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Необходимостта от подобен проект е продиктувана от: 

 Липсата на познание – за видовете билки със стопанско 

значение, техните количества и възможностите за 

реализацията им. 

 Липса на критерии за стопански ценни лечебни растения и 

стопански ценни находища. 

 Нуждата от регламентиране на събирането на лечебни 

растения със стопанска цел и създаването на 

необходимата документация за това.  

 Необходимостта от изготвяне на схема за оценка и 

мониторинг на запасите от лечебни растения в НП “Пирин”. 

Основна цел на проекта: Разработване и реализиране на 

система за ползването на лечебните растения на 

територията на НП ”Пирин”. 



  Актуализираният списък, изготвен по проекта, включва 

452 вида лечебни растения (при 182 вида, включени ПУ 

на парка) от 69 рода и 82 семейства.  

 От тях 239 вида са по-широко разпространени. Те 

принадлежат към 180 рода и 65 семейства. 

 Установени са 10 вида с ресурсен потенциал за 

територията на НП “Пирин”. Стопански ценен вид – 

черната боровинка. За лични нужди може да се събират 

малина, горска ягода, лечебна мащерка, жълт и петнист 

кантарион, бял равнец, риган. Егречните видове  са в 

достатъчни количества за стопанско ползване, но към 

тях няма проявен интерес.  

 

 

Общи данни за лечебните растения в НП “Пирин” 
 



находище 

популация 

трансекти 
1. Метод на отчетните площадки, метод на 

проективното покритие 

Методологичен подход за оценка на запасите от лечебни 

растения на конкретни участъци 

Параметри за отчитане на 

терен: 

Добив от единица площ (1m2) 

Проективно покритие в 

отчетната площадка 

отчетна 

площадка 



•Среден добив от отчетна 
площадка 

•Средно проективно покритие 
на вида 

•Експлоатационен запас 

•Условие за прилагане – 
мозаечно разпределение на 
изследвания вид в находището 

•Среден добив от отчетна 
площадка 

•Средно проективно покритие 
на вида 

•“Цена” – добив от 1 dm2 

•Условие за прилагане – 
хомогенно разпределение на 
изследвания вид в находището 

Метод на отчетните 

площадки 

Метод на проективното 

покритие 

Методологичен подход за оценка на запасите от лечебни 

растения на конкретни участъци 



находище 

популация 
Параметри за отчитане на терен: 

 Добив от екземпляр 

 Брой екземпляри на единица площ (m2) 

2. Метод на моделните екземпляри 

отчетна 

площадка 

Методологичен подход за оценка на запасите от лечебни 

растения на конкретни участъци 

трансект 



Методологичен подход за оценка на запасите от лечебни 

растения на конкретни участъци 

1. Метод на отчетните площадки 

Hypericum perforatum/ maculatum  
Achillea millefolium complex  

Fragaria vesca  Euphrasia officinalis complex  

Thymus spp.  

Chenopodium bonus-
henricus  



2. Метод на моделните 

екземпляри 

Rubus idaeus  

Rumex alpinus  

Verbascum longifolium  

Vaccinium myrtillus  

3. Метод на проективното 

покритие 

Методологичен подход за оценка на запасите от лечебни 

растения на конкретни участъци 



Приложение 7

GPS координати на находището

Консервационно значими видове:

Антропогенни:

Неправилно събиране

Преждевременно събиране

Преексплоатация на запасите

Паша

Вегетативни леторасти

III. Популационни параметри

Генеративни леторасти

Полухраст

Тип растителност:

Тип природно местообитание:

Заплахи и природни явления: 

Природни:

Отчетна 

единица

Отделно тревисто растение

Проективно покритие на тревистите видове в %:

1. 7.

3. 6.

Общо проективно покритие на растителността в %:

Проективно покритие на дървесните видове в %:

1. 

2.

4.

5.

1. 

2.

3. 

Проективно покритие на храстите в %:

4.

5.

6.

Биотични фактори

II. Характеристика на местообитанието

Абиотични фактори

Изложение: 

Тип почва:

Мощност:

Влажност:

Основна скала:

Ерозия:

Парков участък:

Име на местност:

Отдел/Подотдел:

Площ на находището ( в ha  ):

Надморска височина:

Наклон в градуси:

Форма на релефа:

Най-близък изкупвателен пункт:

N

E

N

E

N

E

2.

3. 

4.

8.

9.

10.

I. Локация на находището

5.

6.

11.

12.

Достъпност до находището:

N

E

N

E

1.

2.

3.

1.

Конкуриращи видове:

2.

3.

Паспорт на находище на лечебно растение

Име на вида: Уникален Номер:

(№ вид. № ПУ. № находище)

N

E

N

E

N

E
Ниска (под 35%  репродуктивно способни )

виргинилни

генеративни

плодоносене

Бележки:

Добро (над 70% здрави)
Средно (над 35.1% здрави)

Брой отчетни 

площадки в пробна 

площ
Големина на 

отчетната площадка 

(m2)

цъфтеж

отмиране

Лошо (под 35% здрави)

сенилни

Здравословно състояние:

вегетация

Състояние на вида в находището:

Проективно покритие (%): Плътност (отчетни единици/ m2):

Фенологична фаза: Възрастова структура (%):

Жизненост:

Висока (над 70% репродуктивно способни )

Средна (над 35.1% репродуктивно способни)

Площ на пробната 

площ

Брой пробни площи 

в находището

1. ПР Синаница; 2. ПР Каменица; 3. и 4. Трите реки; 5. 

ПР Безбог; 6. ПР Вихрен; 7. и 8. ПР Баюви дупки.  

Паспорт на стопанските находища 



Полеви формуляр  
за оценка на експлоатационен запас в находища със стопанско значение 

 

Име на вида: ………………………………………………..Уникален Номер:  

I. Локация на находището       …..(№ вид. № ПУ. № находище) 

Парков участък:………………………………….........Отдел/Подотдел:........................................... 

Име на местността:................................................................................................................................ 

Граници на находището:....................................................................................................................... 

Площ на находището ( в ha ):………………… 

GPS координати на находището: 

N E м.н.в.   

N E м.н.в.   

N E м.н.в.   

N E м.н.в.   
 

Достъпност до находището:……………………………………………………………………….... 
     (с кола или пеша, изходни пунктове, растояние в км.) 

............................................................................................................................. ......................................................................................... 

II. Характеристика на местообитанието 

Абиотични фактори 

Надморска височина:  Почва:  Наклон:  

Основна скала: Влажност сухо  влажно  много влажно  

Изложение: Осветеност 0-35%  35.1-70%  70.1-100%  

 

Биотични фактори 

Тип растителност:      Общо проективно покритие на  

  растителността:............................. 

 

Консервационно значими видове:………………………………………………………………....... 

Доминиращи видове: ............................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................. 

Консервационно значими хабитати: ……………………………………………………………....... 

 

Заплахи 

Природни: 

 

 

Антропогенни 

 

горска  храстова  тревна  

Проливни 

дъждове 

 Снеговалеж по 

време на цъфтежа 

 Градушка  Лавина  Ерозия  

Неправилно 

събиране 

 Преждевременно 

събиране 

 Преексплоатация 

на находищата 

 Нерегламентиран

а паша 

 

II. Ресурсна оценка 

Събираема част: 

 

Период на възстановяване (год):............................................. 

 

Метод на отчитане:  

 

Брой отчетни площадки: ...................  Растояние между трансектите:......................... 

Състояние на вида в находището: 

Процент проективно покритие:...................... Численост (бр. индивиди/м
2
):.......................... 

Жизненост: 

Висока 
(над 70% цъфтящи) 

 Средна 
(над 35.1% цъфтящи 

 Ниска 
(под 35% цъфтящи) 

 

 

Фенологична фаза: 

вегетация  цъфтеж  плодоносене  отмиране  

 

Експлоатационен запас на находището (кг):...................................... 

Възможен годишен добив (кг):............................................................. 

 

Характеристика на пробните площи: 

 

 № на ПП 1 2 3 4 

Месност     

Отдел, подотдел     

GPS координатиЕ 

                            N 

    

Площ (ха)     

Надмoрска 

височина 

    

Изложение     

Рaстително 

съобщество 

    

Проективно 

покритие, % 

    

Добив г/м
2
     

Добив кг/ха     

Експлоатационен 

запас 

    

Възможен годишен 

добив 

    

 

Изпълнители :        Дата: ............................... 

корен  стрък  цвят  плод  

Проективно 

покритие 

 Моделен 

екземпляр 

 Отчетна 

площадка 

 

Полеви формуляр  

за оценка на експлоатационен запас в находища със стопанско 

значение 



Резултати 

 Актуализиран е списъкът на лечебните растения в НП “Пирин”. 

 Дефинирани са критерии за определяне на лечебни растения с 

ресурсен потенциал и критерии за стопанска ценност на 

находищата им. 

 Определени са растителните съобщества и природните 

местообитания, в които попадат находищата на лечебни растения 

с ресурсен потенциал. 

 Изготвен е идеен проект за паспортизация на находищата на 

стопански ценни лечебни растения. 

 Адаптирана е методика за оценка на експлоатационния запас на 

лечебни растения за нуждите на ДНП “Пирин”. 

 Предложена е интегрирана схема за мониторинг на състоянието и 

запасите от лечебни растения в находищата с ресурсен 

потенциал. 

 



 Резултати 

Проведено е практическо обучение 

на служители на НП “Пирин” за 

прилагане на методиката за оценка 

на експлоатационните запаси. 

Съставена е анкетна карта относно интереса към лечебните растения 

на територията на парка. 

•Установен е експлоатационният 

запас на черна боровинка, 

алпийски лапад и дълголистен 

лопен за 2014 г. 



 Да се ограничи пашата на домашни животни в районите, които се 

предвиждат за събиране на лечебни растения; 

 Да се организира контрол върху събирането на лечебни растения, 

като се обърне особено внимание на преждевременното събиране 

и преексплоатациата на запасите както за лични нужди, така и при 

стопанско ползване; 

 Да се провеждат ежегодни фенологични наблюдения и периодични 

оценки на запасите, съгласно утвърдената методика; 

 Да се подобри парковата инфраструктура по отношение на 

достъпността на находища от лечебни растения със стопанско 

значение; 

 Да се организира рутинен инструктаж за природосъобразно 

събиране на лечебни растения на всички лица, изявили интерес 

към стопанското им ползване. Инструктажът да бъде 

регламентиран документално от Дирекцията на НП «Пирин»; 

Препоръки за устойчиво ползване на лечебните 

растения на територията на НП «Пирин» 



Нормативни документи, които са взети предвид 

при изпълнение на дейностите по проекта 

Закон за лечебните растения 

Заповед №РД-83 от 3.02.2014 г. за 

специалния режим на опазване и ползване 

на лечебните растения през 2014 г.  

Закон за защитените територии (чл.21) 

Закон за опазване на околната среда 

Част III от ПУ на НП „Пирин”, глава IV, т.3 

(Събиране на гъби, билки и диворастящи 

плодове на територията на НП „Пирин”) 

Наредба № 2/20.01.2004 г. за правилата 

и изискванията за събиране на билки и 

генетичен материал от лечебни растения. 



Благодаря за вниманието! 


