
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  
НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛИТЕ

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

 Директора на дирекцията на националния парк 
(ДНП), когато ползването е от териториите и ак-
ваториите на националните паркове, след запла-
щане на такса в съответната дирекция, с възмож-
ност за преотстъпването му на трети лица;

 Директора на Държавното горско (ДГС) или лов-
но стопанство (ДЛС), когато се събират от горски 
територии,  държавна собственост, след заплаща-
не на такса в ДГС или ДЛС;

 Областния управител, когато ползването е от зе-
меделски земи – държавна собственост, в грани-
ците на населените места и в поземления фонд, 
след заплащане на такса в областната админи-
страция;

 Директора на ДНП, когато ползването е от тери-
ториите и акваториите на националните паркове, 
след заплащане на такса в съответната дирекция

 лице с висше лесовъдско образование, оправо-
мощено от кмета на съответната община и реги-
стрирано в публичния регистър за упражняване 
на лесовъдска практика – за горските територии 
– общинска собственост, след заплащане на такса 
в общината;

 лице с висше лесовъдско образование, регистри-
рано в публичния регистър за упражняване на ле-
совъдска практика - за горски територии, за което 
горско сдружение е сключило договор;

 лице с висше лесовъдско образование, регистри-
рано в публичния регистър за упражняване на ле-
совъдска практика – за горските територии извън 
посочените в т. 1 и 5, за които собственикът има 
сключен договор за конкретния имот.

2.  удостоверение от Общината, когато билките са 
събрани от култивирани лечебни растения.

За събиране и изкупуване на лечебни растения 
под специален режим на опазване и ползване от 
естествените им находища, ежегодно, до 31 декем-
ври, се подават заявки в РИОСВ.

Изкупуването на билки се извършва в билкоза-
готвителните пунктове.

Лицата могат да организират и временни пун-
ктове за изкупуване на билки, включително и под-
вижни, при спазване на изискванията, посочени в 
раздели VI, VII и VIII от Наредба №5/2004 г.

При изкупуването на билки отговорникът:
1.  подготвя място за приемане на билките;
2.  осигурява и поддържа средства за измерва-

не (кантар) съгласно действащата нормативна 
уредба; 

3.  контролира изкупуването на билки да се осъ-
ществява при спазване изискванията на наред-
бата Наредба №5/2004 г.;

4.  при нужда дава указания на лицата, предава-
щи билки, за допречистването им съгласно из-
искванията; 

5.  претегля билките пред лицата, които ги предават.
Билките се опаковат по начин, осигуряващ запаз-

ване на качеството им, като за опаковане се използ-
ват материали, които са здрави, чисти, химически 
неактивни и с качество, което не позволява замъ-
рсяване, повреждане или разпиляване на билките. 

Използването на опаковки за повторна употре-
ба се допуска, при условие че от тях са отстранени 
всички остатъци от предишното съдържание, като 
не се допуска повторна употреба на опаковки, в 
които са държани билки от отровни или ароматни 
лечебни растения. 
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МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
И ВОДИТЕ

Медуница, 
Pulmonaria 
officinalis

Чемерика, 
Veratrum 
lobelianum

Жълт равнец, 
Achillea  
clypeolata

Левурда  
(Див чесън),  
Allium ursinum

Синя жлъчка, 
Cichorium 
intybus

Глог,  
Crataegus 
monogyna

Лечебна 
дилянка, 
Valeriana  
officinalis

Бял бор,  
Pinus sylvestris

Лечебен 
ранилист,  
Betonica  
officinalis

Жълта 
тинтява,  
Gentiana 
lutea



ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА БИЛКОЗАГОТВИТЕЛИТЕ
Билкозаготвител е лице, което изкупува събрани 

билки и/или извършва първичната им обработка.

Условия и ред за организиране на билкозаготви-
телен пункт и/или склад за билки:

Всяко лице, което е организирало билкозагот-
вителен пункт и/или склад за билки, до започване 
на дейността му, е длъжно да уведоми съответната 
Регионалната инспекция по околна среда и води-
те (РИОСВ) чрез уведомление по образец, съгласно 
приложение №1 към Наредба №5/19.07.2004 г. за 
изискванията, на които трябва да отговарят билко-
заготвителните пунктове и складовете за билки (ДВ, 
бр. 85/28.09.2004 г.). Копие от уведомлението тряб-
ва да се съхранява в обекта и при поискване да се 
предоставя на контролните органи.

Към уведомлението се прилагат следните доку-
менти:
1.  удостоверение за актуална съдебна регистрация, 

ако лицето е търговец;
2.  копие от акта за собственост, от договора за наем 

или друг документ, от който произтича правото да 
се ползва обектът , в който е организиран билко-
заготвителният пункт и/или складът за билки;

3.  копие от документа, с който билкозаготвителят е 
възложил управлението, организацията и контрола 
на билкозаготвителния пункт и/или склада за бил-
ки на лице, изпълняващо функциите на отговорник.
При всяка промяна на данните, съдържащи се в 

уведомлението или приложените към него докумен-
ти, както и при прекратяване на дейността, лицето 
трябва писмено да уведоми Регионалната инспек-
ция по околната среда и водите в 14-дневен срок от 
възникване на промените, с подаване на заявление 
за промяна в данните и ново уведомление, съгласно 
приложение №1.

Билкозаготвителят е длъжен да води следната 
документация:

Лицата, организирали билкозаготвителен пункт 
и/или склад за билки, са длъжни да: 

1. Изкупуват само билки, с издадено позволително по 
чл. 22 или удостоверение за култивиране;

2. съхраняват позволителните/ удостоверенията до 31 
март на следващата календарна година, след тяхна-
та реализация; 

3. водят книга за изкупените, реализираните и налич-
ните количества билки, регистрирана в съответната 
РИОСВ. Книгата се води по образец, съгласно при-
ложение №4 от Наредба №5/2004 г.

4. книга за проведените инструктажи в билкозаготви-
телния пункт или склад.
Документацията по т. 3 и т. 4 се съхранява най-малко 

една година от датата на съставяне и се предоставя на 
контролните органи при поискване.

Лицата, организирали билкозаготвителен пункт и/
или склад за билки, до 20 януари са длъжни да пред-
ставят в РИОСВ обобщена информация за предходна-
та година за изкупените, реализираните и намиращи-
те се на склад билки със справка по образец, съгласно 
приложение №3 от Наредба №5/2004 г. 

Копия от подадените справки се съхраняват в бил-
козаготвителния пункт и/или склад за билки най-малко 
три години и се предоставят при поискване от контрол-
ните органи.

Всеки билкозаготвителен пункт и/или склад за бил-
ки има отговорник, който осъществява управление, ор-
ганизация и контрол на дейността му.

Отговорник на билкозаготвителен пункт и/или склад 
за билки е лицето, което го е организирало, или друго 
лице, на което е възложено изпълнението на тези задъ-
лжения.

Отговорникът на билкозаготвителен пункт и/или 
склад за билки:
1.  осъществява контрол на всички дейности и процеси, 

свързани с изкупуване и обработка на билки;
2.  не допуска до работа:

а) лица, страдащи от или преносители на остри за-
разни заболявания, с отворени рани или кожни 
инфекции;

б) бременни, кърмачки, деца и страдащи от брон-
хиална астма, задух или алергични към расте-
ния при обработка на билки от отровни или 
алергизиращи лечебни растения, посочени в 
приложения №5 и №6 от Наредба № 5/2004;

3.  осигурява на работещите ръкавици и маски за 
лицето при обработка на билки от отровни или 
алергизиращи лечебни растения.
Работещите в билкозаготвителен пункт и/или 

склад за билки:
1.  спазват указанията по проведените с тях ин-

структажи;
2.  спазват хигиенните изисквания за работа в пун-

кта и/или склада за билки;
3.  спазват лична хигиена и поддържат чисто работ-

ното си облекло;
4.  незабавно уведомяват отговорника при възник-

ване на някое от обстоятелствата по предходна-
та точка.
Изкупуване на билки
В билкозаготвителните пунктове се изкупуват 

САмО билки, за които е издадено:
1.  позволително по чл. 21, ал. 2 от Закона за лечеб-

ните растения, когато билките са събрани от ди-
ворастящи лечебни растения 

Позволителните се издават от:

 Кмета на Общината, когато ползването е от: 
 земеделски земи от поземления фонд и включени-
те в строителните граници на населените места; 
 общинска собственост, след заплащане на такса 
в общината;
 териториите и акваториите в строителните гра-
ници на населените места – общинска собстве-
ност, независимо от предназначението им, след 
заплащане на такса в общината;
 земеделски земи от поземления фонд – частна 
собственост, позволително се издава на собстве-
ника/арендатора, без заплащане на такса;


