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Фондация “Информация и природозащита”

Предизвикателства относно:

- Опазване

на диворастящите ресурси.

- Култивирано отглеждане.
- Осигуряване на работна ръка и изваждане на
сектора от сивата икономика.
- Други ?

Изисквания при ползване на ЛР и
принципи на добрите събирачески
практики
1. Устойчивост
2. Спазване на законовите изисквания
3. Предотвратяване на заразяване, разваляне и повреждане
4. Осигуряване на максимална ефикасност на активните съставки
5. Документация и проследяемост

Всяка стъпка от процеса - събиране на ЛР, транспортиране,
обработка, съхранение трябва да се документира и суровината да
се етикетира надлежно, за да можем да проследим билковия
растителен материал назад до неговия произход.
Важно е да се наблюдава/записва местонахождението на бране и
набраните количества, и наблюдения дали растителната
популация се е възстановила успешно след предишното бране.
Проследяемостта е основно изискване на крайните
купувачи през последните няколко години.

Не е необходимо същностно изменение на
нормативната уредба, а само нейното
доразработване и стриктно прилагане.
Общ преглед на НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ за ефективно и устойчиво
ползване и управление на ресурсите:


В Приложението на ЗЛР да се включат всички видове лечебни
растения използвани за стопански цели, които са извън него шипка, коприва, лайка, обикновен репей, хвойна и др.



Да се разработят, утвърдят и прилагат:
–
–
–

Методика за оценка на ресурсите от лечебни растения
Методика за извършване на дългосрочна оценка и наблюдение на
естествени популации от лечебни растения.
Наредбата за съдържанието на специализираните карта и регистър на
лечебните растения и условията и редът за създаването и
поддържането им.

Общ преглед на НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ

 Оценка на национално ниво за степента на
изпълнение на разработването на Плановите документи
по чл. 50 от ЗЛР.
Осигуряване на финансов ресурс за:
- разработване на Раздел „ Лечебни растения” в
общинските програми за ООС и горскостопанските
планове.
- прилагане на системата за дългосрочно наблюдение
и оценка на състоянието на лечебните растения и
върху ползването им.

Общ преглед на НЕОБХОДИМИ СТЪПКИ

 Усъвършенстване на формата за отчети за изкупените,
реализираните и наличните количества билки, които
билкозаготвителите предават ежегодно и да се спазва.
 Подобряване на контрола на всеки един етап от процеса
на ползване на билки от ЛР – събиране, транспортиране,
съхранение, преработване и търговия, отчет.
 Интегриране на бизнеса за опазване и устойчиво
ползване на ресурсите.

 Подкрепа на науката за осигуряване на опазване,
устойчиво ползване и интелигентно оползотворяване и
преработка.
 Други.

Необходими стъпки - Култивиране


Контрол на посевния и посадъчен материал за
култивиране на лечебни растения.

Нелегалното производство води до:
- липса на автентичност - липса на сортова и понякога на видова чистота
- лошо качество на посадъчния материал /неотговарящ на минималните
изисквания за качество - наредба 24 от ЗППМ
- размножаване на нископродуктивни сортове и популации.
- стимулиране на кражбите на семенен и вегетативен материал от полето.



Селекция на нови сортове.
Работа по актуализиране/създаване на технологии
за култивиране.
Изпитване на чуждите сортове при нашите условия.



Друго?




Необходими стъпки – социална сфера
Преглед и на трудовоправното и социално
законодателство за решаване на проблемите и изваждане
на билкосъбирането от „сивия” сектор на икономиката.
Възможни дискусионни въпроси:
- Трудовата дейност на събирачите на билки - еднодневните трудови
договори и тяхната приложимост в сектора билкосъбиране?
- Правилата за отпускане на социални помощи и как засягат берачите
на билки.
- Задължителният общественополезен труд на безработните, които не
са включени в програмите за заетост (14 дни по 4 часа дневно ) –
приложимост в сектора билкосъбиране?

Какво следва от тук нататък ...?

• Кои са първите следващи стъпки ?

• Кой трябва да ги предприеме?
• Кои са важните и необходими партньорства
критични за развитие на сектора и опазване на
ресурсите?

