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Настоящата актуализация на раздел „Лечебни растения‖ се изготвя на основание  чл. 

50, т.3 и във връзка с чл. 55 от Закона за лечебните растения /изм. в ДВ, бр. 66 от 26 юли 

2013 г. / и съгл. констативен протокол № Б3 – 49/18.06.2013 г. на РИОСВ - Монтана  се 

включва като раздел в «Общинската програма за опазване на околната среда».  

I. Описание на местоположението на естествените находища на лечебните 

растения, условията в местообитанията, количеството и състоянието на 

ресурсите. 
 

1. Местоположение 

         Община Грамада е разположена в Северозападна България, в Централната част на 

област Видин между р. Дунав на север и Северозападна Стара Планина на юг. Граничи с 

общините Кула, Макреш, Димово и Видин. Общинският център гр. Грамада, отстои на 30 км. 

от гр. Видин и на 200 км. от гр. София. 

 Общата площ на общината е 184 кв. км., което е около 3.1 ℅ от територията на област 

Видин и около 1.8 ℅ от територията на Северозападен район. 

 Община Грамада е свързана с националната ж.п. мрежа чрез ж.п. гара Срацимир. 

 Основната пътна артерия в общината е третокласният път 141 Кула – Грамада – 

Срацимирово – (о.п. Видин – Димово), свързващ гр. Грамада с гр. Кула и първокласен път 

Е79 Румъния – о.п. Видин – Монтана – Враца – София, част от трансевропейския коридор № 
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2. Релеф и климат    

Релефът на общината се изразява в равни терени с дълбоки  долини, прорязани от 

реките Видбол, Корманица, Грамадска река и Ясова бара. Средната надморска височина е  

210 м. 

Климат – умереноконтинентален, характерен със студена зима и горещо лято. 

Засушаванията са характерни за района. Средногодишните валежи са 550 – 600 л.кв. м. 

Преобладават западни и северозападни ветрове. Зимните месеци продължават от ноември до 

март с отрицателни температури и продължително задържане на снежната покривка. 

Месеците юли и август са горещи с температура до 40 градуса. Максимумът на валежите е 

през пролетта. 

3. Населени места в Общината 

 Административният център на общината е град Грамада. Общината се състои от 8 

населени места – общинският център – гр. Грамада и 7 села – Бояново, Бранковци, 

Медешевци, Милчина лъка , Срацимирово, Тошевци и Водна. 

 В община Грамада живее 2℅ от населението на областта и 0,4 ℅ от населението на 

Северозападен район. Населението на общината през 2011 г. е 2 007 души.  

4. Почви 
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Преобладаващите почви при нас са чернозем, чернозем-смолница и излужен чернозем. 

Нямаме регистрирани почви и терени с тежки метали, пестициди, нефто продукти, нитрати и 

други замърсители. Също така, нямаме заблатени почви. 

Има частично свлачищни райони около река Грамадска за което се водят периодични 

наблюдения.  

Нямаме данни за вкислени почви, но се предполага, че след възстановяване на 

собственоста върху земеделските земи, вследствие ограничените финансови ресурси на 

собствениците (наследниците), се извършва едностранно торене с азотни изкуствени торове, 

което ще предизвика вкисляване. Усилията на общинското ръководство ще бъдат насочени 

към информиране на ползвателите от необходимостта и целесъобразността от  комбинирано 

торене с азотно, фосфорно и калиево торене, а също така – с оборска тор. 

 Съществува проблем с наличието на препарат за растителна защита в общинска 

сграда, останали от ПАО гр. Видин и ползвани от ликвидираното ТКЗС  „Грамада‖. 

Въпросът за изземване и унищожаване на препаратите, ще бъде взет на национално ниво. 

5. Собственост и използване на земите. 

 
 Община Грамада стопанисва и управлява 18401.646 дка  земеделски земи извън 

регулация – Общински поземелен фонд, от който: 

 - 12919.313 дка – частна общинска собственост. 

 - 5482.333 дка – публична общинска собественост /пасища и мери/ 

 Възстановени на собественици с решение на Общински съвет Грамада 418.069 дка. 

земеделска земя.  

 Обработваеми общински земи:  

 - ниви – общо 1459.258 дка 

 - ливади – 136.601 дка 

  

     6. Защитени Територии, Гори и Биоразнообразие 

        Целта е устойчиво използване на биологичните ресурси, опазване, възстановяване и 

поддържане на богато биологично разнообразие и местообитания, опазване на генетичното 

разнообразие и  

опазване на генетична сигурност. 

 
Защитени територии  
            

         На територията на община Грамада попада  следната защитена територия по смисъла на 

Закона за защитените територии – защитена местност „Липака‖, в землището на с. Милчина 

лъка, община Грамада. Обявена е за историческо място с Постановление № 1171/24.09.1951 

г. на МС (Известия, бр. 87/1951), прекатегоризирана в защитена местност със Заповед № РД-

1080/21.08.2003 Г. МОСВ ( ДВ, бр. 8/2010 г.). 

На територията на община Грамада попадат и следните защитени зони от 

екологичната мрежа НАТУРА 2000 по смисъла на Закона за биологичното разнообразие: 

- BG0000498  ―Видбол‖, BG0000521 ―Макреш‖, BG0000522 „Видински парк‖,  

определени за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, включени 

в списъка приет с Решение № 122/02.03.2007 г. на МС (ДВ, бр. 21/09.03.2007 г.) и 

- BG0000500 Войница, определена за опазване на хабитати, включена в списъка  
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приет с РМС № 811/16.11.2010 г. (ДВ, бр. 96/2010 г.); 

          Вековни дървета 

На територията на общината се намират 3 броя вековни дървета. 

1. Вековно дърво (полски ясен) намиращо се в парка до общинската сграда  на гр. 

Грамада 

2. Вековно дърво (полски ясен) намиращо се в центъра на гр. Грамада, до бившето АПК 

3. Вековно дърво (летен дъб) намиращо се в регулацията на града, частен двор – 

пресечката на ул. „Ал. Стамболийски‖ с ул. „Рача‖ 

    Целта е  съхраняване, укрепване и възстановяване на ключови екосистеми, место-

обитания, видове и особености на ландшафта за опазване на биологичното и ландшафтно 

разнообразие.  

     Конкретните цели произтичат от националните приоритети, задълженията по подписаните 

и ратифицирани от България  глобални и регионални конвенции и протоколи към тях и от 

изпълнението  на  задълженията  на  общинските  органи  и  структури, произтичащи  от 

националното и местно законодателство, а те са: 

 • подобряване състоянието на околната среда в условията на общината; 

 • намаляване риска за човешкото здраве при живот в урбанзирана среда; 

 • хармонично изграждане на общината с максимално участие на елементи, 

допринасящи екологизирането на общинската среда. 

 

7. Растителен и животински свят 

    Растителност и гори – преобладават широколистни гори – дъб, бук, габер и в по- 

минимални площи иглолистни видове – бор, ела 

     Срещат се и следните видове храсти – глог, трънка, бъзовиина, шипка, див чемшир. 

     Тревни съобщества – троскот, пирей, поветица, (съвлак), синап, овчарска торбичка, 

магарешки трън, паламида, репей, черен бъз, равнец, лайка, мащерка, маточина,  щир, лапад, 

коприва, балур, метличина, мак,  детелина. 

 Животни и птици – най – разпространени са дивата свиня, елен, сърна, лисица, заек 

спорядъчно се срещат и чакали  както и яребица и фазани. 

           Риби които се срещат в реките и язовирите: 

 реките – клен, черна мряна, кротушка, уклей  

 язовирите – таранка, костур, блатен сом, шаран 

       Има и различни видове влечуги. 

8 . Гори и земи в горски фонд. 
        

        Общинската собственост са горските територии, правото на собственост върху които е 

възстановено на общината, както и тези придобити от нея чрез правна сделка или други 

придобивни способи и не представляват държавна или частна /собственост на физически или 

юридически лица/. 

 Състояние на общински горски фонд на територията на Община Грамада по землища: 



 

4 

 

II. Анализ на дейностите за опазване на екосистемите, включващи лечебни 

растения, за осигуряване на устойчивото им ползване и опазване на 

ресурсите. 
 

 Лечебните растения в естествените им находища се опазват от увреждане и 

унищожаване с цел осигуряване на устойчивото им ползване като част от естествения 

растителен генетичен фон със сегашна или бъдеща ценност.  

 Опазването включва поддържането и съхраняването на екосистемите на територията 

на община Грамада, съдържащи лечебни растения, на естествените им местообитания, както 

и поддържането и възстановяването на жизнеспособни популации на видовете. 

 

         В нормативно отношение ползването на лечебните растения е регламентирано в:  

 Закон за лечебните растения – в  който събирането на лечебни растения за стопанска дейност 

се осъществява, чрез издаване на позволително за тяхното бране. То се издава на основание 

чл. 21, ал.2; чл. 22, т. 2 и чл. 26 от цитирания по- горе  закон. Позволителното се издава от: 

Директора на Държавно лесничейство; Кмета на общината; Областния управител; Директора 

на дирекция национален парк и то на физическо лице. ЗЛР регламентира и количествата 

позволени за събиране за лични нужди от отделни морфологични части от лечебни растения 

от едно лице за един ден. 

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

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

 

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

генетичен материал от лечебните растения- уточняваща начина и периода на събиране на 

лечебни растения, използването на инструменти и изисквания за опазване на находищата на 

лечебните растения при тяхното бране.  

 

 Наредба № 5 за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните 

пунктове и складове за билки. 

 

 Състоянието на лечебните растения в Общината – разнообразие, популация, гъстота и 

т.н., определя главните и оперативни цели на управление, свързани с опазване и поддържане 

на разнообразието на екосистемите и на видовете от лечебни растения, като създава 

предпоставки за развитие на  следните приоритети в този сектор: 

1. Развитие на екотуризъм и съпътстващи дейности, за повишаване на конкурентно 

способността на местната икономика и екологосъобразния начин на ползване на 

ресурсите чрез опазване на дивата природа и на нейното разумно и устойчиво 

използване от местното население. 

землище обща 

площ/дка 

начин на трайно 

ползване 

собственик вид собственост 

Водна 144.000 Гора Стопанисвани 

от община 

Грамада 

Общинска 

частна 

Бояново 218.000 Гора Община 

Грамада 

Общинска 

частна 

Грамада 7.000 Гора Община 

Грамада 

Общинска 

частна  
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2. Развитие на човешките ресурси, чрез превръщането на природните дадености в 

поминък на населението. 

3. Осъществяване на образователни дейности за постигане на устойчиво развитие и 

добро управление, чрез развитие на природозащитното образование сред населението 

и учащите се,  свързано със  създаване и съхраняване на местната природа и мястото 

на лечебните растения в икономиката.  

4. Устойчиво и балансирано регионално развитие, чрез развитие на земеделието, в 

посока – култивиране на диворастящите лечебни растения и превръщането им в 

основа за развитие на малкият семеен бизнес . 

 

 Опазването на лечебните растения е насочено към биологичните им ресурси в 

естествената им среда, включително към генетичните ресурси, отделните екземпляри 

растения, популациите на видовете и екосистемите, включващи популациите. 

 

 

III. Приоритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието на 

лечебните растения, включително на редки или застрашени от изчезване 

видове. 

 
 Мерките включват поддържане на почвите, светлинния, топлинния и водния режим в 

местообитанията на лечебните растения, както и дейности и режими за осигуряване на добро 

жизнено състояние и възстановяване на популациите и ресурсите от лечебни растения. 

 Забранява се пашата на селскостопански животни в гори и земи от горския фонд – 

общинска собственост. 

 При ползване на лечебни растения, да не се допуска увреждане на дърветата в 

резултат на чупене, рязане на клони и сеч. 

 За диворастящите защитени лечебни растения се забранява: 

 1. Сеченето, брането, късането, изкореняването, хербаризирането независимо от 

тяхното състояние и фаза на развитие; 

 2. Унищожаването и увреждането на находищата им; 

 3. Притежаването, пренасянето, търговията и изнасянето зад граница в свежо или 

изсушено състояние на цели растения или на части от тях; 

 4. Събиране на семена, луковици, коренища и други репродуктивни органи. 

 

 

Да се спазват изискванията за опазване на находищата на лечебни растения, обект на 

събиране по чл. 4 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година за правилата и изискванията за 

събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения.  

 Експлоатацията на находищата да се редува с период на възстановяване на ресурсите, 

посочени в чл. 6 от Наредба № 2/ 20.01.2004 година. 

 Позволителни за ползване на лечебни растения за стопанска дейност да се издават 

само на физически или юридически лица, срещу заплатена такса (съгласно приложение № 3 

от раздела) и подадено заявление ( съгласно приложение № 6). 

 Позволителното за събиране на билки да се издава в периода на събиране на 

съответната билка по чл. 7 и 8 по Наредба № 2/20.01.2004 година и да има срок на валидност 

и да е в съответствие с чл. 26, ал. 1 от ЗЛР. 

       Количествата лечебни растения посочени в приложение № 2, следва да не надхвърлят 

предвидените проценти за ползване на ресурса, посочени в Наредба № 2/ 20.01.2004 година. 

 

 При издаване на позволителни за ползване на билки от лечебни растения да се отчитат 

предвижданията в приложение № 1, приложение № 2 и приложение № 4 от раздела, съгласно 
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чл. 28 и 37 от Закона за лечебните растения и Заповед на Министъра на околната среда и 

водите година за специалния режим на опазване и ползване на лечебни растения. 

 

 

 

IV. Избор и регламент на територии, които не са защитени, но изискват 

подходящо управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в 

тях. 
 

Отделни видове диворастящи лечебни растения се поставят под специален режим на 

опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна 

тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. 

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

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

Специалният режим обхваща: 

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

от територията на цялата страна, отделни райони или единични находища; 

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

находища; 

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

местообитания. 

Определените в заповедта количества билки се разпределят от регионалните 

инспекции по околната среда и водите между билкозаготвителите от района на инспекцията. 

Разпределянето се извършва със заповед на директора на регионалната инспекция по 

околната среда и водите въз основа на заповед на министъра на околната среда и водите за 

условията и реда за разпределение на количествата билки, която се обнародва в "Държавен 

вестник". 

Събирането на генетичен материал от естествени находища на лечебни растения под 

специален режим с цел култивиране се разрешава със заповед на министъра на околната 

среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице. 

Забранява се събирането, изкупуването, първичната обработка и търговията с билки 

от лечебни растения под специален режим на опазване и ползване в нарушение на 

заповедите по чл. 10, ал. 2 и 5 от ЗЛР. 

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

лицата, които ги използват със или без преработване за производство на лекарствени 

продукти, храни и козметика със следните документи: 

1. заповед на директора на регионалната инспекция по околната среда и водите по чл. 10, ал. 

5, когато билките са събрани от естествените им находища; 

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

растения; 

3. позволителното за ползване на билки по чл. 21, ал. 2. 

Видовете растения, обявени за защитени съгласно приложение № 3 към чл. 37 от 

Закона за биологичното разнообразие и обхванати в списъка по приложението към чл. 1, ал. 

2 на този закон, се опазват съобразно разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

За находища на лечебни растения, намиращи се в защитени територии, се прилагат 

режимите и нормите, установени със Закона за защитените територии, заповедите за 

обявяване и плановете за управление на защитените територии, а по отношение на 

опазването и ползването - разпоредбите на ЗЛР. 

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

 -   Събирането на билки от диворастящи и култивирани лечебни растения; 

 -   Придобиването на билки за първична обработка или преработка; 
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 - 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 /изм. ДВ,бр.66 от 2013 г./, както и 

съобразно предвижданията включени в приложения с № 1 и 2 на този раздел. Ползването на 

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

позволително за ползване, издадено по реда на Закона за лечебните растения. 

 Кметът на община Грамада ръководи изпълнителната дейност на Общината във 

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

 1. Организира изпълнението на дейностите по отношение на лечебните растения (или 

упълномощени от него длъжностни лица), включени в общинската програма за опазване на 

околната среда в община Грамада, област Видин; 

 2. Издава позволителни за ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти 

– общинска собственост, в поземления фонд и в населените места на територията на община 

Грамада; 

 3. Издава удостоверения за билките от култивирани лечебни растения; 

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

наблюдението и оценката на лечебните растения и на създаването и поддържането на 

специализираните карта и регистър за тях. 

 

V. Предложения за разработване на местни нормативни актове за 

начините на земеползване съобразно изискванията на нормативните 

актове и плановите документи от по – висока степен. 

 
  

      Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Грамада, в глава трета са определени таксите за събиране на части от 

лечебните растения. Всяка година според горепосочената наредба и Закона за лечебните 

растения се издават позволителни за бране на лечебни растения. Всички дейности свързани с 

лечебните растения, които се извършват на територията на община Грамада са в 

съотсветствие с приетото законодателство на Р България. 

 

VI. Приложения към раздела. 

 

а) Приложение № 1 – Списък на видовете лечебни растения, описани по видове и 

морфологичните им части, които могат да бъдат добити с търговски цели, количествата за 

които ще се издават позволителни за ползване на билки от общинските имоти в община 

Грамада. 

 

в) Приложение № 2 – Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни 

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

 

г) Приложение № 3 – Предвидени периоди за възстановяване на лечебни растения, 

съобразени с посочените в чл. 6 от наредба № 2/ 20.01.2004 година (за правилата и 

изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения) периоди; 

 

д) Приложение № 4 – Списък на видовете, поставени под специален режим, за които 

събирането и издаването на позволителни за тях ще се извършва в зависимост от ежегодните 
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заповеди на министъра на околната среда и водите и съответно на директора на РИОСВ – 

Монтана; 

 

е) Приложение № 5 – Образец – Позволително 

 

ж) Приложение № 6 – Образец – Заявление  

 

 
Приложение № 1 – Списък на видовете лечебни растения, описани по видове и морфологичните 

им части, които могат да бъдат добити с търговски цели , количествата за които ще се издават 

позволителни за ползване на билки от общинските имоти в община Грамада. 

 

 

Акация (Robinia pseudoacacia) са род храсти и дървета от семейство Бобови 

(Fabaceae), описани за пръв път в Африка от Линей през 1773. 

 

Цъфтеж:  през месеците май-юни 

Разпространение: Акацията обикновено расте по припечните места. Издръжлива е на ниски 

и високи температури, понася добре замърсения въздух в градовете. Развива се най-добре 

върху плодородните почви. Ако почвата е варовита, дървото заболява и се развива лошо. 

Използва се за укрепяване на стръмни откоси. Среща се в м. „Балума‖, м. Върголия‖, 

Помпена станция, „Кокошарник – 8 център‖, м. „Дичин дол‖ на с. Срацимир. 

Употребяема част: Използват се цветовете, брани през време на цъфтежа – май-юни. 

Цветовете: като температуропонижаващо и отхрачващо средство, повишена киселинност на 

стомашния сок, при язва, гастрит.  

 

площ:   по еденично, на групи. 

прогнозни количества/т – 4 т. цвят. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

           

 

Белият равнец (Achillea millefolium) Многогодишно тревисто растение. 
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Морфология: пълзящи подземни издънки, с право неразклонено стъбло. На върха на 

стъблото цветните кошнички са събрани в гъст щит. Всяка кошничка се състои от 5 

периферни, бели езичести цветове. 

Цъфтеж: от юни до септември.  

Разпространение: Расте по тревисти места, по ливади, между храстите. Среща се в 

местността „м. Йонов връх» , «м. Полето», «м. Башлийски колиби» в с. Тошевци, 

местността «Сюлеманките» в с. Срацимир, местността «Лицето» в с. Милчина лъка, 

местността «Бановски чукар, местността «Садината» в с. Бранковци, местността 

«Стаменица» и местността «Голия чукар» с. Водна. 

 

Употребяема част: За лечебна цел се използват цветните кошнички и надземната част. 

     площ:  на петна, на групи. 

прогнозни количества/т – 3 т. стрък, цвят 1 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 
 

Бреза обикновена (Betula pendula Roth) Високо до 25 м дърво или храст.до 2—3 м. 

Морфология: с гладка, тънка, бяла кора, която се обелва на хоризонтални ивици. Младите 

клони са прави, по-старите са увиснали, осеяни със смолисти брадавички. Листата са 

ромбовидни или сърцевидни, заострени на върха, по ръба двойно назъбени, в основата си 

целокрайни. Отгоре листата са тъмни и лъскави, докато отдолу са по-светлозелени. Мъжките 

съцветия са дълги, цилиндрични, увиснали реси, а женските — къси, изправени, 

цилиндрични, 2-4 см дълги и 8-10 мм в диаметър. 

Цъфтеж: април – май. 

Употребяема част: за лечебни цели се използуват листата (Folia Betulae), листните пъпки 

(Gemmae Betulae) и кората (Cortex Betulae). Листата се събират през юни—септември, когато 

напълно са развити. Пъпките и кората — през април — май, по време на движение на 

соковете в растението и преди разпукването на пъпките. 

Разпространение: Расте из горите, сечищата и по скалистите места — в зоната на 

иглолистните и буковите гори навсякъде в страната. Отглежда се и като декоративно 

растение в паркове и градини. Среща се в района на МТС гр. Грамада. 
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площ:   по еденично, на групи. 

прогнозни количества/т – 2 т. кора, листа- 800 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

 

Бръшля̀нът (Hedera helix) е увивен или катерлив многогодишен храст. Вечнозелен 

храст. 

Морфология: Пълзящи или катерливи стъбла. Листата са 3-10 см дълги, кожести, лъскави, 

по цветоносните клонки яйцевидни или елипсовидни. Наблюдава се голямо разнообразие на 

формата на листата - от обикновено листо във формата на щит до такива във формата на 

заострена звезда. Цветовете са жълтозелени с петделна чашка и венче. 

Цъфтеж: август – септември, а плодовете узряват на следващата пролет. 

Разпространение: Сенчести места, среща се в дворовете на хората в с. Тошевци, местността 

«Върголия» в с. Срацимир, местността «Липака» в  с. Милчина лъка,  местността «Турлата» 

и по дворовете в с. Бранковци, по дворовете в гр. Грамада, местността «Ясовица», 

местността «Божурица в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата. 

площ: масово разпространен 

прогнозни количества/т – 2.0 т листа 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

Бучиниш (Conium maculatum) е тревисто едногодишно или двугодишно растение от 

сем. Сенникоцветни (Umbilliferae), подсемейство Целинови (Apiaceae). 

Морфология: Стъблото е кухо, с червени петна, високо 0,5-2 m. Листата са сложни - 

перести. Венчелистчетата на цветовете бели. Плодовете са с назъбени надлъжни ръбове. 

Цъфтеж: Цъфти през месеците юни - август. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://www.bgflora.net/families/apiaceae/conium/conium_maculatum/conium_maculatum_4.html
http://www.bgflora.net/families/apiaceae/conium/conium_maculatum/conium_maculatum_3.html
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Разпространение: Разпространено по бунища, разкопани и торни места край селища и 

пътища. Среща се в Стопански двор 1 и 2 в с. Тошевци,  местността «Върголия» в с. 

Срацимир, в района на селото на с. Медешевци, местността «Врачовото», местността 

«Лицето», в селото на с. Бранковци, местността «Кокуренски», местността «Над Гробищата» 

в с . Водна. 

 Растението е отровно. 

Употребяема част: Използват се стръковете и плодовете.  

площ:  разпространен на петна 

прогнозни количества/т – 2.0 т листа 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

Сhenopodiaceae - Лободови 

Бяла куча лобода( Сhenopodium  аlbит L. -). Едногодишно тревисто растение. 

Морфология: Стъблата са изправени, обикновено високи между 10–150 cm, но при 

благоприятни условия растението стига и до 3 метра височина; стъблата повече или по-

малко покрити с брашнест налеп, с редуващи се зелени и червеникави ивици. Долните 

листа са триъгълни с клиновидна основа, средните са ромбовидни, неравномерно назъбени, 

а горните са ланцетни, целокрайни; всички покрити с брашнест налеп. Цветовете дребни, 

двуполови, събрани в класовидни метлици, с 5 тревисти околоцветни листчета и 5 тичинки; 

близалцата 2, къси. Семената черни, гладки, с тъп ръб. При бялата куча лобода се 

наблюдава хетероспермия - на едно растение се образуват три типа семена: големи - бързо 

прорастващи, по-малки - прорастващи на втората година след узряването, много малки - 

прорастващи на третата година или по-късно. Семената могат да запазят кълняемостта си в 

почвата до 40 години. Едно растение може да произведе до 600 000 семена. 

 Видът е широко разпространен на територията на цялата община, включително и в 

регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в 

обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

Цъфтеж: Цъфти юни-октомври. 

Разпространение: Плевелно растение в ниви и бурен в пустеещи места и край пътища и 

улици. Среща се в местността „Диковият чукар‖, местността „Средока‖ в с. Бранковци, по 

дворните места в гр. Грамада. 

Употребяема част: За храна се използват свежите листа като зеленчук и семената, които се 

смилат на брашно. 

   площ:  разпространен на петна 

   прогнозни количества/т – 1.0 т листа 

   период на възстановяване – не е необходим 

   находища – добри 

 

http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_1.html
http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_6.html
http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_4.html
http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_5.html
http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_1.html
http://www.bgflora.net/families/chenopodiaceae/chenopodium/chenopodium_album/chenopodium_album_8.html
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Ветрогон (Биволски трън) Eryngium campestre L. е тревисто многогодишно 

растение. 

Морфология: Многогодишно сиво зелено бодливо тревисто растение със силно разклонено 

стъбло, изправено, високо 30 – 60 см и дебел вретеновиден корен. Приосновните листа са 

триделни, с двойно или тройно насечен среден дял, силно бодливо назъбени, с дръжка. 

Стъбловите листа са просто назъбени, бодливи и обхващат стъблото. Цветовете са 

бледозелени, събрани в сбити главички, които в основата имат обвивка от бодливи ланцетни 

листчета. 

Цъфтеж: От юни до август. 

  Разпространение: Расте по сухи тревисти места - пасища, сухи ливади, край пътища и 

други повлияни от човешка дейност места, също и като плевел в различни земеделски 

култури. Среща се в местността „Млаките‖ в с. Срацимир, в района на селото в с. 

Медешевци, местността „Требежа‖, местността „Лицето‖ в с. Бранковци 

Употребяема част: Надземната част, Използват се също и корените, които се вадят рано 

напролет или есента след узряването на плодовете - септември-октомври, измиват се и се 

изсушават на сянка. 

площ:  разпространен на петна 

прогнозни количества/т – 500 кг. плод 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

 

Вратига (Tanacetum vulgare L.), използва се като синоним на латинското име и по-

старото Chrysanthemum vulgare Bernh е тревисто многогодишно растение. 

Морфология: Силно разклонено в горната си част стъбло, достигащо на височина до 1 м. 

Листата са последователни, текоперести, отгоре тъмнозелено, отдолу по-светли, долните с 

дръжки, а горните приседнали. Листчетата са продълговати, заострени, по ръба остро 

назъбени. Цветните кошнички са златистожълти, с плоско цветно дъно, широки 6-8 мм. 

Състоят се само от тръбести двуполови цветове, дълги 3-4 мм. Притежават силна, неприятна 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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миризма и горчив камфоров, неприятен вкус. Семената са дребни, петоъгълни. Цялото 

растение има характерна неприятна миризма. 

Цъфтеж: Цъфти от юни до септември. 

Разпространение: Вратигата се среща по скалистите места, покрай реките и потоците, по 

тревистите места, между храсталаците и покрай пътищата в цялата страна. Отглежда се и 

като градинско растение.Среща се по двровете в с. Тошевци. 

Употребяема част: Използват се цветовете на вратигата (Flores Tanaceti). Цветовете на 

вратигата се берат през юни-август. 

 

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – цвят 1.0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

Върба бяла (Salix alba L) Храст или дърво. 

Морфология: високо до 30 м, с широка корона. Клоните са хоризонтални или леко 

повдигнати и чупливи. Короната на стъблото е тъмнокафява, дебела, дълбоко напукана. 

Листата са ланцентни. 

Цъфтеж: март – май.  

Разпространение: Расте край реките по влажни и песъчливи места, из храсталаците в цялата 

страна. Среща се по поречието на р. Видбол,  района на «Дунавска чушма» на гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се корите, събрани през ранна пролет по време на усилено 

сокодвижение в растението.  

 

площ:   по еденично, на групи. 

прогнозни количества/т – 3 т. кора, листа- 1 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 
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Глог (Crataegus) Разклонено дърво или храст. 

Морфология: Цветовете са бели, събрани в щитовидни съцветия. Цветът е правилен, с по 5 

чашелистчете и венчелистчета. Плодът е червен, топчест, месест с една костилка. 

Цъфтеж: през пролетта  

Разпространение: Расте из горите и храсталаците. Среща се по брега на реката в с. 

Тошевци, местността «Варголия», местността «Балом», местността «Дичин   дол» в с. 

Срацимир, местността «Бурел» в с. Милчина лъка, местността «Сечините» в с. Бранковци, 

местността «Ясовица», местността «Божурица», покрай полските пътища в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата с цветовете или само цветовете, или плодовете. 

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – плод – 2т., цвят – 2 т., листа- 3 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

Глухарчетата, също Жълтурче, Радика (Taraxacum) са род многогодишни 

тревисти растения.  

Морфология: Надземна му част се състои от розетка от листа и цилиндрично, кухо стебло, 

на върха на което се намира една цветна кошничка. Листата са неправилно изрязана петура, с 

едри заострени дялове. Цветната кошничка е съставена от жълти, езичести цветове. Плодът е 

елипсовиден. Растението развива късо коренище, преминаващо в дебел месест корен, дълъг 

до 20 см. 

Цъфтеж: ранна пролет до есента. 

Разпространение: Расте из цялата страна по песъчливи места, из ливадите и пасищата, по 

зелените площи на паркове и градини. Среща се в местноста «Полето», м. «Сеньов дол» в с. 

Тошевци, местността «Банов връх» в с. Срацимир, местността «Умника» в с. Медешевци, 

местността «Садината» в с. Бранковци. 

Употребяема част: Използват се корените, събрани през есента, когато листната розетка 

започва да увяхва. Корените се изкопават, изчистват от пръста и от кореновата шийка и се 

измиват със студена вода. След отцеждане на водата корените се изсушават.  

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – корени – 5 т., стръг – 3 т., листа- 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Горската ягода (Fragaria vesca)Многогодишно тревисто растение 

Морфология: високо 30 см, с дълго пълзящи стъбла. Листата са предимно приосновни, 

сложни, тройни с дълги дръжки. Отделните листчета са яйцевидни и назъбени. Цветовете са 

бели, събрани в съцветия. Плодчетата са многобройни, едносеменни орехчета. 

Цъфтеж: към края на пролетта и началото на лятото - от май до август. 

Разпространение: Расте по поляни, из храсталаци. Среща се в местността «Обършината», м. 

«Йонов връх» в с. Тошевци, местността «Балом» в с. Срацимир, местността «Зъбът» в с. 

Милчина лъка, местността «Лилковото» в с. Медешевци, местността «Турлата», местността 

«Чукара», местността «Сухата чешма» в с. Бранковци, местността «Ясовица», местността 

«Божурица», местността «Голия чукар» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се плодовете и листата. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – стрък 1.0т., листа – 1.0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 
 

 

Горски слез -(Malva sylvestrys L.). Двугодишно, по- рядко едногодишно или 

многогодишно тревисто растение. 

Морфология: Стъблата са дълги от 30 до 80 cm, разклонени, полегнали, изправени или 

приповдигащи се, разклонени. Листата са последователно разположени, дълги 2-8 cm, 

широки 2,5-10 cm, закръглено бъбрековидни, назъбени, долните слабо нарязани, горните по-

дълбоко 3-7 делни. Цветовете са по няколко в пазвите на листата, едри, 3-4 cm в диаметър; 

чашката им е двойна - същинската (вътрешната) с 5 листчета, дълги 5-6 mm, сраснали над 

средата си и външна по-къса с 3 свободни листчета. Венчелистчетата на цветовете 5 

http://www.bgflora.net/families/malvaceae/malva/malva_sylvestris/malva_sylvestris_4.html
http://www.bgflora.net/families/malvaceae/malva/malva_sylvestris/malva_sylvestris_1.html
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свободни, на върха си са дълбоко врязани, дълги 12-30 mm, бледолилави, с по-тъмни 

надлъжни жилки. Тичинките са многобройни сраснали в тръбица. Плодът е дисковиден, 5-10 

mm в диаметър 

Цъфтеж: Цъфти май-септември. 

Разпространение: В цялата страна.Видът е широко разпространен на територията на цялата 

община, включително и в регулация на селищата, най - често като бурен или плевел край 

огради, пътища и в обработваеми площи. Среща се в местността „Върголия‖ в с. Срацимир, 

по тротоарните платна в гр. Грамада, местността „Ясовица‖, местността „Божурица‖ в с. 

Водна. 

Употребяема част:Ресурсите му са максимално използваеми. Лист от слез - Folium 

Malvae.Цвят от слез - Flos Malvae.Стрък от слез - Herba Malvae. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – цвят 1.0 т., листа – 800 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

                      

 

Грапавоплодна синя жлъчка (Сichoium inthbus L.) - Многогодишно тревисто 

растение. 

Морфология: с месест вретеновиден корен. Стъблата са ръбести, изправени, 30-120 см 

високи. Всички цветове са езически, светлосиви, рядко бели или розови. Плодът е с 5 неясни 

ребра и коронка. Всички части на растението са с млечен сок. 

Цъфтеж: от юни до октомври.  

Разпространение: Расте по сухи тревисти места из цялата страна. Видът е широко 

разпространен на територията на цялата община, включително и в регулация на селищата, 

най - често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми площи. Ресурсите 

му са максимално използваеми.Среща се по тротоарните платна на гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се корените, извадени през есента и стръковете.  

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т –корени 500 кг., стръкове 900 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Дрян( Соrnus mas L.) –  е листопаден храст или дребно дръвче с височина до 7—8 метра. 

Морфология: Ниско дърво или храст с кафяво-зеленикави клони. Короната му е почти 

закръглена. Младите клонки са зелени и окосмени. Листата са срещуположни, яйцевидни, 

заострени, целокрайни и с много специфично, пересто жилкуване с дъговидно извити 

странични жилки. Цветните и вегетативните пъпки се различават ясно. Вегетативните пъпки 

са продълговати, тесни и заострени, а цветните — сферични, покрити със светли сиво-жълти 

люспи. Те са красиви и се използват в някои коледни ритуали за „късметчета―. Цветовете са 

жълти, събрани в сенниковидни съцветия, с 4-листна чашка, 4-листно венче и 4 тичинки. 

Дрянът е един от най-ранно цъфтящите видове. 

Цъфтеж: Цъфти преди разлистване — февруари—март.  

Разпространение:Среща се по влажни места край малките рекички на територията на цялата 

община, но много рядко. Ресурсите му са ограничено използваеми . Среща се по дворовете в 

с. Тошевци, местността „Мушат‖ в с. Милчина лъка, местността „Русинка‖ в с. Медешевци, 

местността „Требежа‖, местността „Гетовското‖ в с. Бранковци, местността „Голия Чукар, 

местността „Краткия дол‖, местността „Ясовица‖, местността „Божурица‖ в с. Водна. 

Употребяема част: Плодовете са червени, продълговати, месести, с цилиндрична костилка и 

стипчив сладко-кисел вкус. Дървесината му е много тежка, здрава и жилава и се използва за 

изработване на различни дребни предмети, включително и музикални инструменти (кавали, 

дървените части на гайдите и др.). Плодовете, брани след пълното им узряване през август—

октомври. Те се държат да омекнат, след което се сушат на сянка или в сушилня при t° до 

70°С. Изсушените дренки имат червен цвят и стипчив сладко-кисел вкус. Допустима 

влажност — 13%. Опаковат се в торби.  

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т –плод 700 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

 

 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0


 

18 

Жаблек (на латински: Galega officinalis), нарича се още Конски ребра, Диво 

салкъмче, Ребрика, Плюскач, Плюшкар) e многогодишно тревисто растение от семейство 

Бобови. 

Морфология: С голо, гладко, 0,5-1,5 м високо стъбло. Цветовете са синкавовиолетови, 

събрани в гроздовидни съцветия. 

Цъфтеж: от май до август. 

Разпространение: влажни сенчести места и в изкопи. Среща се в м. «Йонов връх», м. 

«Падината» в с. Тошевци, местността «Барата» в с. Срацимир, местността «Лицето», р. 

Бранковска в с. Бранковци по поречието на река Грамадска. 

Употребяема част: цъфтящите надземни части. 

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – цвят 1.0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

 находища –  добри 

 

Живовлек, теснолист (Plantago lanceolata L.) Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: с голо, безлистно цветоносно стъбло, високо 10-15 см, и листа събрани в при 

основната розетка. Листата са с къси дръжки, ланцентни. Цветовете са дребни, белезникави. 

Цъфтеж: през май и август.  

Разпространение: Расте из ливади и пасища по сухи тревисти места. Среща се около 

пътищата и по тротоарните платна в с. Тошевци, в  с. Медешевци, местността «Бел мустак» 

местността «Бановски чукар» в с. Бранковци, по тротоарните платна на гр. Грамада, 

местността «Край езерото» местността «Голия чукар» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата, семената и пресният сок.  

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – листа 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Живовляк широколист - Plantago major L. Многогодишно тревисто растение. 

 

Морфология: Високо 12 - 30 см. с приосновна розетка от листа и дълги дръжки. Листата са 

широко елипсовидни до яйцевидни. Цветовете са дребни, светлокафяви, ципести, събрани в 

съцветие цилиндричен клас, дълъг колкото цветоносното стъбло или по-дълъг от него. 

Плодът е двугнездна кутийка с 4 - 10 семена. 

Цъфтеж: През цялото лято. 

Разпространение: Разпространено по влажни тревисти и песъчливи места. Среща се около 

пътищата и по тротоарните платна в с. Тошевци, в селото и извън него на с. Медешевци, 

местността «Диковия бряг», местността «Сухата чешма» в с. Бранковци, по тротоарните 

платна на гр. Грамада, местността «Край езерото» местността «Голия чукар» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата (Folia plantaginis majoris), като се събират напълно 

развитите листа или се отрязва цялата розетка и се отстранява цветоносното стъбло. 

 

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – листа 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 
 

Жълт кантарион (Hypericum perforatum) е вид тревисто растение от семейство 

Звъникови (Clusiaceae).Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: силно разклонено, голо, високо 30-100 см. Листата са срещуположни, без 

дръжки, овално елипсовидни, дълги 1-3 см. Цветовете са жълти, събрани на върха на 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D1%8A%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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стъблото в съцветие - метлица. Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. 

Плодът е тригнездна кутийка. 

Цъфтеж: май – септември 

Разпространение: Расте из цялата страна по тревисти места, из храсталаците и сечищата и 

из нивите. У нас се срещат около 22 вида звъника. Среща се в м. «Башлийски колиби « в с 

Тошевци, местността «Балом» в с. Срацимир, местността «Липака» с. Милчина лъка, 

местността «Средока», местността «Бранковски връх» в с. Бранковци, местността 

«Стаменица», местността «Голия чукар» в с. Водна. 

Употребяема част: Надземната част се събира в началото или през времето на цъфтенето 

чрез отрязване на облистените стъбла с цветовете и пъпките на около 20 см от върха. Не 

трябва да се събират прецъфтели стръкове.  

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – стък 2.0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

Зайча сянка (Asparagus officinalis) Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: Коренището е дебело, хоризонтално, светлобежово, от което излизат много 

шнуровидни корени. От коренището се развиват вертикални издънки, които носят спирално 

разположени едри люсповидни листа.  

Разпространение: Среща се като диворастящо растение из влажните, тревисти места и 

храсталаци на страната. Култивираните вариетети се използват като зеленчук. Среща се в 

местността «Обършината» и гористата местност в с. Тошевци , местността «Млаките» в с. 

Срацимир, местността „Липака‖ в с .Милчина лъка, местността «Съботинка» в с. 

Медешевци», местността «Турлата», местността «Смръдля», местността «Бел мустак» в с. 

Бранковци, местността «Ясовица», местността «Божурица», в с. Водна.  

Употребяема част: За лечебни цели се използва коренището с корените, събрани през 

септември-ноември.  

площ:    на групи. 

прогнозни количества – корен 500 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Змийското мляко (на латински Chelidonium majus) е единственият представител 

на едноименния род тревисти многогодишни растения от семейство Макови.  

Морфология: Стъблата са разклонени, 30-60 см високи. Листата са пересто наделени, отгоре 

зелени, отдолу сивозелени. Цветовете са жълти, събрани по 2-6 в съцветия с дълги дръжки. 

Венчето е четирилистно, а тичинките са многобройни. Плодът е 3-5 см дълга едногнездна 

шушулковидна кутийка. 

Цъфтеж: април – юни.  

Разпространение: Среща се из влажни, сенчести места, из храсталаци. Среща се около 

чешмата «Студенча» в с. Тошевци. 

Употребяема част: Използват се стръковете. Събира се цялата надземна част малко преди 

разцъфтяване.  

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – стрък-  3 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

Иглика (Prumula veris) – е род обхващащ около 400-500 вида многогодишни тревисти 

растения от семейство Primulaceae, като голяма част от тях са хибриди.  

Морфология: С разнообразната си цветна палитра, игликата е колоритно градинско цвете. 

Някой от хибридните сортове са с цветове, надминаващи 4-5 см в диаметър. Примулата има 

късо нишковидно коренище. Стеблата са обикновено изправени и къси, или почти липсващи 

при някои видове. Листата са назъбени, с леко продълговата до яйцевидна форма, мъхести и 

набръчкани, захванати в розетка в основата на стеблото на растението. 

Цъфтеж: Цъфти от февруари до май. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/Primulaceae
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B2%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
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Разпространение: Игликата е най- разпространеното градинско цвете. Среща се в 

местността „Сеньов дол‖ в с. Тошевци, местността „Крушака‖ и „Балом‖ в с. Срацимир, 

местността „Джоновото‖ в с. Медешевци, местността „Чукара‖, местността „Гетовското‖, 

местността „Требежа‖ в с. Бранковци, местността „Стаменица‖ и  около р. Видбол. 

Употребяема част:  Използват се цветовете, листата, корените и коренището. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – цвят 300 кг., листа – 400 кг., корен 300 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

БИЛКА ПОД РЕЖИМ! 

 

                          

Конски кестен (Aesculus hippocastanum )Високо дърво с конусовидна корана. 

Описание: Стъблото е покрито със сивокафява кора. Листата са срещуположни, сложни. 

Цветовете са събрани в едри, изправени нагоре гроздовидни съцветия. Плодът е сферична, 

зелена, покрита с бодли кутийка.  

Цъфтеж: април-май. Плодовете узряват през септември-октомври.  

Разпространение: Като декоративно дърво присъства навсякъде у нас в паркове и градини. 

Среща се в центъра – парка на с. Тошевци, в двора на училището в гр. Грамада.  

Употребяема част: Използват се кората на по-млади стъбла и клони и семената. 

площ:    по еденично 

прогнозни количества/т – плод-  8 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Кукувичата прежда (Cuscuta europaea) е едногодишно паразитно растение. 

Морфология: С оранжево стебло, увиващо се около надземните части на други растения, и 

укрепващо се върху тях чрез смукала. Листата са видоизменени в люспи, а цветовете са 

събрани в приседнали главести съцветия. Плодът е крушовидна или кълбеста кутийка.  

Цъфтеж: Цъфти от май до октомври. 

Разпространение: Паразитира по тревисти растения, растящи из храсталаците, най-често по 

копривата или хмела. Разпространено е из цялата страна. Среща се по дворовете (люцерната) 

в с. Тошевци, местността „Билото‖ в с. Медешевци, по дворните места в гр. Грамада 

Употребяема част: За лечебни цели се събира стеблото по време на цъфтеж, нарязва се на 

късове по около 10 см и се  суши на тънък слой при температура до 40'С. 

площ:    на групи. 

прогнозни количества/т – стрък-  400 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

Кукурякът (Helleborus) е род  диви и градински цветя  от семейство Лютикови. 

Описание: Многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо, разклонено 

коренище. Стъблата са изправени, до 40 см високи. Цветовете са жълтозелени, 5-7 см в 

диаметър, увиснали. Плодът е сборен. Цъфти рано през пролетта от февруари до май. 

Разпространение: Расте в гори, храсталаци и по поляни в по предпланини и планини. Среща 

се в м. «Йонов връх», м. «Полето» в с. Тошевци, местността «Банов връх» в с. Срацимир, 

местността «Лицето» в с. Милчина лъка, около и в селото на с. Медешевци, местността 

«Чукара», местността «Бел мустак», местността «Сухата чешма» в с. Бранковци,местността 

«Кокуренски» в с. Водна.  

Употребяема част: Използват се коренището с корените.     

Кукурякът съдържа голяма група алкалоиди, част от които са отровни при поглъщане в 

големи количества. Тези алкалоиди, извлечени от растенията и до днес се използват в 

хомеопатията и народната медицина.    

площ:    на групи. 

прогнозни количества – корен 1 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Къпина (Rubus) е подрод храсти от семейство розоцветни.Бодливи, храсталовидни 

растения. 

Описание: с дълги полегати или катерливи стъбла и добре развити коренища. Цветовете са 

бели, събрани в гроздовидни съцветия. Чашката е петделна. Плодът е сборен, състои се от 

голям брой месести костилкови плодчета. Вкусът му е възкисел и с приятна миризма. 

Цъфтеж: от май до август.  

Разпространение: Расте из горите, храсталаците, поляните, по предпланински и планински 

склонове на цялата страна. В частни дворове. Среща се по напоителните канали между с. 

Тошевци и  с. Шишманово, по черния път за с. Вълчек,  местността «Брестова алога» в с. 

Срацимир и  местността «Ненов дол» в с. Милчина лъка, местността «Смърдля», местността 

«Турлата», местността «Бранковски връх» в с. Бранковци, по дворовете в гр. Грамада, 

местността «Чидерица», местността «Ясова бара», местността «Кожухарски дол» в с. Водна. 

Употребяема част: За лечебни цели се използват листата и корените. Листата се събират 

през лятото, а корените от септември до ноември.  

площ:    на петна. 

прогнозни количества –  листа – 900 кг., корен 700 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 
 

Лайка (Matricaria chamomilla) Тревисто едногодишно растение.  

Морфология: Стъблото е изправено, високо до 50 см. Цялото растение и особено цветните 

кошнички имат характерна приятна миризма и остър, възгорчив вкус. 

Цъфтеж: от май до август.  

Разпространение: Расте по ливади, поляни, пасища, около населени места из цялата страна. 

Среща се в местността «Летище», местността «Йонов връх», местността «Падината» в с. 
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Тошевци, местността «Брестака» в с. Срацимир, местността «Денина ливада», местността 

«Средока» в с. Бранковци, местността «Багачин», местността «Марино бранище» в гр. 

Грамада, местността «Стаменица», местността «Айдука», местността «Голия чукар» в с. 

Водна. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват цветните кошнички. Брането се извършва 

ръчно или със специални гребени. Цветовете се откъсват с дръжка, не по-дълга от 3 см.  

площ: на петна 

прогнозни количества/т – цвят – 5т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 

Ливадна детелина - Trifolium pretense L. . Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: с изправени или възходящи 10-50 см високи стъбла и тройни последователни 

листа. Съцветията са сферични главички, 2-3 см в диаметър. Цветовете са червени или 

розови. 

Цъфтеж: през май – юли. 

Разпространение: Видът е широко разпространен на територията на цялата община, включително и 

в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, пътища и в обработваеми 

площи. Ресурсите му са максимално използваеми. Среща се в местността „Сеньов дол‖ и 

местността „Садината‖ в с. Тошевци, местността „Брестака‖, местността „Върголия‖, 

местността „Пиндашково‖  в с. Срацимир, местността „Недовица‖ в с. Медешевци, 

местността „Сюлеманките‖ , „Туфата‖, местносттта „Сврачи дол‖ в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се цъфтящите надземни части.  

площ: на петна 

прогнозни количества/т – цвят – 1.5 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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 Липа (Tilia argeantea) – Високи дървета, разклонени с гъста корона. 

Морфология: Листата са последователни с неправилна сърцевидна форма. Цветовете са 

събрани в полусенник. Съцветията на дребнолистната и среднолистната липа са дребни, 

обикновено са 5-7, дори до 15 цветчета, а на едролистната 2-5 едри цветчета. 

Цъфтеж: Дребнолистната липа цъфти най-късно към средата на лятото, след едролистната и 

сребролистната.  

Разпространение: Сребролистната липа е най-широко разпространена у нас. Останалите два 

вида са разпространени по-рядко в горите, по каменистите склонове на предпланините и 

планините. Отглеждат се и като декоративни дървета. Среща се в  «Бумбарски дол» и парка в 

с. Тошевци , местността «Липака» в с. Милчина лъка , местността «Требежа», местността 

«Стайнин кладенец» в с. Бранковци централната част  и парка на гр. Грамада, по дворовете в 

гр. Грамада, местността «Краткия дол», местността «Божурица» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се съцветията с и без присъцветниците, събрани по време на 

цъфтене.  

площ: на групи 

прогнозни количества/т – цвят –5 т., листа- 10 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 
 

Люляк (Syringa vulgaris)- е декоративен листопаден храст от семейство Oleaceae. 

Морфология: Многостволен, листопаден храст, достигащ до 6 метра. Листата са прости, 

сърцевидни, с дълги дръжки. Растението има дребни цветове, събрани в дълги 20 см. 

съцветия. Те са от бели до лилави и тъмновиолетови. Имат приятен аромат. Плодът е суха, 

удълженоовална двугнездна кутийка, в която са скрити 1-2 семена с крилатки.  

Цъфтеж: Цъфти от началото на май като отделни сортове цъфтят чак до края на юли с 

ароматни, подобни на гроздове цветове, най-често в различни оттенъци на виолетовото, но 

също в бяло или в розово. 

Разпространение: Среща се по сухи, каменливи  и скалисти места. Отглежда се и се среща в 

частни дворове. По градините в населеното място в с. Тошевци, местността «Върголия» в с. 

Срацимир, в селото на с. Медешевци, по дворните места на с. Бранковци, по дворовете в гр. 

Грамада, местността Краткия дол», местността «Гундерица», в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата и цветът, които се берат по време на цъфтежа. 

Цветът се суши на сянка или в сушилня при температура до 35 градуса, а листата при 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B9
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%BB%D0%B8
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температура до 45 градуса. Срок на годност цял и рязан цвят – 1 год., смлян – 6 месеца, цели 

листа – 2 год., рязани – 1 год. и 6 месеца.  

площ: на групи 

прогнозни количества/т – цвят –2 т., листа- 3т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 
 

Мак (Papaver) е род едногодишни, двугодишни и многогодишни растения от семейство 

Макови (Papaveraceae). 

Морфология: Стъблото е 20-90 см високо, надлъжно наребрено, най-често разперено 

влакнесто с твърди власинки. Листата са перести, приосновните с дръжки, стъбловите 

приседнали. Цветовете са яркочервени, по-рядко розови или бели. Чашката е двулистна, 

опадваща при разцъфтяването. 

Цъфтеж: май – август.  

Разпространение: Среща се най-често като плевел, особено в житните култури, но също и 

по сухи тревисти места в равнините. Среща се в местността «Летище» , местността «Йонов 

връх», местността «Башлийски колиби» на с. Тошевци, местността «Върголия» в с. 

Срацимир, местността «Средока» в с. Бранковци, по тротоарните платна в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се венечните листа.  

площ: петна 

прогнозни количества/т – листа- 1.5 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 

 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Малината (Rubus idaeus) Полухраст, достигащ на височина до 1-1,5 м. 

Морфология: Листата са тройни или перести с 5-7 листчета, отгоре зелени, отдолу 

сребристосиви. Цветовете са бели с дълги дръжки. Плодът е сборен, съставен от 

многобройни червени костилкови плодчета. 

Цъфтеж: май – юли, а плодовете узряват юли – август. 

Разпространение: Из гори и храсталаци от равнините до високите части на планините в 

цялата страна. Среща се по градините в населеното място в с. Тошевци, местността «Влашки 

дол», местността «Билото» в с. Бранковци, по дворовете в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се листата и плодовете. 

площ: на групи 

прогнозни количества/т – плод –400 кг., листа- 300 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 

Маточината (Melissa officinalis) е многогодишно тревисто растение от семейство 

Устноцветни. 

Растение с приятна лимонена миризма.  

Морфология:  На височна достига 70-150 cm. Листата имат лека миризма на лимон. В края 

на лятото се появяват малки цветове, пълни с нектар. Те привличат пчели, откъдето идва и 

наименованието Melissa (гр. „пчела―). Ароматът се дължи на терпените цитронелал, 

цитронелол, цитрал и гераниол. Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и каменисти 

места из цялата страна. 

 

Цъфтеж: юни – септември.  

Разпространение: Расте из храсталаци и по тревисти  места. Среща се около чешмата 

«Ралча» в с. Тошевци, местността «Банов връх» в с. Срацимир, местността «Съботинка» в с. 

Медешевци, местността «Врачов чукар», местността «Турски дол» в с. Бранковци, 

местността «Горуня», местността «Голия чукар» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата и цъфтящите връхни части на стъблото.  

площ: на петна 

прогнозни количества/т – листа и цветни върхове- 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8A%D1%86%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


 

29 

                                                  
Мащерката (Thymus) Многогодишно тревисто растение или полухраст с пълзящи или 

полегнали стъбла и възходящи цветоносни клонки, високи до 20 см.  

Морфология: с пълзящи или полегнали стъбла и възходящи цветоносни клонки, високи до 

20 см. Цветовете са розови, лилави или бели, събрани в съцветия. Чашките и венчето са 

двуустни. 

Цъфтеж: юни – септември.  

Разпространение: Има голям брой видове и форми, които трудно се различават. У нас са 

разпространени около 15 вида. Срещат се по тревисти и скалисти припечни места из 

горските поляни и пасища, а по-рядко в ливадите из цялата страна. Среща се в местността 

«Йонов връх» в с. Тошевци, местността «Балом» в с. Срацимир, местността «Чукара», 

местността «Средока» в с. Бранковци, местността «Кошарата», местността «Кожухарски 

дол» в с. Водна. 

Употребяема част: Използват цъфтящите надземни части.  

площ: на петна 

прогнозни количества/т – листа и цветни върхове- 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 
 

Мента (Mentha) е род многогодишни тревисти растения от семейство Устноцветни.  

Морфология: Стъблото е четири ръбесто. Цветовете са червеникаво-виолетово -бели. 

Цъфтеж: юли – август.  

Разпространение: Расте из горите и храсталаците на цялата страна. Среща се в района на 

местносста «Кошарата», местността «Кожухарски дол», местността «Голия чукар» в с. 

Водна. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
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Употребяема част: Използва надземната част. 

площ: на петна 

прогнозни количества/т – листа и цветни върхове- 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

 

Момината сълза (Convallaria majalis) е вид тревисто растение от семейство 

Рускусови (Ruscaceae).  

Описание: Многогодишно тревисто растение с пълзящо коренище. Цветоносното стъбло е 

15-30 см високо, тънко, неразклонено, безлистно. Листата са приосновни към върха 

заострени. Съцветието е връхно. Цветовете са бели. 

Цъфтеж: април – юни. 

Разпространение: Расте из светли широколистни гори и храсталаци, в равнините и 

планините от 100 до 1400 м надморска височина из цялата страна. Отглежда се често из 

градините като декоративно растение. Среща се по дворовете в с. Тошевци, местността 

«Върголия», местността «Брестака» в с. Срацимир, местността «Джоновото» в с. 

Медешевци, дворните места в с. Бранковци, по дворовете в гр. Грамада, над село Водна. 

Употребяема част: Използват се стръковете и листата.  

площ:    на петна. 

прогнозни количества –  листа – 300 кг., стрък 200 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – лошо 

ЗАБРАНЕНО ЗА СЪБИРАНЕ! 

 

Невен (Calendula) е род растения от семейство сложноцветни. Едногодишни цветя. 

Морфология: Невенът достига от 30 до 60 см височина, цветовете му греят от жълто до 

оранжево-жълто, дръжките и листата му са сочни и лепкави на пипане. Има различни негови 

разновидности: с пълни цветчета, със светли или тъмни тичинки, но в лечебната си сила те са 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8&action=edit&redlink=1
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5
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равностойни. Ако след седем часа сутринта цветчетата са затворени, то значи, че още същия 

ден ще вали. Поради това в миналото невенът се е считал за дъждопоказател. 

Цъфтеж: От юни до октомври. 

Разпространение: Среща се в много градини по селата, понякога и по сметища в диво 

състояние. То е известно и желано сред народа заради лечебната му сила и може да се види 

не само в градините, но и по нивите. Среща се по дворовете в с. Тошевци, дворните места в 

с. Бранковци, по дворовете в гр. Грамада, местността „Горуня‖, местността „Гундерица‖ в с. 

Водна. 

Употребяема част:  В народната медицина растението се събира и прилага с цветовете, 

стъблата и листата. Те трябва обаче да се берат при силно слънце, тъй като тогава лечебната 

им сила е най-голяма. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – цвят 500 кг., листа – 400 кг., стъбла - 400 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 
 

Нисък бъз – (Sambucus ebulus L). Многогодишно тревисто растение от  с височина 50-

200 см.  

Цъфтеж: юни – септември 

Разпространение Видът е широко разпространен на територията на цялата община, 

включително и в регулация на селищата, най-често като бурен или плевел край огради, 

пътища и в обработваеми площи. Среща се около пътищата, по тротоарните платна в 

населеното място и извън него  в с. Тошевци, местността „Млаките‖, местността „Върголия‖, 

местността „Балом‖ в с. Срацимир , покрай р. Корманица и в селото на с. Медешевци, покрай 

река Грамадска в гр. Грамада, местността „Кошарата, местността „Ясова Бара‖ с. Водна. 

 

Употребяема част: корен, плод и цвят. 

 

площ:  на групи 

прогнозни количества/т – 1.0 т. цвят и 2  т. плод 

     период на възстановяване – не е необходи 

     находища – много добри 

 

http://atanas.mipa-bg.com/seasons.html
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 Geraniaceae -   Здравецови 

Обикновен здравец (Geranium makrorhizum L.) - е многогодишно растение от 

рода Здравец.  

Морфология: Стъблото е изправено с дължина от 6 до 50 cm. Листата са едри (широки 4 - 

10 cm), дълбоко нарязани, предимно приосновни, леко лепкави при допир. Те са ароматни, а 

през есента обикновено добиват жълтеникав или керемиденочервен отенък. Има дълги, 

дебели корени, които се разклоняват над повърхността на почвата. 

Цъфтеж: Цъфти през юни и юли с розови до карминеночервени цветове. Често цъфти 

повторно в началото на есента. Чашелистчетата са изправени с червеникав цвят. 

Венчелистчетата са пурпурночервеникави. 

Разпространение: Култивира се в градини като украсно растение. Среща се по дворовете на 

с. Тошевци, по дворните места в с. Бранковци, по дворните места в гр. Грамада, местността 

„Водненски рог‖, местността „Стаменица‖  в с. Водна. 

Употребяема част: Листата, цветовете коренищата. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – цвят 100 кг., листа – 100 кг., корен - 200 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обикновеният гингер (Onopordum acanthium), наричан също магарешки трън, 

магарешки бодил, камилски бодил, жълтеникав онопордум, е тревисто двугодишно растение от 

семейство Сложноцветни (Asteraceae).  

Морфология: Право, сиво, окосмено, разклонено на върха стъбло, високо до 2 м. Листата са едри, 

назъбени, бодливи, с къси дръжки, а горните - приседнали. Цветът е едра, двуполова, 

червеновиолетова цветна кошничка, без чашка, с множество власинки. Венчето е тръбесто, петделно, 

с 5 тичинки. Плодът е хвърчилка. 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%86
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
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Цъфтеж: През юни – август. 

Разпространение: Расте из тревистите, сухи и каменисти места, край пътищата. Среща се в 

местността „Йонов връх‖ в гр. Грамада 

Употребяема част: Цветните кошнички, брани през време на цъфтежа — юни-август. Сушат се на 

сянка или в сушилня при t до 40°С. 

площ: на петна 

прогнозни количества/т – цвят – 2 т. 

период на възстановяване – не е необходим 
находища – много добри 

                     
 

Обикновен копър (Аnethum graveolens L.) - Едногодишно растение.  

Морфология: с набраздено кухо стъбло. Цветовете са жълти. Плодовете са 3-5 мм дълги, 

яйцевидни, двусеменни. 

Цъфтеж: юли-август.  

Разпространение: расте като диворастящо само в южната част на Черноморското 

крайбрежие и край река Дунав. Отглежда се в цялата страна. Среща се по дворовете в с. 

Тошевци, около и вън от селото на с. Медешевци, по дворните местта  и градините на с. 

Бранковци, по дворните места в гр. Грамада.  

 

Употребяема част: За лечебни цели се използват зрелите плодове и цялата цъфтяща 

надземна част в свежо състояние.  

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – плод 700 кг., листа – 800 кг., стъбла - 900 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Обикновена коприва (Urtica dioica) е вид покритосеменно растения от семейство 

Копривови (Urticaceae).  

Многогодишно тревисто растение, високо до 150 см. 

Морфология: с дълго пълзящо коренище. Стъблото е четириръбесто, изправено, вдървено в 

основата. Листата са срещуположни, продълговати, сърцевидни. Цялото растение е покрито 

с парливи власинки. Цветовете са еднополови, дребни, жълтозелени. 

Цъфтеж: от май до септември.  

Разпространение: Широкоразпространено растение из цялата страна. Среща се около реката 

в с. Тошевци, местността „Върголия‖, местността „Балом‖, местността „Пиндашково‖ в с. 

Срацимир, около реката в с. Милчина лъка,  в селото на с. Медешевци, местността‖Чукара‖, 

местността „Сухата Чешма‖ в с. Бранковци, покрай река Грамадска в гр. Грамада, местността 

„Кошарата‖ в с. Водна. 

 

Употребяема част: С лечебна цел се използват листата и коренищата. Листата се събират от 

май до септември, а коренищата от септември до ноември. Стъблата се окосяват и листата се 

обират, докато растението е още свежо. Коренищата се изчистват от пръст и тънки коренчета 

и се измиват веднага.  

площ: на петна 

прогнозни количества/т – стрък-  3.0 т., корени – 2,5 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

 

Овчарска торбичка (Capsella bursa-pastoris). Едногодишно или двегодишно 

тревисто растение. 

Морфология: Стъблата най-често са единични, прости или разклонени. Стъбловидните 

листа са последователни, продълговати, приседнали. Цветовете са бели, събрани в 

гроздовидни съцветия. Плодовете са триъгълно клиновидни шушулчици с много семена. 

Цъфтеж: април – август.  

Разпространение: Расте като плевел и бурен по тревисти места. Среща се по ливадите, 

местността «Йонов връх», «Летището» в с. Тошевци, местността «Млаките», местността 

«Алога» в с. Срацимир, местността «Билото» на с . Медешевци, местността «Денина 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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ливада», местността «Средока» в с. Бранковци, местността «Туфата», местността «Филипова 

локва», местността «Сюлеманките» в гр. Грамада, местността „Кошарата‖ в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се стръковете. Събират се по време на цъфтеж заедно с 

първите зелени плодчета, като стъблата се отрязват на около 25 см от върха и към тях се 

прибавят здравите розеткови листа.  

площ: на групи 

прогнозни количества/т – листа и цветни върхове- 3 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

 

Орехът (на латински: Júglans régia – обикновен орех) е широколистно дърво . 

Дърво, високо до 30 м. 

Морфология: с широка, силно разклонена кора. Листата са едри. Цветовете са еднополови. 

Плодът е сферичен или яйцевиден. 

Цъфтеж: април – май.  

Разпространение: Културно растение, което се отглежда в цялата, страна. Среща се около 

реката и по дворовете в с. Тошевци, местността «Сюлеманките», местността «Брестака» в с. 

Срацимирово, местността «Зиденик» в с. Милчина лъка, от двете страни на главния път 

между Грамада и Милчина лъка, по дворните места в с. Бранковци, по дворните места в гр. 

Грамада, пътя от с. Водна за Божурица. 

Употребяема част: За лечебни цели се използват листата и зелената обвивка на плодовете.  

площ: еденично 

прогнозни количества/т – плод- 10 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Пирей Agropyron Repens L. Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: Силно развито, пълзящо, шнуровидно, начленено коренище. Стъблата са 

цилиндрични, гладки, голи, кухи до 1.5 м. високи, начленени. Листата са линейни, плоски, 4-

8 см. широки. Цветовете са събрани в 10 - 15 см. дълъг сложен двуреден клас. 

Цъфтеж: Цъфти юни - август. 

Разпространение: Пиреят се среща по тревистите песъчливи места, ливадите и пасищата, 

край оградите и пътищата, в цяла България. Среща се по дворовете и по банкетите в с. 

Тошевци, в селото и вън от него на с. Медешевци, местността „Сухата чешма‖, местността 

„Чукара‖, местността‖Бел мустак‖ в с. Бранковци, местността „Сврачи дол‖, местносттта 

„Еремия‖, местността „Дабравата‖, местността „Марино бранище‖, местността „Дзиденик‖ в 

гр. Грамада. 

Употребяема част: Използват се коренищата( Rhizoma Graminis). 

площ: на петна 

прогнозни количества/т – корени – 2,5 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 

  Подбел.,       (Tussilago farfara L.)  – Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: с тънко, дълго, разклонено коренище. Листата са с дълги дръжки, почти 

кръгли, 10-20 см в диаметър, в основата сърцевидни. Цветовете са златистожълти - крайните 

са езичести, а средните са тръбести. На върха на всяко стъбло се образува по една цветна 

кошничка, до 2 см в диаметър. 

Цъфтеж: февруари до април.  

Разпространение: Расте по влажни места, най-често край брегове на реки и потоци, а също 

из влажни ниви в цялата страна. Среща се на територията на цялата община около реката в с. 

Тошевци, около реката в с. Милчина лъка, около р. Корманица в с. Медешевци, около р. 

Бранковска в с. Бранковци, покрай р. Грамадска, местността „Стаменица‖, местността „Голия 

чукар‖ в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се листата и цветните кошнички. Да не се смесва с видовете 

чобанка, листата на които са влакнести отгоре.  

площ: петна 

прогнозни количества/т – листа- 500 кг., цвят- 1т. 

период на възстановяване – не е необходим 
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находища –  добри 

 

  
 

Полската поветицата (Сonvolvulus arvensis) Многогодишно тревисто растение. 

Морфология: Стъблата дълги от 40 до 100 cm, голи или разредено влакнести, стелещи ли се 

или увивни. Листата тревисти, на дръжки, 2-3 пъти по-къси от петурите, самите петури 

яйцевидни до продълговато яйцевидни, триъгълни до линейни, 1-5 cm дълги, 0,6-4 cm 

широки, притъпени до заострени или късо островърхи, в основата копиевидни до 

стреловидни, целокрайни по-рядко напилени или вълновидно изрязани, голи или разредено 

разперено влакнести. Цветовете са единични или по 2 (3) в дихазии в пазвите на листата; 

съцветните оси по-къси или по-дълги от пазвените листа. Венчето 1,5-2,5 cm дълго, 4-5 пъти 

по-дълго от чашката, бяло или розово, фунийката отвън с 5 надлъжни, тъмни, само в горната 

си част разредено късовлакнести ивици. 

  Цъфтеж: Цъфти май-октомври. 

Разпространение: По тревисти, каменисти и храсталачни места, плевел в нивите, бурен край 

пътища, дворове, градини, изкопи, в низините и планините. Среща се в местността 

„Богденци‖ в с. Медешевци, по тротоарните платна на улиците в гр. Грамада, местността 

„Сврачи дол‖ в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използуват се стръковете (Herba Convoivulae arvensis), събрани по 

време на цъфтеж. 

площ: на петна 

прогнозни количества – стрък-  400 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

 

 
 

Ранилист (BETONICA (STACH YS) OFFICINALIS  - от семейство устоцветни. 

Многогодишно тревисто растение.  

http://www.bgflora.net/families/convolvulaceae/convolvulus/convolvulus_arvensis/convolvulus_arvensis_3.html
http://www.bgflora.net/families/convolvulaceae/convolvulus/convolvulus_arvensis/convolvulus_arvensis_1.html
http://www.bgflora.net/families/convolvulaceae/convolvulus/convolvulus_arvensis/convolvulus_arvensis_2.html
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Морфология: с почти хоризонтално коренище. Стъблото е право, четириръбесто. Листата са 

продълговати. Цветовете са розовочервени, събрани в гъсти класовидни съцветия. Чашката е 

петделна. 

Цъфтеж: юни – август.  

Разпространение: Расте по тревисти места и из храсталаците в цялата страна. Среща се по 

тротоарните платна  на гр. Грамада.. 

Употребяема част: Използват се стръковете и коренището.  

площ: петна 

прогнозни количества/т – стрък- 500 кг. и  500кг. корен 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

БИЛКА ПОД РЕЖИМ! 

 

Репей – Arctium lappa Двегодишно тревисто растение. 

Морфология: с вретеновиден месест корен, сивокафяв отвън и бял и сочен отвътре. 

Стъблото е високо до 1,5 м, силно разклонено. Цветовете са двуполови с тръбесто венче. 

Плодовете са леко сплеснати. 

Цъфтеж: през лятото.  

Разпространение: Расте по влажни, необработени и буренливи места, из гори и храсталаци в 

цялата страна. Среща се около черните пътища на с. Тошевци, в селото и около него на с. 

Медешевци, местността «Бановски чукар», местността «Лицето», местността «Билото» в с. 

Бранковци, местността «Йонов връх» в гр. Грамада. 

Употребяема част: За лечебна цел се използва коренът.  

площ: петна 

прогнозни количества/т – стрък- 2 т. и 1 т. корен 

период на възстановяване – не е необходим 

http://www.bilkitebg.eu/%d1%80%d0%b5%d0%bf%d0%b5%d0%b9-arctium-lappa/
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     находища – много добри 

 

Синята метличина (Цианодишаща метличина, Цианометличина, 

Цианоплевел, Цианодишащ плевел) (Centaurea cyanus) или често наричана само 

„синчец― е едногодишен вид от рода Метличина.  

Морфология: високо до 1 м., с разклонено стъбло, покрито с власинки, които му придават 

белезникав цвят, с целокрайни, линейно ланцетни листа. Цветовете са сини, събрани в 

единични цветни кошнички, външните са фуниевидни, а вътрешните са тръбести. 

Цъфтеж: началото на лятото.  

Разпространение: Расте като плевел сред посевите и по тревисти места. Разпространено е в 

цялата страна. Среща се в местността „Полето» и местността «Башлийски колиби» в с. 

Тошевци. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват само сините цветове, без обвивните 

листчета на кошничката. Сушат се на сянка или в сушилни, защото цветовете избледняват 

при сушене на слънце и загубват терапевтичната си стойност. 

площ: петна, 

прогнозни количества/т – цвят- 500 кг.  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Татул (Datura stramonium) е храстовидно растение от семейство Картофови. 

Морфология: Има разклонено стъбло, което има лилав до тъмно зелен цвят. Листата на 

татула са широки на големина достигат до 20 см. Плодовете са зелени с яйцевидна форма, 

големи са колкото орех и имат шипове. Когато плодът узрее се разцепва на четири части, 

всяка една от които съдържа червени семенца. Когато се разрежат тези семенца излъчват 

неприятен мирис. 

Цъфтеж: Цъфти през месеците май-септември. 

Разпространение: Разпространен е в цялата страна. Среща се в стопанския двор в с. 

Тошевци, местността «Лицето», местността «Турлата» в с. Бранковци,  

Употребяема част: Използват се семената и корените на татула, които се берат през есента, 

изсушават се и се съхраняват в сухи и проветриви помещения. 

 Широко разпространено в целия свят, то расте върху богата почва, често в полски райони. У 

нас е разпространено по тревисти и буренливи места край селищата. 

площ: на групи 

прогнозни количества/т – семена-  300 кг., корени – 2,0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – лошо 

         

Теменуга трицветна  (Viola tricolor complex)  .  

Едногодишно или двугодишно тревисто растение. 

Морфология: с 10-40 см високо стъбло. Листата са тъпо назъбени. Цветовете са единични, 

2-3 см дълги. Чашката и венчето са петлистни. 

Цъфтеж: от май до септември.  

Разпространение: Расте по тревисти места из ливади и пасища, в храсталаци и като плевел. 

Среща се в местността «Йонов връх» в с. Тошевци, местността «Бучака» в с. Медешевци, по 

дворовете в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използва се надземната част, събрана по време на цъфтеж. Да не се 

смесва с останалите около 30 вида от този род, разпространени у нас.  

Разпространено по сухи и тревисти места или като плевел. 

площ:    на петна. 

прогнозни количества/т – цвят 100 кг., листа – 100 кг., стъбла - 200 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – лошо 

 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B2%D0%B8
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Троскот (Cynodon dactylon) Троскотът е едно многогодишно тревисто растения от 

семейство Житни.  

Морфология: Притежава пълзящо коренище, с дълги развити надземни и подземни корени.  

Стъблата от основата са разклонени, гъсти и достигащи до 50 см дължина. 

Листата са с линейна форма. По ръба са остро грапави, синкавозелени. Езичето на листата е 

ресничесто.  

Съцветието е съставено от 3-7 класовидни клонки (дълги 2,5-5 см), разположени на върха на 

стъблото. Класовете са по 3-7 на брой, странично сплеснати, само с по един двуполов цвят. 

Цъфтеж: Цъфти от юни до октомври. 

Разпространение: Разпространен е в цяла България до 800 м. надморска височина. Плевел е. 

Предимно расте по пасища, тревисти места, край пътища и огради, в полета със 

селскостопански култури. Среща се по дворовете в с. Тошевци, около пътищата на селото в 

с. Медешевци, месността „Диков бряг‖, местността „Каманярнищата‖ в с. Бранковци, 

местността „Еремия‖, местността „Марино бранище‖, местността „Багачин‖, местността 

„Дзиденик‖, местността „Филипова локва‖ в гр. Грамада.  

Употребяема част: За лечение се използват коренищата (Rhizoma Graminis italici). 

Коренищата се събират през ранна пролет. Като билка се бере през есента, когато надземната 

част е спряла вегетацията. Тогава започва да жълтее и съхне. 

След набиране билката се измива и отцежда. Суши се в проветриво помещение (когато 

корените издават пукащ звук при чупене, сушенето е завършило). 

Това е изключително често срещан плевел в цялата страна. 

площ: на групи 

прогнозни количества/т –  корени – 2,0 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
 

                               

http://градина.net/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B5/33-%D0%B1%D1%8F%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-trifolium-repens%E2%80%93%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82-%D0%BF%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0
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Трънка - Prunus Spinosa-Силно разклонен бодлив храст, висок 1-3 м. 

Морфология: с тъмносива кора. Листата са елипсовидни до обратно яйцевидни. Цветовете 

са бели, единични 1,5-2 см в диаметър. Плодът е костилков, тъмносив със стипчиво-кисел 

вкус. 

Цъфтеж: преди разлистването през март – април. 

Разпространение: Из храсталаци, по слогове в зоната на дъбовите гори, в низините и 

планините на цялата страна до 1 200 м надморска височина. Среща се около пътищата извън 

населеното място на с. Тошевци, местността «Пиндашково» в с. Тошевци, местността 

«Лозята» в с. Милчина лъка, местността «Умника», местността «Камънищата» в с. 

Медешевци, местността «Средока», местността «Лицето» в с. Бранковци, местността 

«Сврачи дол», местността «Крайщето»  в гр. Грамада, покрай пътищата в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се цветовете и плодовете. 

площ: петна, 

прогнозни количества – цвят- 1500 кг. , плод – 3000 кг. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища –  добри 

 
 

    Червен божур — Paeonla peregrina Mill.  

Морфология: С височина 0,5-1,5 m, но някои са дървесни и представляват храсти с 

височина до 2-3 m. Божурът е култивиран преди повече от 4000 години. 

Цъфтеж: Времето на цъфтеж е през лятото – май, юни. 

Разпространение: Видът има широко разпространение из цялата страна.Разпространени са 

из гори, храсталаци и по сухи каменливи места. В  общината се отглежда като култивирано 

растение в градините. Божурът е популярно, много издръжливо многогодишно растение. 

Среща се по дворовете в с. Тошевци, местността „Балом‖, местността „Върголия‖ в с. 

Срацимир, местността „Дунковица‖ в с. Милчина лъка, местността „Съботинка‖, местността 

„Лилковото‖ в с. Медешевци, местността „Чукара‖, местността „Смърдля, местността 

„Врачовото‖ в с. Бранковци, по частните дворове в гр. Грамада, местността „Божурица‖, 

местността „Ясовица‖, в с. Водна. 

Употребяема част: Използуват се корените (Radix Paeoniae), венчелистчетата (Flores 

Paeoniae) и семената (Semen Paeoniae). Лечебните свойства на семената, коренищата и 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82
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цветовете на растението са известни от древността. Още Хипократ прилагал божура при 

храносмилателни разстройства, а Парацелз –при епилепсия. 

площ: петна, 

прогнозни количества/т – цвят- 500 кг. ,  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – добри 

БИЛКА ПОД РЕЖИМ! 

 
 

 

 

 

 

Червен кантарион (Centaurium erythraea) Тревисто 2-годишно растение. 

Морфология: С изправено, разклонено в горната си част стъбло. Цветовете са 

розовочервени, дребни, събрани в щитовидни съцветия на върха на стъблото. Чашката и 

венчето са петделни и сраснали в дълга тръбица. Тичинките са 5. Плодът е многосеменна 

кутийка. 

Цъфтеж: от юни до септември.  

Разпространение: Расте по сухи и тревисти места, ливади и горски поляни в цялата страна. 

Среща се  в местността «Голия чукар», местността «Стаменица» в с. Водна. 

Употребяема част: За лечебна цел се използват цъфтящите стръкове, отрязани на около 15-

20 см от върха. 

площ: петна 

прогнозни количества/т – стрък- 100 кг.  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – лошо 

 

 

Черен синап -Вrassica nigra (L.) Косh . Едногодишно растение. 

Морфология: С право, 1-1,5 м високо стъбло. Листата са с дръжки. Съцветникът е връхно, 

гроздовидно. Цветовете са яркожълти. Плодът е четириръбеста шушулка с дребни, 

сферични, червенокафяви семена. 
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Цъфтеж: през май – октомври.  

Разпространение: Расте като плевел и бурен. Видът е широко разпространен на 

територията на цялата община най - често като плевел в ниви /слънчоглед, царевица/, 

зеленчукови градини лозя. Ресурсите му са максимално използваеми. Среща се по 

обработваемите земни площи в гр. Грамада. 

Употребяема част: За лечебни цели се използват семената и получените от тях синапово 

брашно и синапов спирт. 

 

площ: петна 

прогнозни количества/т – семена- 400 кг.  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

                                 

    Черен бъз (Sambucus nigra) или свирчовина е дървовиден вид бъз с черни плодове. 

Нарича се свирчовина, защото клоните му имат мека сърцевина и след изваждането ѝ стават 

за свирки. Още е наричан бъзуняк, драмбъз, селешник, мимер.  

Храст или малко дърво. 

Морфология: Има развита коренова система и много разклонено стъбло. Дървесината му е 

мека. Листата са сложни, нечифтоперести, състоящи се от 5–7 дяла. Дяловете са леко 

назъбени. Цветовете са бели и образуват едри, чадърообразни съцветия. Плодовете 

представляват месести зърна, които съдържат по 3 семенца. 

Цъфтеж: май – юни. 

Разпространение: У нас черния бъз се среща из цялата страна, покрай селата и реките, в 

доловете, из градините и дворовете, край реките и деретата. Среща се около чешмата 

«Ралча» и «Студенча» в с. Тошевци, местността «Върголия», местността «Алога», 

местността «Балом» в с. Срацимир, по дерето на с. Бранковци, в някой частни дворове на гр. 

Грамада, местността «Кошарите», местността «Голата стран» в с. Водна. 

Употребяема част: цветовете, плодовете. 

площ:  на петна 

прогнозни количества/т – 5 т. цвят, стрък – 3 т, плод – 2.5 т. 

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8A%D0%B7
http://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
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Чубрицата (Satureja) е род от около 30 вида едногодишни или многогодишни тревисти 

растения и малки храсти от семейство Устноцветни.  

Морфология: Те са ниски растения. Достигат 15-50 см на височина и имат малки листа 

дълги 1-3 см. Цветовете израстват от стъблото в кръгово разположени венци и са бели до 

розово-виолетови на цвят. 

Цъфтеж: Цъфти м. юни - август. 

Разпространение: Растящи на сухи слънчеви места. Среща се по дворовете в с. Тошевци по 

дворните места в с. Бранковци, местността „Чукара‖  в гр. Грамада. 

Употребяема част: Използва се надземната част, брана преди, по време или след цъфтежа. 

Суши се на сянка (35 градуса). Изсушената билка е със зелен цвят, характерна миризма и 

леко лют вкус. 

площ: петна 

прогнозни количества – стрък- 400 кг.  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 

                                                
Шипка  - Rosa canina L .Храст. 

Морфология:  С прави или извити стъбла, стигащи на дължина до 3 м и покрити с твърди 

бодливи, сърповидно извити шипове. Цветоносните стъбла понякога са без шипове. 

Цветовете са розови или бели. Плодчетата са едносеменни орехчета, затворени в месесто 

цветно легло, което се разраства и образува яркочервен, яйцевиден до сферичен плод - 

шипка. 

Цъфтеж: май – юли, а плодовете узряват през есента.  

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%88%D0%BD%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D1%8F%D1%82_(%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори, край реките, по тревисти склонове и 

синори, в равнините и планините до 2000 м надморска височина. Среща се в м. «Йонов 

връх», местността «Полето», местността  «Падината» в с. Тошевци, местността 

«Пиндашково», местността «Крушака», местността «Сюлеманките» в с. Срацимир, 

местността «Бурел» в с. Милчина лъка, местността «Камънищата», местността «Билото» в с. 

Медешевци, местността «Чукара», местността «Средока», местността «Лицето» в с. 

Бранковци, покрай пътищата и гористата местност в с. Водна. 

Употребяема част: Използват се шипките.  

площ: петна 

прогнозни количества/т – плод - 10 т.  

период на възстановяване – не е необходим 

находища – много добри 
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Приложение № 2 – Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост приета с Решение № 170 на Общински 

съвет Грамада. 

 

№ по Наименование Мярка Такса 

ред     (лв.) 

1 2 3 4 

I. Билки (в сурово състояние)     

1. Грудки, корени, коренища     

  - божур, иглика, лудо биле,     

  ранилист, решетка, ягода горска кг 0,09 

  - кукуряк, папрат мъжка, папрат     

  сладка, чемерика кг 0,07 

  - бъзак, гръмотрън, синя жлъчка кг 0,02 

  - глухарче, девесил, оман чер,     

  пищялка, чобанка кг 0,01 

  - други кг 0,03 

2. Листа     

  - мечо грозде кг 0,08 

  - боровинка червена и черна,     

  лудо биле кг 0,04 

  - бръшлян, чобанка кг 0,03 

  - глог, живовлек, леска, липа,     

  люляк, оман чер, ягода горска кг 0,02 

  - бреза, върба, къпина, лопен,     

  малина, подбел кг 0,01 

  - други кг 0,03 

3. Стръкове     

  - блатно кокиче кг 0,10 

  - горицвет, лазаркиня кг 0,08 
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  - гълъбови очички, зайча сянка,     

  залист бодлив, лечебен исоп,     

  прозориче жълто, шапиче кг 0,05 

  - зимзелен, лудо биле, ранилист,     

  теменуга миризлива, чубрица     

  планинска кг 0,04 

  - дяволска уста, кантарион жълт,     

  кантарион червен, мащерка,     

  очанка, риган обикновен кг 0,03 

  - великденче, върбинка, жаблек,     

  златна пръчица, изсипливче, кам-     

  шик, лепка, медуница, миши уши,     

  пача трева, пелин обикновен, по-     

  дъбиче бяло, подъбиче червено,     

  пчелник, равнец бял кг 0,02 

  - врабчови чревца, вратига, глу-     

  харче, еньовче, змийско мляко,     

  имел бял, комунига жълта, мок-     

  реш, оман чер, росопас, теменуга     

  трицветна, хвощ кг 0,01 

  - други кг 0,03 

 

4. Цветове     

  - липа кг 0,10 

  - божур, иглика кг 0,05 

  - метличина, паричка, подбел,     

  ралица, слез, тъжник блатен кг 0,03 

  - акация бяла, бъз кг 0,02 

  - вратига, глог, равнец бял кг 0,01 
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  - други кг 0,03 

5. Плодове     

  - боровинка червена и черна,     

  хвойна червена кг 0,15 

  - хвойна сибирска кг 0,10 

  - кисел трън, къпина, малина кг 0,04 

  - бъз, глог, конски кестен,     

  киселица кг 0,02 

  - бъзак, трънка кг 0,01 

  - други кг 0,03 

6. Семена     

  - есенен минзухар кг 0,15 

  - други  кг 0,08 

7. Пъпки     

  - странични борови връхчета кг 0,15 

  - бяла бреза, черна топола кг 0,10 

  - други кг 0,08 

8. Кори     

  - мъждрян, ясен кг 0,20 

  - зърнастец, кисел трън, леска кг 0,10 

  - върба кг 0,05 

  - дъб кг 0,03 

  - бреза кг 0,02 

  - други кг 0,03 

9. Лишеи     

  - исландски кг 0,10 

10. Водорасли кг 0,30 

II. Генетичен материал за култи-     

  вирано отглеждане, включител-     
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  но при лабораторни условия,     

  за създаване на колекции или     

  за възстановяване на други места     

  в природата     

1. От защитени лечебни растения     

  - плодове 100 г 20,00 

  - семена 100 г 50,00 

  - резници бр. 2,00 

2. От лечебни растения под спе-     

  циален режим на опазване     

  и ползване     

  - луковици, грудки, коренища бр. 1,00 

  - плодове 100 г 5,00 

  - семена 100 г 10,00 

  - резници бр. 0,50 

3. От други лечебни растения     

  - луковици, грудки, коренища от     

  всички видове, с изключение на     

  описаните бр. 0,10 

  - лук (всички видове), перуника     

  (всички видове) бр. 0,20 

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

  - плодове 100 г 2,00 

  - семена 100 г 5,00 

  - резници бр. 0,10 
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Приложение № 3 – Предвидени периоди за възстановяване на лечебни растения, съобразени с 

посочените в чл. 6 от наредба № 2/ 20.01.2004 година (за правилата и изискванията за събиране 

на билки и генетичен материал от лечебни растения) периоди. 

 

 Експлоатацията на находищата се редува с период на възстановяване на ресурсите. 

 I. Продължителност на периода за възстановяване: 

 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 

други) – 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 обикновенно, сладка папрат и 

други) – 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 други) – 1 година; 

 5. при събиране на стръкове от видове, които трудно възстановяват ресурсите си 

(горицвет пролетен, иглика лечебна, тинтява горска, тлъстига лютива и други) – 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. 

 II. Не е необходим период за възстановяване при събиране на следните билки: 

 1. коренища от вълча ябълка обикновенна, 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 други); 

 3. цветни пъпки, цветове и съцветия (бъз черен, глог червен, лайка, липа – 

дребнолистна, едролистна и сребролистна, подбел, равнец хилядолистен, слез горски и 

други); 

 4. плодове и семена с изключение на тези по горепосочената точка 7. 
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Приложение № 4 – Списък на видовете, поставени под специален режим, за които събирането и 

издаването на позволителни за тях ще се извършва в зависимост от ежегодните заповеди на 

Министъра на околната среда и водите и съответно на Директора на РИОСВ – Монтана. 

        

 Ежегодно Министъра на околната среда и водите определя специалния режим на 

опазване и ползване на лечебните растения за съответната година и за съотвената област, 

район или находище в страната.  

Заповедта на министъра се издава на основание чл.10, ал.1, 2 и 3 от Закона за 

лечебните растения и определя  допустимите   за  събиране   количества  билки   (кг   сухо   

тегло), съгласно от естествените находища извън територията на националните паркове на 

следните видове лечебни растения. Обикновено под специален режим на опазване и ползване се 

поставят:  Божур червен, Зърнастец елшовиден, Иглика лечебна, Катраника / пелин бял/, 

Лазаркиня /еньовче ароматно/,  Лудо биле /старо биле/, Ранилист лечебен, Решетка безстъблена, 

Тлъстига лютива, /жълто прозориче/, Трън кисел, Шапиче.  

 Забранява се  събирането на билки от естествените им находища на територията на 

цялата страна от 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. 

- Залист бодлив – Ruscus aculetus L. 

- Изтравниче, страшниче – Asplenium trichomanes L. 

- Исландски лишей – Cetraria islandica (L.) Ach. 

- Исоп лечебен – Hyssopus officinalis L. ssp. aristatus 

- Какула едроцветна – Salvia tomentose Mill. 

- Копитник – Asarum europacum L. 

- Мечо грозде – Arctostaphyllos uva-ursi (L.) Spreng. 

- Момина сълза – Convallaria majalis L. 

- Оман бял – Inula helenium L. 

- Папаронка жълта, жълт мак – Glaucium flavum Crantz 

- Пелин сантонинов – Artemisia santon icum L. 

- Пирински чай – Sideritis scardica Grisb. 

- Пищялка панчичева – Angelica pabcici Vand 

 - Плаун бухалковиден – Lycopodium clavatum L. 

- Риган бял – Origanum vulgare L. Ssp. Hirtum (Link) Ietswaart 
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- Ружа лечебна – Althaea officinalis L. 

- Салеп – Orchis sp. diversa 

- Смил жълт – Helichrysum arenarium (L.) Moech. 

- Хуперция иглолистна, плаун обикновен – Huperzia inundata (L.) Bermh=L.selago 

 

 -  Цистозира  - Cystoseria  barbata (Good et Vood) Ag. 

 

Ограниченията и забраните по тази заповед не се отнасят за количествата билки, събирани 

за лични нужди. 

Билки под специален режим на опазване, срещащи се на територията на община Грамада: 

№ 

по 

ред 

Вид 

лечебно растение 

Морфологична 

част 

Количество за които ще 

се издава позволително, 

кг. 

1. 

Божур червен 

(Paeonia peregrine 

Mill.) 
цвят 500 

2. 
Иглика лечебна 

(Primula verus L.) 
корени 500 

3. 

Ранилист  

(Betonica officinalis 

L.) 

стрък 
 500 
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Приложение № 5– Образец позволително 
 

ОБЩИНА   ГРАМАДА       ОБЛАСТ  ВИДИН 
__________________________________________________________________________ 

 3830 гр.Грамада пл."М.Нинов"  № 1  / 09337/  22-58 факс / 09337 /  22-31 

 e-mail obstina gramada @ abv.bg 

 

 

П О З В О Л И Т Е Л Н О 

 

 

№ -...../................ година 

 

 

           На основание  чл.21,  ал.2,  чл.22, т.2 и чл.26, ал. 1 от  Закона за  

 

лечебните растения, въз основа на постъпило заявление вх. ............. от  

 

................ г.  разрешавам  на  ................................................., живуща  в 

                                                                                                                                         /име по л.карта/ 

..........................................., ЕГН............. л.к.№ ..................................  от 
         /постоянен адрес/ 

............. год. да  събере  за  първична  обработка  /продажба/ ..........кг 

 ............................................................в  свежо  състояние в  периода  от  

       /вид леч.растение,вид билка съг.списъка към чл.1,ал.2 от ЗЛР/ 

..............г. до .................  от общинските терени на община Грамада 

                                                                                                              /район ,конкретно находище, землище, регулация, поземлен имот и др./ 

по следния начин на ползване: ................................................................... 

 /указания за начина на събиране на билките, използваните инструменти и изисквания за възстановяване на находището съгл.Наредбата по 

чл.27 от ЗЛР/ 

                 За ползването на посоченото по-горе количество е 

заплатена такса съгласно приетата с Решение № 170/29.11.2001г. на 

Общински съвет Грамада тарифа за ползване на лечебни растения от 

земи, гори, води и водни обекти - общинска собственост. 
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Приложение № 6 – Образец заявление 

 
 

Община град  Грамада                     ДО 

         КМЕТА НА 

………………/………….            ОБЩИНА ГРАД ГРАМАДА 

Вх. №                   дата 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

От …………………………………………......................................…………………, ЕГН …………………................. 

    (име, презиме, фамилия) 

лична карта № ………………….., издадена на …………………….. от …………………………………..................... 

Местоживеене ….……………………………………………………………………........................................................ 

(Област, община, населено място) 

………………………………………………………………………………………............................................................ 

(ул., бул., ЖК, №, бл., вх., ет., ап., тел.) 

Гражданство ……………………………… 

 

Моля да ми бъде издадено позволително за ползване, съгласно чл. 21, ал. 2 от Закона за лечебните растения за 

бране на: 

 .......................... 

 .......................... 

 

Вид на ползването: 

 За продажба 

 За първична обработка 

 

Количество ……………..кг. 

Район на ползване ……………………………….. 

 

 

 

        С уважение, ……………………….... 

           (подпис) 
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ОДОБРИЛ: 

НИКОЛАЙ ГЕРГОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАМАДА 

 

 

Съгласували: 
инж. Валери Иларионов Рагьов – Директор „Специализирана администрация” 

Снежанка Георгиева Мишева – гл. спец. „ТРБ” 

Иво Луков – ст.спец. „ТСУ и озеленяване” 

 

 

Изготвил: 

Пролетка Илиева 

ст. спец. „Европейска интеграция и екология” 

 


