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I.

Въведение

Във връзка с изискванията на чл. 50, т. 3 от Закона за лечебните растения (3JIP, ДВ бр.
29/2000 г. посл. изм. ДВ бр. 98/2014 г.) и Наредба №2 от 20.01.2004 г. за правилата и
изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения (ДВ, бр. 14
от 20.02.2004 г.) към Общинската програма за опазване на околната среда на Община
Ценово за периода 2016-2020г. е разработен настоящият Раздел „Лечебни растения“. С
раздела „Лечебни растения“ се цели да се постигне ефективно използване на лечебните
растения, опазване на естествените им находища, предотвратяване изчезването на отделни
видове с цел задоволяване потребностите от лечебни растения на населението. Разделът
включва информация за видовете лечебни растения, местообитанието им,
разпространението им, режимът на тяхното ползване, прогнозните количества суровина,
морфологичните части, предмет на събиране, на които може да разчита местната
икономика. Разделът представя и информация за необходимите мерки за опазване на
лечебните растения и техните местообитания и находища.
По смисъла на Закона за лечебните растения „лечебни” са тези растения, които могат да
бъдат използвани за получаване на билки. „Билки" са отделни морфологични растителни
части или цели растения, както и плодове и семена от тях, които в свежо или изсушено
състояние са предназначени за лечебни и профилактични цели, за производство на
лекарствени продукти, за хранителни, козметични и технически цели.
На основание чл.46 от ЗЛР, Кметът на общината ръководи изпълнителната дейност на
общината във връзка с ползването, опазването и култивирането на лечебните растения,
като:
 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 карта и регистър за тях.
II. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните растения,
условията в местообитанията, количеството и състоянието на ресурсите
Топографска характеристика
Община Ценово попада в централната част на северна България - в Средна Дунавска
равнина.Разположена по долното течение на р. Янтра в Дунавската хълмиста равнина,
Община Ценово е северозападната граница на Област Русе. На север граничи с река Дунав
на запад с Община Свищов, на юг с Община Полски Тръмбеш и Бяла, а на изток с Община
Борово. Разположена е при най-големите завой на река Янтра и устието и с река Дунав.
Община Ценово заема площ от 249.7 кмІ, което представлява 8,91 % от територията на
област Русе.
Територията на общината обхваща част от източната Дунавска хълмиста равнина, която
тук има малко по-разнообразен релеф. Около устието на река Янтра - източната част на
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Вардим -- Новградската низина, надморската височина е 20 метра, а в местността
”Липите” - източно от село Белцов надморската височина е 252 метра.
По-голяма част от хълмовете са заоблени - залесени или терасирани, а по-подходящите - с
южно изложение, са засадени с лозя.
Дунавският бряг на Община Ценово е нисък. На по - голяма част от дължината му има
изградена дига и отводнителни системи: Вардим - Новград и Батин - Кривина.
Поземлени и горски ресурси
По отношение на баланса на територията като поземлен ресурс Община Ценово има найвисок процент на земеделски територии в областта - 85,1% земеделски територии.Общата
земеделска площ на общината е 159,68 хил.дка, от които за производство на земеделски
култури се използва 143,81 хил.дка.
Като цяло делът на горските територии е значително по-малък от средния за страната,
около 5%. Площите на горския фонд в общината обхващат общо около 10 хил.дка към
Държавно горско стопанство гр.Бяла. Горският фонд се разпределя по следния начин:
държавен горски фонд - 3745 дка; общински горски фонд - 4975 дка.; частни физически
лица - 1264 дка. Засегнатите от изсъхване на дървета масиви се подменят с нови
насаждения от широколистни дървета, типични за региона. През последните години са
засадени и около 720 дка акация върху пустеещи земи.
Степента на урбанизация тук е около 3,0% при среден за областта 6,2% и за страната 5,0%.
Размерът и структурата на земеделските земи в общината, както и относителния дял на
отделните кадастрални единици към 31.12.2013г. са показани на Таблица1.
Размер и структура на земеделските земи в община Ценово към 31.12.2013г.

Показатели
Ниви
Трайни насаждения
Естествени ливади
Разсадници
Мери и пасища
Полски пътища
Всичко земеделски територии (по данни от
регистър на земеделски земи, гори и земи в ГФ, в
който участват имоти и други кад. единици)

Размер
в дка

Таблица1
Относиелен
дял

159 305,12
12 088,17
1 700,666
29 724,709
6 771,607

61,70%
4,682%
0,658%
11,512%
2,623%

258 203,521

100%

Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Разпределение на земята по фондове в община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица 2
Фонд
1. Селскостопански фонд
2. Горски фонд
3. Фонд „Населени места”
4. Фонд „Водни площи”
5.Фонд „Инфраструктура”
6. Обработваема земя

Декара
203 058,7
4 917,354
9 350,033
7 592,5
1 049,5
159 573
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7. Необработваема земя
8. Депа за отпадъци
9. Земеделски площи

1 087,928
96
159 573
10. Земеделски площи в т.ч. с трайни насаждения
171 725,6
11. Схема за броя на имотите според площта
26 434 броя
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

Разпределение на земеделската земя по населени места към 31.12.2013г.
Таблица 3
Обработваеми ниви и др.
посевни площи дка

Необработваеми
земи и др. изоставени
трайни насаждения дка

с. Ценово

28 577,651

287,532

с. Долна Студена
с. Караманово
с. Новград
с. Белцов

19 773,68
33 702,314
16 689,11
16 030,818

271,466
4,494
9,037
-

Землище

с. Кривина
12 964,056
с. Джулюница
9 150,139
с. Пиперково
16 353,476
с. Беляново
6 294,703
Общо
159 535,947
572,529
Всичко:
160108.476 дка
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.

От таблиците се вижда, че съотношението между обработваемите и необработваемите
земи е 99.6% към 0.04% в полза на обработваемите земи, което говори за много добро
оптимизиране при стопанисване и използване на поземления фонд на Община Ценово.
Разпределенението на горския фонд по отделните населени места е показано в Таблица 4.
От таблицата се вижда, че с най-много горски фонд разполагат селата Ценово, Белцов и
Долна Студена, а с най-малко с. Джулюница.
Разпределение на горския фонд по населени места в община Ценово към 31.12.2013г.
Таблица 4
Землище
Ценово
Караманово
Новград
Долна Студена
Белцов
Кривина
Пиперково
Джулюница
Беляново

Горски фонд/дка
1 158,173
464,438
648,26
741,62
792,804
286,839
289,537
124,017

411,666
Източник: Общински план за развитие на Община Ценово 2014-2020г.
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Почви
Релефът, климатичните условия, водите и геоложкият строеж предопределят някакво
разнообразие на почвите в общината. Най-широко разпространени са черноземните почви,
развити върху дебела льосова подложка (от 60м. до 100м. по Дунавския бряг) и техните
подтипове: типични, карбонатни, хумусно - карбонатни и оподзолени карбонатни.
Подходящи са за отглеждане на зърнени култури, лозя и овощни насаждения. В речните
долини са разпространени алувиални, алувиално-ливадни и блатни, подходящи за
отглеждане на зеленчуци, технически култури и овощни насаждения. Такива почви има и
по терасите на реките Русенски Лом и Янтра.
Почвите в самото с. Ценово са т.н. карбонатно черноземни почви, чието плодородие се
обуславя от нивото на грунтовите води на р. Янтра.
Почвите на територията на намиращото се на 10км. южно от р. Дунав с.Караманово са
излужени черноземни и са се образували върху льосова скала. На север от селото се
намира равната низина Елията, която в миналото е била блатиста местност.
Край с. Кривина почвите са алувиално - ливадни и те са основни за цялата Вардим Кривинска низина. Те са много богати на органични вещества и водопропускливостта им
ги прави годни за обработка.
За оценка на количеството биомаса, което даденият вид лечебно растение образува се
използва руска „Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (1986),
адаптирана и прилагана успешно у нас от МОСВ и други институции. В Института по
биоразнообразие и екосистемни изследвания на БАН и други научни институти има
експерти, които са подготвени да извършват такива оценки. В екипите при изготвянето на
оценките участие вземат и общинските експерти по екология, билкозаготвители,
билкосъбирачи, служители в горски стопанства, планинари и др. Така се изучават
видовете лечебни растения и ценните за стопански цели находища.Оценката на запасите
осигурява обективна количествена и качествена информация за:
 Количество суровина в находищата (експлоатационен запас и възможен годишен
добив);
 Оценка на състоянието на находищата;
Това позволява:
 Да се управлява и нормира ползването в дадена територия (информация за
издаване на ползволителни за събиране за стопански цели);
 Да се оцени стопанската перспективност на ресурсите;
 Да се определят природозащитни мерки;
 Да се определи, каква част от суровината може да се ползва без това да увреди
находището, за да може то да се самовъзобнови.
Оценката на ресурсите е регламентирана в ЗЛР (чл. 56-57). Наблюдението и оценката се
организират от Министерството на околната среда и водите и представляват неразделна
част от Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг (НАСЕМ).
В настоящия документ с приоритет са разгледани разпространените в района видове
лечебни растения - обект на стопанско ползване, както и лечебни растения под специален
режим на опазване и ползване или представляващи интерес по причини от
природозащитен или научен характер.
На територията на Община Ценово видовото разнообразие от лечебни растения е голямо.
Тези от тях, които имат по-широко разпространение са: обикновен сладник (застрашен от
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изчезване вид), шипка, бял равнец, мащерка, сребролистна липа, жълт кантарион, риган,
коприва, глог, смрадлика и др.
Находищата на лечебни растения на територията на общината са предимно на петна,
някои се срещат по единично и се използват най-вече за лични нужди.
На територията на общината няма регистрирани билкоизкупвателни и преработвателни
пунктове.Не са издавани разрешителни за събиране на билки, както и за култивираното
им отглеждане.
На Таблица 5 е представена основна информация относно лечебните растения,
разпространени на територията на община Ценово:
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Таблица 5

Лечебно растение

Дребнолистна липа
(Tilia cordata)

Обикновен дрян
(Cornus mas)

Използвани
части с
лечебна цел
Цветовете с
прицветниците
и листа

Събират се
плодовете

Местонахождение
(землище,местност)

Срещаемост

Прогнозно
количество
в кг.

Прогнозно
количество
в%
70% цвят
14 000кг.

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината
местност „Липите“
землище село Белцов

Единично или на
петна край пътища и
населени места

20 000

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Подлес
в
гори,
храсталаци
и
тревисти склонове

2 000

70% плод
1 400кг.

Период за
възстановяване
съгл. чл.6 от
Наредба № 2,
години
Не е необходим

Не е необходим
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Коприва
(Urtica dioica)

Жълт кантарион
(Hypericum
perforatum)

Мащерка
(Thymus serpyllum)

Използват се
коренището и
листата

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

На петна върху
влажни и богати
почви

15 000

70% стрък
10 500кг.

Не е необходим

Събира се
горната част на
стъблото с
листата и
цветовете.

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Сухи тревисти и
камнливи места,
горски
поляни

5 000

70% стрък
3 500кг.

Не е необходим

Слънчеви скалисти
места и поляни

3 500

70% стрък
2 450кг.

Не е необходим

Цветове
Тревистии и каменливиПовсеместно в
стръкове
землищата на
населените места
на територията на
общината

места
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Риган обикновен
(Origanum vulgare L)

Маточина
(Melisa officinalis)

Цветове
поляни иихрасталаци Повсеместно в
стръкове
землищата на
населените места
на територията на
общината

Храсталаци,
разредени гори и
горски поляни

2 500

70% стрък
1 750кг.

Не е необходим

Листата и
цъфтящите
връхни части
на стъблото

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Влажни места
около населените
места,разредени
храсталаци и горски
поляни

4 000

70% стрък
2 800кг.

Не е необходим

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Ливади и тревисти
места, край пътища

2 500

70% цвят
1 750кг.

Не е необходим

Синя жлъчка
Използва
пътища се
(Cichorium intubus L) надземната
част на
растението
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Великденче
(Veronika officinalis)

Дяволска уста
(Leonorus cardica)

Бял равнец
(Achillea
millefolium)

Събира
из всички
се видове гориПовсеместно в
надземната
землищата на
част по време
населените места
на цъфтежа.
на територията на
общината

Около всички видове
гори и тревисти
места

5 000

70% стрък
3 500кг.

Не е необходим

Използва се
надземната
част на
растението

Тревисти и
влажни места,
покрай пътища

2 000

80% стрък
1 600кг.

Не е необходим

Ливади, пасища,
сухи
тревисти и
каменисти места

10 000

70% стрък
7 000кг.

Не е необходим

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Събират
ливади сухи
се тревистиПовсеместно в
облистените
землищата на
цветоносни
населените места
стебла и
на територията на
цветните
общината
кошнички по
време на
цъфтеж
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Змийско мляко
(Chelidonium majus)

Черен бъз
(Sambucus nigra)

Шипка
(Rosa canina)

Използва
влажни,сенчести
се
места
Повсеместно в
надземната
землищата на
част на
населените места
растението
на територията на
общината

Каменисти,
сенчести и
открити влажни
места

4 000

70% стрък
2 800кг.

Не е необходим

Корени,
плодове, листа,
цветове

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Влажни и
сенчести места

10 000

80 % цвят
8 000кг.

Не е необходим

Използва се
плодът

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Из храсталаци,гори и
каменливи места

12 000

80% плод
9 600кг.

Не е необходим
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Подбел
(Tussilago farfara)

Използват се
листата

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Влажни ронливи
места

2 000

1 800

1 година

Лайка
(Mutricaria
chamomilla)

Цвят

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Ливади, пасища

2 000

80% цвят
1 600кг.

Не е необходим

Овчарска торбичка
(Capssela bursa pastoris)

Стрък

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Край пътища

3 000

2 700

Не е необходим
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Червен божур
(Paeonia peregrina)

Използват се
семената,
венчелистчета
и корените
(грудки)

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Храсталаци,сухи и
каменисти места

Допустимите за
събиране
количества
се определят
годишно

2 години грудки
- корен

Лазаркиня
(Galium odoratum)

Използва се
надземната
част на
растението

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Среща се в сенчести
гори в
предпланински
райони

Допустимите за
събиране
количества
се определят
годишно

Не е необходим

Лудо биле
(Atropa bella donna)

Използват се
листата и
корените по
време на
цъфтеж

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Сенчести места,
гори

Допустимите за
събиране
количества
се определят
годишно

1 година лист
3 години корен
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Глухарче
(Taraxacum
officinale)

Използва
се
надземната
част,
коренището и
цветните
кошнички

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Повсеместно
разпространено

Червен глог
В лечебната
(обикновен)
практика се из(Crataegus monogina) ползват цветовете, листата и
плодовете

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Храсталаци и гори
край полски
пътеки

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Сухи и каменливи
почви, из
храсталаци

Смрадлика
(Cotinus coggygria)

За лечебни
цели се
използват
листата

3 000

10 000 плод
10 000 цвят

10 000

70 % корен,
коренище
2 100кг.

80% плод
8000 кг.
80% цвят
8000 кг.

70% лист
7 000 кг.

Н е е необходим

Н е е необходим
Н е е необходим

1 година
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Тревист бъз
(Sambukus ebulus)

Обикновен сладник
(Glycyrrhiza glabra)

Цвят и плод

Корен

Повсеместно в
землищата на
населените места
на територията на
общината

Местността
“Вехто
село” имот с №
000009 в землище на
село
Белцов
с
ЕКАТТЕ 03745, площ
на имота 2,865 дка.

На петна
край
пътища и
населении
места

Защитена местност
„Находище
на
обикновен сладник”

3 000цвят
6 000плод

80% цвят
2 400кг.
80% плод
4 200кг.

Н е е необходим
Н е е необходим

Защитен
вид, с
ограничено
ползване

Единично
петно.
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III. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни
растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на ресурсите
Ползването на лечебните растения и техните ресурси включва:
1/ събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения;
2/ придобиването на билки за първична обработка или преработка;
3/ събирането на генетичен материал от диворастящи лечебни растения за култивиране, за
опазване при условия извън естествената среда на лечебните растения или за
възстановяване на други места в природата.
Събирането на билки от естествените находища на лечебни растения се извършва
съобразно изискванията на Закона за лечебните растения и настоящата програма.
Ползването на лечебните растения, представляващо стопанска дейност, се извършва въз
основа на позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения.
Позволително не се изисква при събиране на билки за лични нужди от земи, гори и водни
обекти - общинска собственост. Позволително не се изисква и когато лечебните растения
са култивирани от собственици или ползватели на земи, гори или водни обекти, освен
когато са култивирани от общината. Позволителното задължително придружава
събраните билки до и в билкозаготвителния пункт и складовете към него. Съгласно чл. 22
от Закона за лечебните растения позволително за ползване на лечебните растения се
издава от:
1. директора на държавното горско стопанство или на държавното ловно стопанство в
определения им териториален обхват - когато ползването е от горски територии държавна собственост, както и за такива, предоставени им за управление въз основа на
договор - след заплащане на такса в държавното горско стопанство или в държавното
ловно стопанство;
2. кмета на общината, когато ползването е от:
а) земеделски земи от поземления фонд и такива, включени в строителните граници на
населените места - общинска собственост, след заплащане на такса в общината;
б) територии в строителните граници на населените места - общинска собственост,
независимо от предназначението им, след заплащане на такса в общината;
в) земеделски земи от поземления фонд - частна собственост; позволително се издава на
собственика/арендатора или упълномощено от него лице, без заплащане на такса с
възможност за преотстъпването му на трети лица - възмездно или безвъзмездно, при
свободно договаряне;
3. областния управител, когато ползването е от земеделски земи - държавна собственост,
в границите на населените места и в поземления фонд, след заплащане на такса в
областната администрация;
4. директора на дирекцията на националния парк, когато ползването е от териториите и
акваториите на националните паркове, след заплащане на такса в съответната дирекция;
5. лице с висше лесовъдско образование, оправомощено от кмета на съответната община и
регистрирано в публичния регистър за упражняване на лесовъдска практика - за горските
територии - общинска собственост, след заплащане на такса в общината, както и за такива,
предоставени на общината за управление въз основа на договор;
6. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика - за горски територии, за което горско сдружение е
сключило договор;
7. лице с висше лесовъдско образование, регистрирано в публичния регистър за
упражняване на лесовъдска практика - за горските територии извън посочените в т. 1 и 5,
за които собственикът има сключен договор за конкретния имот.
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Съгласно чл. 24, ал. 1 от Закона за лечебните растения таксите за ползване на лечебни
растения от земи, гори, води и водни обекти - държавна собственост, се определят с
тарифа, одобрена от Министерския съвет. Таксите за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост, се определят от съответните
общински съвети в размер не по-голям от размера на таксите по ал. 1. Таксите постъпват в
бюджета на общината и се изразходват за: плановите документи; дейности по
поддържането и възстановяването на лечебни растения и техните находища; научни
изследвания и наблюдение на лечебните растения; изграждане и поддържане на
специализираните карта, регистър и информационна система за лечебните растения;
култивиране и преработка на лечебните растения; обучение, издаване на образователни
материали, провеждане на конференции по лечебни растения; други дейности, свързани с
управлението и контрола Закона за лечебните растения.
Позволителното за ползване се издава на билкозаготвител - юридическо лице, или на
физическо лице, което събира билки за продажба или генетичен материал от лечебни
растения, и определя: вида на ползването; разрешеното количество билки или генетичен
материал по видове морфологични части; района или конкретното находище; начина на
ползване; срока на ползване; други условия, свързани с опазване на находището; лицата,
извършващи ползването, ако те са различни от титуляра на позволителното.
Позволителното се издава преди осъществяване на ползването. При издаването на
позволителни на територията на Община Ценово 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 31 януари за представяне в РИОСВ Русе
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 Ценово;
 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.
Ползвателят на позволителното за ползване на лечебни растения е длъжен:
 Да не се допуска ползване на лечебните растения по начини и със средства, водещи
до увреждане или унищожаване на находищата;
 Да не допуска ползване на защитени от закона лечебни растения;
 Да почиства прилежащите територии след приключване на ползването;
 След изтичането на посочените в позволителното срокове да не се разпорежда с
останалите не добити лечебни растения, които заедно със заплатените такси
остават за общината;
 При извършване на ползването да носи винаги в себе си разрешителното.
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Съгласно Допълнителните разпоредби от Закона за лечебните растения, билки за лични
нужди са количества билки в свежо състояние, събрани от едно лице в рамките на един
ден, както следва:










корени, коренища, луковици или грудки - до 1 кг;
стръкове - до 2 кг;
листа - до 1 кг;
кори - до 0,5 кг;
цветове - до 0,5 кг;
семена - до 0,1 кг;
плодове - до 10 кг;
пъпки - до 0,5 кг;
талус - до 1 кг.

Начини на използване на находищата
Съгласно чл.5 от Наредба № 2 е недопустимо събиране на билки в количества,
надвишаващи стойностите определени, като процент от наличните в находището запаси:
-

корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които лесно възстановяват
ресурсите си – до 70%;
корени, коренища, грудки и луковици от видовете, които трудно възстановяват
ресурсите си или растът при специфични екологични условия – до 40%;
кори, листа и стъблени пъпки – до 40%;
листа – до 70%;
за стръкове – до 70%
за цветни пъпки, цветове, съцветия и цветни кошнички, плодове и семена до 70% за
едногодишните и до 80% за многогодишните видове.

Съгласно чл.6, ал.1 от Наредба № 2 експлоатацията на находищата се редува с период на
възстановяване на ресурсите. Съгласно чл.6, ал.2 продължителността на периода за
възстановяване е следния:
-

при събиране на корени и коренища при видове, които лесно възстановяват ресурсите
си – 2 год.;
при корени и коренища при видове, които трудно възстановяват ресурсите си или
растат при специфични екологични условия – 3 год.;
при събиране на грудки – 2 год.;
при събиране на листа – 1 год.;
при събиране на стъркове от видовете, които трудно възстановяват ресурсите си – 4
год.;
при събиране на съцветия от иглика лечебна – 2 год.

Съгласно чл.6, ал.3 от Наредба № 2 не е необходим период за възстановяване при
събиране на следните видове билки:
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 19 стр.

дребнолистна, едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и
др.);
4. плодове и семена с изключение на тези по чл.6 ал. 2, т. 7.
Ежегодно със своя заповед Министъра на околната среда и водите на основание на чл. 10.,
ал. 1, 2 и 3 от Закона за лечебните растения определеня допустимите за събиране от
естествените находища, извън територията на националните паркове, количества от
следните видове билки: Божур червен (Paeonia peregrina Mill.), Зърнастец елшовиден
(Frangula alnus Mill.), Иглика лечебна (Primula veris L.), Катарника, 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.), Трън кисел
(Berberis vulgaris L.), Шапиче (Alchemilla vulgaris complex).
За територията на област Русе съгласно Заповед №РД – 77/09.02.2016г. на Министъра на
околната среда и водите за cпeциaлния режим на опазване и ползване на
лечебнитерастения пpeз 2016г. допустими за събиране са следните видове и количества
от горепосочените билки:
 Божур червен - цвят 250 кг.
 Иглика - цвят 250 кг.
 Ранилист лечебен - стрък 300 кг.
 Зърнастец елшовиден - кори 100кг.
 Лазаркиня, еньовче ароматно - стрък 100кг.
 Решетка безстъблена - корен 300кг.
 Трън кисел - плод 500кг.
Със заповедта се забранява събирането в националните паркове на горепосочените видове
лечебни растения. Забранява се и разпределението на билки от горепосочените видове
лечебни растения на билкозаготовителни пунктове, които не отговарят на изискванията на
Наредба №5 от 19.07.2004 г. на МЗ, обн. ДВ, бр. 85 от 28.09.2004 г. На територията на
цялата страна е забранено събирането на билки от следните видове лечебни растения от
естествените им находища: Бенедиктински трън, пресечка (Chicus benedictus L.), Волски
език (Phyllitis scolopendrium (L.) Newm.), Горицвет пролетен (Adonis vernalis L.), Дилянка
лечебна, валериана (Valeriana officinalis L.), Залист бодлив (Ruscus aculeatus L.),
Изтравниче, страшниче (Asplenium trichomanes L.), Исландски лишей (Cetraria islandica
(L.) Ach.), Исоп лечебен (Hyssopus officinalisL. ssp.aristatus), Какула едроцветна (Salvia
tomentosa Mill.), Копитник (Asarum europaeum L.), Мечо грозде (Arctostaphyllos uva-ursi
(L.) Spreng), Момина сълза (Convallaria majalis L.), Оман бял (Inula helenium L.),
Папаронка жълта, жълт мак (Glaucinum Flavum Crantz), Пелин сантонитов (Artemisia
santonicum L.), Пирински/Мурсалски/Алиботушки чай (Sideritis scaedica Grisb.), Пищялка
панчичева (Angelica pancici Vand), Плаун бухалковиден (Lycopodium clavatum L.), Риган
бял (Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) letswaart), Ружа лечебна (Althaea officinalis L.),
Салеп (Orchis sp. diversa), Смил жълт (Helichrysum arenarium (L.) Moech.), Хуперция
иглолистна, плаун обикновен (Huperzia inundata (L.) Bernh = L.selago), Цистозира
(Cystoseira barbata (Good et Vood) Ag.).
Посочените в заповедта на Министъра на околната среда и водите ограничения и забрани
не се отнасят за количествата билки, събирани за лични нужди.
Със Заповед № РД – 88/16.02.2001г. на министъра на околната среда и водите са
определени условията и реда за разпределение на количествата билки, получавани
от естествените находища на лечебните растения под специален режим на опазване и
ползване.
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IV. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на лечебните
растения, включително на редки или застрашени от изчезване видове
Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и унищожаване
с цел осигуряване на устойчивото им ползване.
Опазването на лечебните растения е система от мерки и дейности, целящи запазването на
биологичното разнообразие на лечебните растения и на техните ресурси. То включва
поддържането и съхраняването на екосистемите, съдържащи лечебни растения, на
естествените им местообитания, както и поддържането и възстановяването на
жизнеспособни популации на видовете. 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.
За изпълнение целите на ПООС на Община Ценово 2016-2020 г. ще бъдат предприети
следните мерки:
 Осъществяване на контрол за недопускане на ползване на лечебни растения по начини и
със средства, водещи до увреждане или унищожаване на находищата;
 Запознаване на жителите на общината чрез кметовете на кметства със заповедите на
Министъра на околната среда и водите, относно специалния режим на опазване и
ползване на лечебните растения през съответната година и осъществяване на контрол по
нейното изпълнение;
 Запознаване на ползвателите на лечебни растения с техните задължения и отговорности;
 Предоставяне на собствениците и ползвателите на земеделски земи на наличната
информация за лечебните растения на територията на общината, за пригодността на
земята за отглеждането им, както и информация за задълженията и препоръките относно
земеползването, включително използване на екологосъобразни технологии за отглеждане,
свързани с лечебните растения в общината;
 Даване на указания свързани с начина на ползване на лечебните растения на територията
на Община Ценово, както и правилата и изискванията за събиране на билки или генетичен
материал от лечебни растения, регламентирани с наредбата по чл. 27 от Закона за
лечебните растения;
 Определяне на режим за ползване на находищата при наличие на увреждане на същите;
 Предписания към собствениците на земи, гори, води или водни обекти, около които има
находища на лечебни растения, недопускане увреждането на естествените находища при
използването на пестициди и минерални торове;
 Забраняване ползването на лечебните растения по начини и със средства, които водят до
увреждане на находищата им, намаляване на техните ресурси, затруднено възстановяване
на популациите им или намаляване на тяхното биологично разнообразие, както и в
нарушение на наредбата по чл. 27 от Закона за лечебните растения;
 Участие на обществеността по вземането на решения, във връзка с опазването на
лечебните растения на територията на общината;
 Недопускане на палене на стърнища и предотвратяване на горски пожари.
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V. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват подходящо
управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях;
На територията на Община Ценово със Заповед за обявяване №
1635 от 27.05.1976г. на министъра на горите и горската
промишленост, прекатегоризирана със Заповед № 1198/24.09.2003г.
на министъра на околната среда и водите; актуализирана площ със
Заповед № РД–540/ 12.07.2007 г. от 2.000 дка на 2.865 дка., с
Държавен регистрационен номер: ЗМ № 404,като
защитена
територия под режима и смисъла на Закона за защитените територии е обявена защитена
местност „Находище на обикновен сладник” (Glycyrrhiza glabra), с местоположение
село Белцов. Площта на находището е 2,865 дка, поземлен фонд и се стопанисва от
кметство село Белцов.
Режими: Забранява се сечене, кастрене и повреждане на дървета; изкореняване на
растения; паша на добитък; преследване на диви животни, птици и техните малки и
развалянето на гнездата и леговищата им; разкриване на кариери; строителство.
В доклада на РИОСВ Русе за 2014г. е посочено, че защитента местност „Находище на
обикновен сладник” е в добро състояние. Популацията на този представител на сем.
Бобови (Fabaceae) в находището показва удивителна стабилност в продължение на
десетилетия. Неговата плътност в хода на провеждания мониторинг през годините варира
между 5 и 10 екземпляра на квадратен метър. На това място растението е открило
идеалните условия за своето развитие, като се наблюдава и известно увеличение на
площта на находището през последните 5 – 6 години.
На територията на общината се намира и ЗМ „Находище на
българска гърлица- селоКараманово” (Limonium bulgaricum
Ancev), обявена през 2013г. с цел опазване на българския ендемит.
Находището се разпростира върху естествени ливади - частна
собственост.
Характерно за терена е наличието на почви с висока засоленост,
което ги прави неподходящи за земеделски нужди. Ливадите могат да бъдат използвани за
сенокос, извън периода на цъфтеж и семеобразуване. Българската гърлица (Limonium
bulgaricum Ancev) е многогодишно тревисто растение, критично застрашен български
ендемит, защитен съгласно Закона за биологичното разнообразие. Среща се в
Дунавската равнина, по долината на р. Студена в района между градовете Свищов,
Павликени и Бяла.
ЗМ „Находище на българска гърлица - село Караманово” е обявена по съвместен проект
между Министерството на околната среда и водите и Института по биоразнообразие
и екосистемни изследвания (ИБЕИ) при БАН, финансиран по програма „Life +” на
Европейския съюз.
На територията на Община Ценово, съгласно списъка на защитените зони за опазване на
природните местообитания и на дивата флора и фауна (Директива 92/43/ЕЕС) попадат
следните зони от Натура 2000:
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 BG 0000233 „Студена река” (попада на териториrята на Община Ценово
(Караманово и Новград) и Област Велико Търново). Общата площ на защитената
територия е 13 900 хектара. Предмет и цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове,предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата.
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 BG 0000610 „Река Янтра” (попада на територията на общините Борово, Бяла и
Ценово от Област Русе, както и през общини от областите Велико Търново и Габрово.
Общата площ на защитената територия „Река Янтра” е 5301 хектара. Предмет на опазване
са
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
 BG 0000232 „Батим” Защитена зона по Директива за местообитанията, която
припокрива защитена зона по Директива за птиците. Цели на опазване:
Запазване на площта на природните местообитания и местообитанията на видове и
техните популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона;
Запазване на естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и на естествения
за тези местообитания видов състав, характерни видове и условия на средата;
Възстановяване при необходимост на площта и естественото състояние на приоритетни
природни местообитания и местообитания на видове, както и на популации на видовете,
предмет на опазване в рамките на защитената зона.
Опазването на лечебните растения, находящи се в тези територии и зони се
извършва съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие, Закона
за лечебните растения, както и заповедите на МОСВ.

23 стр.

VI. Предложения за разработване на местни нормативни актове за начините на
земеползване съобразно изискванията на нормативните актове и плановите
документи от по-висока степен
В Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от общинската
администрация в община Ценово (приета с Решение № 30 по Протокол № 7/31.01.2008 г.
на Общински съвет Ценово), както и приложенията към нея, са определени начините за
земеползване и издаване на позволително за ползване на лечебни растения, лицата, на
които се издават, както и таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от
земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост. Към настоящия момент няма
предложения за тяхната актуализация и е целесъобразно тази информация да остане в
настоящата Наредба № 3 за местните данъци, такси и цените на услуги извършвани от
общинската администрация в община Ценово.
ТАРИФА ЗА ТАКСИТЕ,
КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ ОТ ЗЕМИ,
ГОРИ, ВОДИ И ВОДНИ ОБЕКТИ – СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Чл.1 За ползване на лечебни растения от земи, гори, води, и водни обекти – общинска
собственост, се заплащат следните такси:
№
по
ред

Наименование

Мярка

Такса лв.

І. БИЛКИ В СУРОВО СЪСТОЯНИЕ
1.Грудки, корени и коренища
- Божур, лудо биле, горска ягода
- Кукуряк, папрат мъжка, папрат сладка, чемерика
- Бъзак, гръмотрън, синя жлъчка, троскот
- Глухарче, девесил, пищялка, чобанка
- други

кг
кг
кг
кг
кг

0.09
0.07
0.02
0.01
0.03

кг
кг
кг
кг

0.08
0.04
0.03
0.02

кг
кг

0.01
0.03

кг
кг
кг

0.10
0.08
0.05

ЛИСТА
- мечо грозде
- боровинка червена и черна, лудо биле
- бръшлян, чобанка
- глог, живовлек, леска, дрян, липа, люляк, ягода
горска
- бреза, върба, къпина, лопен, малина, подбел
- други, салвия, мента, невен, слез, смрадлика

СТРЪКОВЕ
- блатно кокиче,
- горицвет, лазаркиня
- гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив,
лечебен исоп, прозориче жълто, шапиче, ветрогон
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- зимзелен, лудо, биле, ранилист, теменуга миризлива,
чубрица планинска, котешка стъпка
- дяволска уста, кантарион жълт, кантарион червен,
мащерка, очанка, риган обикновен
- великденче, върбинка, жаблек, златна пръчица,
изсипливче, камшик, лепка, медуница, пача трева,
пелин обикновен, подъбиче бяло, пчелник, равнец бял,
босилек, водно пипериче
- врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско
мляко, имел бял, комунига жълта, мокреш, росопас,
теменуга трицветна, хвощ
- други, луличка, овчарска торбичка

кг

0.04

кг

0.03

кг

0.03

кг

0.01

кг

0.03

кг
кг
кг
кг
кг
кг

0.05
0.05
0.03
0.01
0.01
0.03

кг
кг
кг
кг
кг

0.15
0.04
0.02
0.01
0.03

кг
кг

0.15
0.08

кг
кг
кг

0.15
0.10
0.08

- мъждрян, ясен
- зърнастец, кисел трън, леска

кг
кг

0.20
0.10

- върба
- дъб
- бреза

кг
кг
кг

0.05
0.03
0.02

- други

кг

0.03

- исландски

кг

0.10

- водорасли

кг

0.30

ЦВЕТОВЕ
- липа, лайка
- божур, иглика
- метличина, подбел, ралица, слез, тъжник блатен
- акация бяла, бъз
- вратига, глог, равнец бял
- други

ПЛОДОВЕ
- боровинка, червена и черна,
- къпина, малина, шипка
- бъз, глог, конски кестен, киселица,
- бъзак, трънка
- други, ким, копър , кориандър

СЕМЕНА
- есенен минзухар
- други

ПЪПКИ
- странични борови връхчета
- бяла бреза, черна топола
- други

КОРИ

ЛИШЕИ

ІІ. Генетичен материал за култивирано отглеждане, включително при
лабораторни условия, за създаване на колекции или възстановяване
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на други места в природата
1. От защитени лечебни растения
- луковици, грудки и коренища
- семена
- резници

100 гр.
100 гр.
Бр.

20.00
50.00
2.00

Бр.

0.10

Бр.

0.20

Бр.
100 гр.
100 гр.

1.00
2.00
5.00

Бр.

0.10

2. От други лечебни растения
-луковици, грудки, коренища от всички видове, с
изключение на описаните
- лук / всички видове / , перуника / всички видове /
- ботурче есенно / есенна циклама /
- плодове
- семена
- резници

Чл. 2 Таксите се заплащат преди издаване на позволително
Чл. 3. Таксите по чл. 1 постъпват в ОФООС, когато ползването е от находища, намиращи
се в общински гори, земи, води и водни обекти в населените места, в горският и поземлен
фонд.
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