Scrophulariaceae
Двугодишно гъстовлакнесто растение с просто, изправено стъбло, високо 30–150 см, което се развива през
втората година. През първата година образува само листна розетка. При основните листа продълговато
елиптични, тъпо и неправилно назъбени до целокрайни, дълги 5–30 см, широки 3–12 см; стъблените
овални или овално ланцетни, заострени, приседнали, със закръглена основа и полуобхващащи стъблото,
последователни. Съцветието сбито, класовидно-гроздовидно, с прицветници, дълги 1–1,5 см. Цветовете в
снопчета по 3–4 (8), а цветните дръжки равни на чашката, която е дълга 5–12 мм, петделна, като дяловете
завършват с осил. Венчето жълто, дисковидно, дълбоко 5-делно, 2–5 см в диаметър. Тичинките 5,
прикрепени към основата на венчето, от които 2 по-дълги, голи, а останалите 3 влакнести. Яйчникът горен,
с просто стълбче. Плодът многосеменна кутийка. Отровно!
По сухи тревисти и каменливи места, сухи ливади и необработени места, край пътища и огради. Цъфти
юни — август. В съвременната медицина се употребяват листата (дрога Folia), а така също и цветовете с
чашката или без нея (дрога Flores). Използува се и в народната медицина.
38. Луличка обикновена - Linaria vulgaris Mill., Scrophulariaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено, гъсто облистено голо стъбло, високо 40–60 см, с безплодни
издънки при основата си. Листата последователни, целокрайни, най-често с по една жилка, линейноланцетни до линейни, голи, приседнали, дълги 2–6 см, широки 1–5 мм, заострени. Съцветието гъсто,
гроздовидно, с 5–30 цвята, с дръжка, дълга 2–8 мм, с ланцетни прицветници, по-дълги от цветната дръжка
или равни на нея; оста на съцветието, цветните дръжки и по-рядко чашката са с жлезисти власинки.
Чашката 5-делна, дълга 3–6 мм, с овални дялове. Венчето дълго 20–35 мм, жълто, двуустно, със затворено
устие и заострена шпора, дълга 10–13 мм. Тичинките 4, от които 2 по-дълги. Яйчникът горен. Плодът
топчеста двугнездна кутйка.
Широко разпространен по тревисти места, край пътища и като плевел. Силно полиморфно растение.
Цъфти от май до октомври. В съвременната медицина се използват цъфтящите облистени части (дрога
Herba Linariae), отрязани на около 30 см от върха. Употребява се и в народната медицина.
39. Лютиче отровно - Ranunculus sceleratus L., Ranunculaceae
Многогодишно тревисто растение с право, разклонено стъбло, високо 30–100 см, покрито с прилегнали
власинки. Приосновните и долните стъблени листа на дълги дръжки, в общото си очертание петоъгълни, с
3–5 дълбоки почти ромбични дяла, които са нарязани и остро назъбени. Горните листа приседнали, почти
до основата си изрязани на линейни делчета, почти целокрайни. Цветовете малобройни, събрани в рехаво
съцветие, на дълга дръжка, с прилегнали власинки, с 5-делна чашка и венче. Чашелистчетата почти
ципести, дълги 4–7 мм, изправени или почти прилегнали към венчето, влакнести. Венчелистчетата по-къси
от чашката, обратно яйцевидни. Тичинките многобройни. Яйчникът горен. Плодното легло голо.
Плодчетата дълги 2,0–3,5 мм, гладки, с много късо носче. Отровно!
Расте по влажни ливадите и тревисти заблатени места. Цъфти април — юни. Надземната част (дрога Herba)
се употребява в народната медицина.
40. Мащерка гола - Thymus glabrescens Willd., Lamiaceae
Многогодишни тревисти растения с пълзящи или полегнали стъбла и възходящи цветоносни клонки,
високи до 20 см. Листата са срещуположни, приседнали или с къси дръжки, линейно-ланцетни, яйцевидни
или елипсовидни, с точковати жлези и жлезисти власинки. Цветовете са розови, лилави или бели, събрани
в пазвите на най-горните листа, като образуват сбити или прекъснати класовидни или метличести
съцветия. Чашката и венчето са двуустни. Тичинките са 4. Плодът се разпада на 4 едносеменни орехчета.
Полиморфен род с много голям брой видове и форми, които трудно се разграничават. У нас са
разпространени около 15 вида.
Срещат се по сухи тревисти и скалисти припечни места и пасища и по-рядко в ливадите. Използват се
цъфтящите надземни части (Herba).
41. Мента водна - Mentha aquatica L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с разклонено от основата, често тъмновиолетово стъбло, високо 30–90
см. Листата са с къси дръжки, срещуположни, яйцевидно ланцетни или ланцетни, 4–8 см дълги и 1,5–4 см
широки, в основата сърцевидни, на върха заострени, по края напилено назъбени, от двете страни покрити
с етеричномаслени жлези. Цветовете са розови или бледовиолетови, събрани във връхни класовидни
съцветия. Чашката е с 5 зъбчета. Венчето е фуниевидно, почти правилно, четириделно, с малко по-широк и
леко изрязан горен дял. Тичинките са 4. Плодът е съставен от 4 орехчета. Цъфти през юни—юли.
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Разпространен е по влажните места край реките и водоемите. Използват се листата (Folia Menthae piperitae) и стръковете (Herba Menthae piperitae).
42. Мента обикновена (Джоджен) - Mentha spicata L., Lamiaceae
Джодженът (гьозум) е тревисто многогодишно растение, достигащо на височина 30-100 см, с листа, дълги
5-9 см и широки 1,5-3 см, с назъбени краища. Цветовете са събрани в класовидни съцветия, като всеки от
тях е розов или бял, на дължина и ширина 2,5-3 мм. Използва се като подправка.
43. Метличина дългоиглеста - Centaurea calcitrapa L., Asteraceae
Двугодишно тревисто растение с височина до 70 см. Листата 5 до 7 делни. Цветовете розово-виолетови.
Обвивните листчета на кошничката на върха с дълъг, твърд, разклонен в основата бодил. Плодът с
хвърчилка. Цъфти от юли до септември.
Рудерално растение, разпространено край черните пътища, из запустелите ниви и дворове и по
неизползваните пасища. Като лечебни се събират цветовете на растението (дрога Flores).
44. Метличина средиземноморска - Centaurea solstitialis L., Asteraceae
Едногодишно тревисто растение с крилати стъбла, достигащо височина до 60 см. Листата бяло
паяжиновидно напластени. Цветовете яркожълти. Обвивните листчета на кошничката на върха с 10-15 мм
дълъг, сламеножъл бодил. Плодът с хвърчилка. Цъфти от юли до октомври.
Широко разпространено растение край черните пътища, по неизползваните пасища и по запустели ниви и
дворове. Като лечебни се събират цветовете на растението (дрога Flores).
45. Миризлив бурен обикновен - Sideritis montana L., Lamiaceae
Едногодишно растение с изправено или приповдигащо се, просто или слабо разклонено стъбло, високо
20–40 см. Листата срещуположни, продълговато ланцетни, долните с къса дръжка, горните приседнали,
целокрайни или с по няколко зъбеца на върха. Цветовете дребни, на къса дръжка, събрани в раздалечени
прешлени, с прицветници, които не се различават или слабо се различават от стъблените листа. Чашката
дълга 6–8 мм, тръбесто-звънчевидна, правилна, с 10 жилки и 5 зъбеца, завършващи с късо бодилче.
Венчето двуустно, по-късо от чашката, светложълто, като след прецъфтяване става кафяво. Тичинките 4,
скрити във венечната тръбица.
Расте по сухи тревисти и каменливи места. Цъфти май — септември. Употребява се в народната медицина
цъфтящата надземна част (дрога Herba).
46. Миризливче пъстро - Calamintha nepeta (L.) Savi., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение. Целите растения са разпръснато до меко влакнести. Листата
срещуположни, на дръжки 3-10 мм, дълги и широки до 25 мм, почти целокрайни, на върха закръглени,
рядко с късо връхче. Съцветието повече или по-малко разклонено, метличесто с многобройни цветове.
Цветните прешлени, многобройни, раздалечени, полусенниците приседнали или с дръжки до 20 мм.
Цветовете почти приседнали. Чашката тръбеста до 7 мм, двустранна, с 13 жилки, с многобройни
точковидни жлези. Долните чашелистчета с зъбци 1-2 мм, без или с единични дълги реснички. Венчето
бяло или бледолилаво до 15 мм., горната устна цяла, на върха плитко врязана. Тичинките скрити във
венчето, стълбчето по-дълго от венчето.
Разпространен по сухи тревисти и храсталчаните места. За лечебни цели се събират цветовете (дрога
Flores).
47. Мъдрица лечебна - Sisymbrium officinale (L.) Scop., Brassicaceae
Едногодишно растение, цялото покрито с къси разперени власинки. Стъблото изправено, високо 50–70 см,
в горната си част разперено, разклонено, с пересто нарязани до перести листа, с 4–6 продълговато
яйцевидни, неравномерно назъбени странични дялове, често насочени назад и с по-едър, почти
копиевиден връхен дял. Най-горните листа копиевидни или почти стреловидни, дребни, приседнали.
Листата дълги 4–8 см. Цветовете събрани в тесни, почти класовидни съцветия, с дръжка, дълга 1–2 мм, без
прицветници. Чашелистчетата и венчелистчетата по 4, разположени на кръст. Чашелистчетата дълги 1,5–
2,5 мм, ланцетни, най-често влакнести. Венчелистчетата жълти, дълги 3–4 мм, обратно яйцевиднолопатовидни. Тичинките 6, от които двете външни по-къси. Яйчникът горен. Плодът шушулка,
цилиндрична, шиловидно заострена, плътно прилегнала към стъблото, дълга 10–20 мм, с дръжка, по-къса
от 3 мм.
Расте по сухи тревисти, рудерализирани места, дворове, улици, край жп линии и др. Цъфти април — юли.
Надземната част (дрога Herba) се използва в народната медицина.
48. Напръстник вълнест - Digitalis lanata Ehrh., Scrophulariaceae
Многогодишно или двугодишно тревисто растение с хоризонтално вдървеняло коренище, с единични,
изправени, цилиндрични, червеникаво-виолетови, слабо разклонени стъбла, високи 30–100 см, в долната
си част голи, в горната с гъсти, дълги, жлезисти власинки. Листата разположени в розетка и по стъблото,
продълговато ланцетни до ланцетни, дълги 6–20 см, широки 1,5–3,5 см, последователни, целокрайни или
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слабо вълновидни, приседнали, голи или слабо жлезисто влакнести, заострени, постепенно преминаващи
в прицветници. Цветовете събрани на върха на стъблото, в гъсто многостранно гроздовидно съцветие.
Цветните дръжки дълги до 3 см, жлезисто влакнести, а прицветниците и чашката с прости власинки.
Чашката кълбесто издута, дълбоко 5-делна. Венчето двуустно, кълбесто издуто, дълго 2–3 см, бяло с
жълти, ръждиви или виолетови жилки. Тичинките 4. Яйчникът горен. Отровно!
Расте по тревисти и каменливи места и из храсталаците. Цъфти юни — август. Използват се само листата
(дрога Folia), които се берат както при едроцветния напръстник.
49. Онопордум жълтеникав - Onopordum acanthium L. (Onopordon ), Asteraceae
Двугодишно силно бодливо тревисто растение. Стъблото е 1 до 2 м високо, право, в горната част
разклонено, крилато, с многобройни, жълти, игловидни бодли. Листата са последователни, приседнали,
низбягващи, продълговато яйцевидни, елипсовидни до ланцетни, с широко триъгълни назъбени дялове,
по края с 5–6 мм дълги бодли. Цветните кошнички са кълбовидни, 3–5 см широки, единични или по 2–3 на
върха на стъблото и разклоненията. Обвивните листчета на кошничката на върха са шиловидно стеснени и
завършват с остри жълтеникави бодли. Всички цветове са тръбести, двуполови, с дълбоко петделно
пурпурночервено до розово венче. Плодовете са обратно яйцевидни, слабо четири-ръбести плодосемки,
на върха с хвърчилка от многобройни власинки. Цъфти от юни до септември.
Расте по сухи буренливи места, край сгради и пътища, a понякога и катo плевел в посевите. За лечебни
цели се използват цветните кошнички (Flores Onopordi) и листата (Folia Onopordi).
50. Орехче ливадно - Filipendula vulgaris Moench (F. hexapetala Gilib.), Rosaceae
Многогодишно тревисто растение с късо коренище. Стъблото изправено, високо до 80 см, голо, в горната
си част разклонено. Приосновните листа нечифтоперести, с 8–25 двойки големи листчета, като между
всеки две двойки има по две малки листчета (всяко голямо листче е дълго 0,5–2 см), продълговати,
дълбоко назъбени до пересто наделени, отгоре голи, отдолу по жилките влакнести. Прилистниците едри,
назъбени. Съцветията метличести, връхни, дълги 3—10 см. Чашелистчетата обикновено 5 (6), дълги около
1 мм. Венчелистчетата бели, рядко бледорозови, обикновено по 6 (5), дълги 5–9 мм. Тичинките
многобройни. Яйчниците 9–12, свободни. Плодовете сборни, мехунки, дълги 3–4 мм, прави, влакнести.
Расте из ливадите. Цъфти май — юли. Надземната цъфтяща (дрога Herba) част се употребява в народната
медицина.
51. Пелин горчив - Artemisia absinthium L., Asteraceae
Многогодишно тревисто растение с вдървенели при основата си стъбла, силно разклонени и гъсто
облистени. Цялото растение е гъсто покрито със сребристобели власинки и има силна приятна миризма и
горчив вкус. Долните листа дълги 4–12 см, на дълга дръжка, почти тройно пересто разсечени; най-горните
приседнали, просто пересто разсечени, а в зоната на съцветието триделни до цели. Дяловете на всички
листа линейно-ланцетни до ланцетни, широки 2–3 мм. Цветните кошнички 3–4 мм в диаметър, увиснали, с
къса дръжка, събрани по много в сложни увиснали метлици. Обвивните листчета в два реда,
сивовлакнести, тъпи, с ципест ръб, външните линейно-ланцетни, вътрешните яйцевидни. Цветното легло
влакнесто. Всички цветове тръбести, жълти, езичести липсват. Плодовете дълги около 1,5 мм,
продълговати, без хвърчилка или коронка.
Среща се из храсталаци, по тревисти и каменливи места, край огради и пътища. Цъфти от юли до
октомври. В съвременната медицина се използуват цъфтящите облистени връхни части (дрога Herba),
отрязани на около 25 см от върха в началото на цъфтежа. Намира широко приложение и в народната
медицина.
52. Пелин полски - Artemisia campestris L., Asteraceae
Многогодишно сребристосиво тревисто растение със своеобразен приятен аромат и силно горчив вкус.
Стъблото е 40–120 см високо, в горната част разклонено, в основата вдървеняло. Приосновните листа са 2
до 3 пъти пересто разсечени, разположени на дълги дръжки, а стъбловите — двойно пересто разсечени, с
къси дръжки до почти приседнали, без ушички при основата си или в зоната на съцветието са триделни до
цели. Листата от двете страни са покрити със сребристи копринести власинки. Съцветията са сложни
метлици, изградени от многобройни едностранни гроздчета, които са съставени от кълбовидни, около 3–4
мм в диаметър, увиснали цветни кошнички. Всички цветове са тръбести, жълти, без чашка, разположени
върху влакнесто съцветно легло. Плодът е около 1 мм дълъг, кафяв, продълговат, заострен, без хвърчилка
или коронка. Цъфти от юли до септември.
Расте по тревисти и каменисти места, из храсталаци и градини, покрай огради и пътища в цялата страна,
главно в равнините и предпланините. Използват се цъфтящите облистенн връхни части (Herba), отрязани
на около 25 см от върха. Събират се в началото на цъфтежа.
53. Пипериче обикновено - Persicaria hydropiper (L.) Spach., Polygonaceae
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Едногодишно тревисто растение с остър парлив вкус. Стъблото изправено, разклонено, голо, високо до 1
м, често при узряването на плодовете цялото почервенява. Листата последователни, продълговато
ланцетни или ланцетни, дълги 5–12 см, широки 1,5–2,5 см, целокрайни, към основата стеснени в къса
дръжка (0,5–1,5 см) или почти приседнали, голи. Листните влагалища в основата на листата цилиндрични,
ципести, голи по ръба ресничести. Цветовете събрани във връхни, увиснали класовидни съцветия.
Околоцветникът 4-делен, зеленикав, на върха червеникав, розов или бял, дълъг 3,5–4,5 мм, със
златистожълти до жълтеникави жлези подобни на точки. Тичинките 6 (8). Яйчникът горен. Плодът сухо
орехче, дълго 2–3 мм.
Расте по влажни и мочурливи места. Цъфти юли — октомври. В съвременната медицина се използва
надземната част (дрога Herba), която се събира по време на цъфтежа. Прилага се и в народната медицина.
54. Подъбиче бяло - Teucrium polium L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение, почти полухрастче, със силно разклонени беловълнести, лежащи или
приповдигащи се стъбла, високи до 40 см, в горната си част метличесто разклонени. Листата
срещуположни, приседнали, продълговати до линейни, към основата клиновидно стеснени, дълги до 3 см,
широки до 6 мм, вълновидно назъбени с подвит ръб, беловълнести, особено от долната страна. Цветовете
събрани в прости или сложни, кълбести или яйцевидни главички по върховете на клонките, дълги 5–8 мм,
почти приседнали, беловълнести. Чашката тръбеста или звънчевидна, с 10 жилки и 5 зъбеца. Венчето бяло
или жълтеникавобяло, малко по-дълго от чашката. Средният дял на долната устна голям, страничните във
вид на зъбци. Тичинките 4, едва подаващи се от венчето. Яйчникът горен. Плодът се разпада на 4
орехчета.
Расте по сухи тревисти и припечни места. Цъфти май — септември. В съвременната медицина се използва
надземната част (дрога Herba). Употребява се и в народната медицина.
55. Подъбиче обикновено - Teucrium chamaedrys L., Lamiaceae
Дребно полухрастче с едногодишни, приповдигащи се до изправени цветоносни стъбла, високи 10 до 30
см. Листата са срещуположни, с къси дръжки, продълговати или продълговато яйцевидни, в основата
клиновидни, по-края напилени или назъбени с тъпи зъбчета. Цветовете са разположени в пазвите на
горните листа и образуват класовидно съцветие. Венчето е розово до червеникаво, с привидно липсваща
горна устна, тъй като е разцепена дълбоко на две половини, които са отместени към долната устна.
Тичинките са 4 и стърчат навън от венечната тръбици. Плодът при узряване се разпада на 4 орехчета.
Цъфти от май до август.
Разпространено е из храсталаците и поляни. Използва се надземната част (Herba), събрана по време на
цъфтеж без приосновните вдървенели части на стъблото.
56. Прозорче пълзящо (Очиболец пълзящ) - Potentilla reptans L., Rosaceae
Многогодишно тревисто растение с дебело коренище. Стъблата пълзящи, дълги до 1 м, влакнести до голи,
вкореняващи се. Листата с дълга дръжка, дланевидни, с 5–7 листчета, като само най-горните са тройни или
4-делни. Листчетата обратно яйцевидни, дълги 5–70 мм и широки 3–25 мм, продълговато елиптични до
продълговато ланцетни, с клиновидна основа, назъбени, отдолу влакнести, отгоре почти голи.
Прилистниците добре развити, сраснали с листната дръжка. Цветовете единични, на дълга дръжка,
излизаща от пазвите на листата, 18–25 мм в диаметър. Чашката с два кръга с по 5 листчета, които са почти
еднакви по форма и размери. Венчелистчетата дълги 8–12 мм, златистожълти, почти двойно по-дълги от
чашелистчетата. Тичинките 20, с голи дръжки. Плодниците многобройни, с долен яйчник.
Расте по ливади и каменливи места. Цъфти юни — август. Употребява се в народната медицина
надземната част (дрога Herba).
57. Прозорче сребролистно (Очиболец сребролистен) - Potentilla argentea L. , Rosaceae
Многогодишно тревисто растение. Листата са разделени длановидно; прилистниците са сраснали;
цветовете са единични събрани в щитовидно съцветие. Цветовете се състоят от 4 листни чашки и са
бледожълти на цвят.
Разпространени са по поляни и ливади. За билка се използва надземната част (дрога Herba), която се
събира по време на цъфтеж от май до юни.
58. Пчелинок обикновен - Marrubium vulgare L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с горчив вкус и неприятна миризма. Стъблото от основата разклонено,
четириръбесто, изправено, високо 20–60 см, беловълнесто. Листата срещуположни, закръглени и
закръглено яйцевидни до широко елиптични, дълги 2–4 см, отгоре тъмнозелени, отдолу беловълнести, по
ръба неравномерно едро назъбени, долните с дръжка, дълга 1–3 см, горните постепенно стеснени в къса
широка дръжка. Цветовете събрани по много (20–50) в плътни кълбести прешлени, обикновено 6–8 на
брой. Чашката тръбеста, с 10 еднакви, шиловидни и на върха си кукесто завити зъбци, вълнеста. Венчето 5листно, бяло, сраснало, двуустно — горната устна тясна и права, почти плоска, на върха двуделна, долната
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три-делна, с по-широк среден дял; тръбицата на венчето скрита в чашката. Тичинките 4. Яйчникът горен.
Плодът сух, разпадащ се на 4 орехчета.
Расте по тревисти и буренясали места. Цъфти май — юли. В съвременната медицина се използва цялата
надземна част (дрога Herba), която се събира по време на цъфтежа. Употребява се и в народната
медицина.
59. Пчелинок ран - Marrubium parviflorum Fisch. & C.A. Mey. (Marrubium praecox Janka),
Lamiaceae
Тревисто растение високо до 70 см, изправено, разклонено в горната част, в основата просто бяло
влакнесто, нагоре гъсто звездовидно, напластено влакнесто. Листата на 0,1-1,4 см дълги, гъсто
звездовидни и единично прости влакнести дръжки, широки, ланцетни, елептични, в основата си
цеелокрайни, нагоре равномерно заострени, назъбени. Цветовете бели, по 8-10 в прешлен. Чашката 4-6
мм дълга, с 10 неясни жилки, гъсто звездовидно и разпръснато просто влакнеста, в отвора с просто
дълговлакнест пръстен. Венечната тръбица 3-7 мм дълга, гъсто звездовидна и единично просто влакнеста.
Горната устна 2 делна, дяловете лентовидни, долната 3-делна, средният дял заоблен, на къс нокът.
Орехчетата 1,5-2,5 мм. дълги. Цъфти юни-юли, когато се събират и цветовете като лечебни (дрога Flores).
Може да се намери по сухи, каменливи, рудерални места.
60. Равнец струмски (Р. жълт) - Achillea clypeolata Sm., Asteraceae
Многогодишно тревисто растение, цялото гъсто беловлакнесто, с просто, много рядко разклонено стъбло,
високо 15–60 см. Листата срещуположни, ланцетни, пересто наделени, с овални, ланцетни или длъгнести
назъбени сегменти, широки 2–5 мм; приосновните листа дълги 8–20 см, широки 3–5см, на къса дръжка,
горните стъблени приседнали, като най-долните листни дялове почти обгръщат стъблото. Цветните
кошнички събрани в щитовидно съцветие и са с диаметър около 4 мм, на дръжка, дълга около 2 мм, с
удължено яйцевидни или ланцетни обвивни листчета. Цветовете златистожълти. Езичестите цветове дълги
около 1 мм, закръглени, като свободната им част е много по-къса от обвивката. Цветното легло с прицветни люспици. Плодовете длъгнести, обикновено сплескани и без хвърчилка.
Расте по каменливи и скалисти места, предимно върху варовит терен. Цъфти май — септември. Цветовете
(дрога Flores) се употребяват в народната медицина.
61. Равнец хилядолистен (Р. бял) - Achillea millefolium gr. , Asteraceae
Многогодишно тревисто растение с дълги пълзящи издънки. Стъблото изправено, високо 20–80 см,
окосмено, облистено, обикновено неразклонено. Листата последователни, в общото си очертание
продълговато ланцетни, дълги 3–5 см, широки 0,5–1,5 см, двойно до тройно пересто разделени, с
линейно-ланцетни делчета, завършващи с осилче, окосмени; долните листа с дръжка, горните
приседнали. Кошничките дребни, широки 3–5 мм, събрани по много в гъсто, плоско щитовидно съцветие.
Обвивните листчета на кошничките керемидообразно наредени, по ръба си ципести, червено-кафяви, а в
средата зелени, окосмени. Вътрешните цветове в кошничките тръбести, жълтеникавокафяви, периферните
бели, езичести, рядко възрозови. Плодовете сплескани, без хвърчилка.
Расте из ливади и сухи тревисти места, храсталаци и др. Цъфти май — септември. В съвременната
медицина се използват цветните кошнички (дрога Flores) и връхните части, отрязани 15–20 см под върха
(дрога Herba). Употребява се широко и в народната медицина.
62. Ранилист германски - Stachys germanica L. , Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с изправено, просто или слабо разклонено стъбло, високо до 80 см,
гъсто разперено, окосмено. Листата срещуположни, беловълнести, назъбени; долните яйцевидни или
продълговато яйцевидни, дълги до 12 см, и широки до 6 см, със сърцевидна основа, с дълга дръжка;
горните продълговати, приседнали. Цветовете почти приседнали в пазвите на горните листа —
прешлените сбити, съставени от голям брой цветове (10–50), гъсто покрити с дълги бели власинки и
образуващи привидно класовидно съцветие. Чашката тръбеста, дълга 6–12 мм, 5-делна, с нееднакви
зъбци. Венчето светлорозово, двуустно, с окосмена горна устна, дълго 15–25 мм. Тичинките 4, скрити под
горната устна. Яйчникът горен. Плодът разпуклив на 4 орехчета.
Расте по тревистите и буренливи места и из храсталаците. Цъфти юни — август. Цветовете (дрога Flores) и
връхните части (дрога Herba) се употребяват в народната медицина.
63. Риган обикновен - Origanum vulgare L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с късо пълзящо коренище и изправено четириръбесто стъбло, често от
основата разклонено, високо до 90 см, покрито с разперени власинки. Листата срещуположни, на къса
дръжка (3–10 мм), продълговато яйцевидни, дълги 2–4 см, широки 0,8–2,5 см, целокрайни или слабо,
неясно назъбени, на върха заострени, с власинки и приседнали жлези. Цветовете разположени в пазвите
на едри, керемидообразно припокриващи се зелени или червеникави прицветници, събрани в
продълговати класчета, разположени като метлица. Чашката звънчевидна, с 5 еднакви зъбеца, с пръстен
i.

59

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 2017-2020 г.

РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
от власинки при отвора, с 13 жилки. Венчето неясно двуустно, светлочервено или виолетоворозово, с
врязана горна устна, образувана от срастването на две венчелистчета, долната 3-делна. Тичинките 4,
скрити под горната устна, две по-къси. Яйчникът горен. Плодът сух, разпадаш се на 4 орехчета.
Расте из храсталаци и каменливи места в цялата страна, почти до горната граница на гората. Цъфти юни —
септември. В съвременната медицина се използват цветоносните връхни части (дрога Herba), които се
събират по време на цъфтежа. Употребява се широко и в народната медицина.
64. Сграбиче сладколистно - Astragalus glycyphyllos L., Fabaceae
Многогодишно тревисто растение с почти голо, силно разклонено и полегнало по земята стъбло, дълго до
2 м. Листата нечифтоперести, дълги 10–20 см, последователни, с 4–6 двойки елиптични до удължено
яйцевидни целокрайни листчета, тъпи, отгоре голи, дълги 2–4 см, Прилистниците ланцетни, свободни.
Съцветията гъсти, длъгнести, дълги 3–5 см, по-къси от листата. Цветовете дълги до 16 мм. Чашката
звънчевидна, дълга 5–6 мм, с шиловидни зъбци, гола или покрита само с бели власинки. Венчето
зеленикавожълто, дълго до 15 мм. Флагчето в основата стеснено, на върха врязано, крилцата закръглени,
ладийката силно извита. Тичинките 10. Яйчникът горен. Бобът дълъг 3–4 см, сърцевидно извит, гол.
Расте из гори, горски поляни и храсталаци, по скалисти места. Цъфти юни — август. Употребява се в
народната медицина (дрога Herba).
65. Секирче грудково - Lathyrus tuberosus L., Fabaceae
Едногодишно тревисто растение. Отличителна черта е образуването на своеобразни грудки по корените, в
които се развиват определени бактерии, способни да свързват азота от въздуха и така обогатяват почвата
с азот. Цветовете са устроени по своеобразен начин. Те са двуполови, с двоен и неправилен околоцветник,
съставен и от 5 чашелистчета и 5 венчелистчета. Чашелистчетата са сраснали, а венчелистчетата са
цикламено-червени, частично сраснали или са свободни. Освен това венчелистчетата образуват три добре
различими части в цвета: едно от венчелистчетата образува така нареченото флагче, което винаги е найотгоре в цвета, две частично сраснали долни венчелистчета образуват ладийката, а останалите две
странични венчелистчета оформят крилцата на цвета. Тичинките са 10 на брой.
Секирчетата се използват за фуражни растения и растат по ливади и край пътища.
66. Сиротица лечебна - Gratiola officinalis L., Scrophulariaceae
Многогодишно тревисто растение с пълзящо, членесто коренище и 20–60 см високо стъбло. Листата са
срещуположни, полустъблообхващащи, ланцетни, в горната част назъбени. Цветовете са единични,
разположени в пазвите на листата на дълги дръжки. Чашката до основата е петделна с линейно ланцетни
дялове. Венчето е тръбесто, около 2 см дълго, на върха с почти двуустна коронка, бяло или жълтеникаво, с
редки надлъжни виолетови жилки. Тичинките с добре развити прашници са само 2. Плодът е широко
яйцевидна, заострена кутийка, около 5–6 мм дълга. Цъфти от юни до септември.
Разпространено е из влажни ливади, край мочурища и по брегове на водоеми. Използва се надземната
част (Herba), събрана по време на цъфтеж.
67. Слез горски - Malva sylvestris L., Malvaceae
Двугодишно, по-рядко едногодишно или многогодишно тревисто растение с приповдигащи се или
изправени разклонени стъбла, високи 30–120 см, гъсто покрити с разперени четинки, рядко голи. Листата
последователни, дълги 2–8 см, широки 2,5–10 см, закръглено бъбрековидни, назъбени, долните слабо
нарязани, горните по-дълбоко 3-7-делни, почти приседнали, отгоре разсеяно влакнести до голи, отдолу
беловлакнести до почти голи; листната дръжка окосмена, дълга до 20 см. Цветовете по няколко в пазвите
на листата, в пазвени и връхни гроздовидни съцветия. Цветовете едри, 3–4 см в диаметър, на дръжка,
дълга 1–4 см. Чашката двойна — същинска (вътрешната) с 5 листчета, дълги 5–6 мм, сраснали над средата,
външната по-къса, с 3 свободни листчета. Венчелистчетата 5, свободни, на върха дълбоко врязани, дълги
12–30 мм, розово-червени, с по-тъмни надлъжни жилки. Тичинките многобройни, сраснали в тръбица.
Яйчникът горен. Плодът дисковиден, 5–10 мм в диаметър, разпадащ се на 10–12 странично сплескани
бъбрековидни плодчета.
Расте по тревисти места, в изкопи, край пътища, огради и др. като бурен. Цъфти май — септември. В
съвременната медицина се използуват листата (дрога Folia), и цветовете (дрога Flores). Намира широко
приложение и в народната медицина.
68. Сусерка - Marrubium peregrinum L., Lamiaceae
Тревисто растение, високо до 105 см, изправено с многобройни разклонения, ясно четириръбесто, в
долната част гъсто напластено просто, нагоре звездовидно влакнесто. Цветовете бели, 5-20, събрани в
многобрайни прешлени. Прицветниците 3-5 мм дълги, ланцетни, линейни, гъсто звездовидно влакнести.
Чашката 3-5 мм дълга с 10 ясни жилки и 5-7 нееднакви зъбчета. Венечната тръбица 5-8 мм дълга, гъсто
звездовидно влакнеста; горната устна 2-делна, дяловете лентовидни на върха заоблени, на къс нокът.
Орехчетата 1.5-2.3 мм дълги.
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Цъфти юни-юли, в този период се събират цветовете за билка (дрога Flores). Разпространено е по сухите
тревисти каменливи места край пътищата и рудерализираните територии.
69. Трънка - Prunus spinosa L., Rosaceae
Силно разклонен бодлив храст, висок 1–3 м, с тъмносива кора. Листата са елипсовидни до обратно
яйцевидни, 2–4 см дълги, назъбени. Цветовете са бели, най-често единични, 1,5–2 см в диаметър, с 5–6
мм дълги дръжки. Чашката и венчето са петлистни, а тичинките са многобройни. Плодът е костилков,
кълбовиден до елипсовиден, тъмносин със синкав восъчен налеп и стипчивокисел вкус. Цъфти преди
разлистването през март—април.
Разпространено е из храсталаци, по слогове и край пътища. Използват се цветовете (Flores) и плодовете
(Fructus).
70. Усойниче италианско - Echium italicum L., Boraginaceae
Стъблото изправено до 150 см високо, с диаметър до 1 см, неясно ръбесто, просто или в основата
разклонено, брадавичесто четинесто и гъсто просто прилегнали или напластено влакнесто. Листата 2-17
см дълги, целокрайни, ланцетни, елиптични, приосновите стеснени, дръжките им са четинесто влакнести.
Съцветието е цилиндричнометлицоподобно със завити полусенници. Цветните дръжки са къси до 0,5 мм,
или цветовете са приседнали. Чашката е дълга, дяловете широки. Венчето 10-12 см, от основата
фуниевидно разширено, в отвора слабо скосено, дяловете почти еднакви, заоблени , разредено меко
просто влакнести, по ръба вълновидно нарязани.
Разпространено по храсталачни места и поляни.
71. Хвощ полски - Equisetum arvense L., Equisetaceae
Многогодишно растение с черно-кафяво коренище, покрито с власинки. От него напролет се развиват кухи
неразклонени прешленести кафяви стъбла, високи до 30 см, на върха със спороносно класче, дълго 1–4 см.
След разсейването на спорите това стъбло умира и се развиват летни, зелени, безплодни, кухи,
пръстеновидно разклонени стъбла, високи 10–80 см, с no 4 ребра, във възлите с влагалище, дълго до 2 см,
с шиловидно заострени зъбци (6–12 на брой).
Широко разпространен е в цялата страна по влажни места, ниви и ливади, по насипи край реките.
Спороноси февруари — май. В медицината се използват зелените летни стъбла, които се събират от юни
до октомври (дрога Herba Equisetii minoris). Има много голяма употреба и в народната медицина.
72. Черновръх обикновен - Clinopodium vulgare L., Lamiaceae
Многогодишно тревисто растение с приповдигащо се или изправено четириръбесто стъбло, високо 30–80
см, обикновено неразклонено, мъхнато. Листата срещуположни, с дръжка, дълга около 1 см, овално
ланцетни или овални, дълги 2–6,5 см, широки 1–3 см, закръглени на върха и към основата, назъбени,
слабо окосмени. Цветовете яркочервени, приседнали, събрани по 1–4 в плътни многоцветни прешлени в
пазвите на горните листа, обкръжени с обвивка От многобройни, по-дълги от чашката нишковидни
прицветници, покрити с дълги разперени власинки. Цветните дръжки дълги 2–3 мм. Чашката тръбеста,
дълга 8–10 мм, с 13 жилки, двуустна. Венчето двуустно, дълго 12–22 мм, два пъти по-дълго от чашката,
горната устна плоска, врязана, долната триделна. Тичинките 4, скрити под горната устна, две от тях покъси. Яйчникът горен. Плодът се разпада на 4 сухи гладки орехчета.
Среща се из храсталаци и гори. Цъфти през юни и юли. Надземната част (дрога Herba) се употребява в
народната медицина.

Източник: Програма за управление на лечебните растения в Община Русе, 2008 г.
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РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
ПРИЛОЖЕНИЕ №6
Удостоверение по чл. 42, т.3 и чл.46, т.3 от Закона за лечебните растения

ОБРАЗЕЦ

Общинска Администрация - гр. Русе
пл. ”Свобода” №6, тел. 082/506793, 082/506792 факс:082/834413
e-mail: mayor@ruse-bg.eu

УДОСТОВЕРЕНИЕ
№ ………/ ……………
номер

дата, месец, година

за билките от култивираните лечебни растения

На основание: чл.42, т.3 и чл.46 от Закона за лечебните растения
УДОСТОВЕРЯВАМ, че ..............ЮЛ/ФЛ.................., със седалище:.…....… адрес:............., ул...........,
дан.№................, БУЛСТАТ .........……............….... управител............./физическо лице...…...........,
ЕГН..……....., ЛК..........…..../попълват се всички лични данни/ е култивирал следните лечебни
растения:
Вид на култивираното
лечебно растение

Засята площ
дка

Местоположение
землище, имот №

Вид морфологична част

наименование на
български и латински

Добив
кг/свежо

лист, корен,цвят

1.
2.

Забележка: Насаждението е създадено през ............... година.

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ: ……….....…………
(име, подпис и печат)
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РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
ПРИЛОЖЕНИЕ №7
Позволително по чл.46, т.2 от Закона за лечебните растения

ОБРАЗЕЦ

1.
1. Адрес:
4. БУЛСТАТ ………………………… Данъчен № ……………………….
5. ПОЗВОЛИТЕЛНО № ./………… (дата)

местност …………………………

ЗА СЪБИРАНЕ НА БИЛКИ/ГЕНЕТИЧЕН МАТЕРИАЛ

землище ………………

община …………………………...
участък …………отдели …………
6.На основание чл.22, т.2 от Закона за лечебните растения за срок от ……………. до …………..
7. Разрешава се на ……………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
8.
от
гр./с………………………………….. 9. фирма………………………………………………
ул………………………………………..
от гр./с. ………………….. БУЛСТАТ: ……………
община …………………………………
ул…………………………
обл……………………………………..
община…………………..Данъчен № ….………
ЕГН: …………………………………..
обл……………………….
10. да събира: …………………………………………………………………………………………………....................................................
№

Наименование на билката

Мярка (кг, бр)

Количество

Ед.такса (лв)

Обща сума (лв)

1.
2.
3.
Всичко
……………………………………………………....................................................................................(словом лева)
в
гореспоменатите
отдели
и
местности,
при
следните
условия:
…………………………………………….
(средства и методи на добиване) …………………………………………………….и при задълженията, изписани на гърба на
формуляра (с помощта за лица, организирани от титуляра)
11.Вносител: ………………………….
(подпис)

12.Получил сумата:……………..
(длъжност и фамилия)

(подпис и печат)

Позволителното се издава на лице, което извършва ползване или на билкозаготвител, регистриран по
Търговския закон
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РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“

Указания за информацията на гърба на формуляра:
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОЛЗВАТЕЛЯ:
1. При извършване на ползването да носи винаги в себе си позволителното.
2. Да не извършва ползване в места, по начин и със средства, извън указаните в позволителното
3. Да извършва само указаните в позволителното видове ползвания
4. Да опазва находищата на лечебните растения
5. Да спазва правилата за противопожарна безопасност
6. Да не престъпва правата по ползване на настоящето позволително
ЛИЦА, КОИТО СА ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ТИТУЛЯРА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЗВАНЕТО

1……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

2……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

3……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

4……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

5……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

6……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

7……………………………………………………………………………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН

Адрес

Подпис на длъжностното лице: ……………………………
(печат на ведомството)
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РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
Указания за съдържание и попълване на формуляра:
1.Наименование на администрацията на централната или местната власт, издаваща
позволителното:
- Министерство на околната среда и водите;
- Министерство на земеделието и горите / Национално управление на горите;
- Областна Администрация;
- Община;
2. Наименование на поделение на администрацията по т.1
- Дирекция на Национален парк;
- Държавно лесничейство / Държавна дивечовъдна станция;
3. Адрес на администрацията (Областна администрация, Община, Дирекция на Национален
парк, Държавно лесничейство, Държана дивечовъдна станция);
4. БУЛСТАТ, Данъчен № на администрацията по т.3;
5. Атрибутите се попълват според образеца;
6. Основание за издаване на позволителното, съответно:
- чл.22, ал.1 от ЗЛР – при издаване на позволителното при издаване от Държавно
лесничейство или Държавна дивечовъдна станция;
- чл.22, ал.2 от ЗЛР – при издаване на позволително от община, като се посочва и номер на
решението на ОбС за приемане на общинските такси за ползване на лечебните растения;
- чл.22, ал.3 от ЗЛР – при издаване на позволителното от областен управител;
- чл.22, ал.4 от ЗЛР – при издаване на позволителното от Дирекция на Национален парк;
7. Посочва се физическото или юридическото лице, на което се издава позволителното;
8. Данни за физическо лице на което се издава позволителното;
9. Данни за юридическото лице на което се издава позволителното;
10. Попълва се според образеца, като се указва вида на ползването, билката, мярка (кг или бр.),
количеството, единична такса, обща сума (цифром и словом), задължения на ползвателя и
дали ще ползва помощта на лица под негова организация; Уточнява се и местността,
землището, имота, отдела, подотдела, за да може да се контролира ползването и да се
планира за следващите години
11. Подпис на титуляра;
12. Длъжност, фамилия и подпис на длъжностното лице, издало позволителното и печат на
ведомството.

i.

65

ОБЩИНА РУСЕ

ПРОГРАМА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, 2017-2020 г.

РАЗДЕЛ „ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ“
ПРИЛОЖЕНИЕ №8
До Кмета
на Община Русе

ЗАЯВЛЕНИЕ
От …………………………………………………………………….. ЕГН……………………….........................…
(име, презиме, фамилия)
лична
карта
№………………………,
изд.
на…………………
год.
от
……………………………................…........
с постоянен адрес: гр. /с./ .......................................... ул. ........................................... №
..........
вх. ............., ет. ..........., ап. .............тел за връзка: .....................................
в качеството си на .……………….......................……………………………………………………………………………
(физическо лице, собственик, управител, изпълнителен директор)
на
………………………………………………………………………………………………………………...................................
(фирма на юридическо лице, едноличен търговец)
БУЛСТАТ:……………………..........................,
Данъчен
номер
……………………………………….............…...
със седалище/адрес на управление:……………………………………………………...........………………........
(населено място, булевард/улица, №)
Господин Кмет,
Моля да ми бъде издадено позволително за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни площи – общинска собственост и такива, включени в
строителните граници на населените места – общинска собственост, съгласно чл. 46, т. 2
от Закона за лечебните растения
№

Вид на
ползването

Количество

Начин на
ползване

Срок на ползване

Находище,
местност

1
2
3
4
5

Прилагам:
1. Документ за платена такса.
Считам, че молбата ми ще бъде удовлетворена.
Дата:……..............………….

С уважение : ................................

i.

66

