
УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ 
ПУНКТОВЕТЕ И/ИЛИ СКЛАДОВЕТЕ ЗА БИЛКИ

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ РАСТЕНИЯ

МИНИСТЕРСТВО  
НА ОКОЛНАТА СРЕДА  
И ВОДИТЕ

НАРЕДБА № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията,  
на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове  

и складовете за билки

 изискванията, на които трябва да отговарят 
билките при приемането им съгласно разпо-
редбите на раздел VII от наредба № 5  в ДВ 
бр.85 от 28.09.2004;

 начините, по които може да се констатира на-
личието на примеси в изкупуваните свежи бил-
ки, както и начините за почистването им;

 техническите характеристики и възможности 
на оборудването в пункта и/или склада, както 
и с условията, при които трябва да се извършва 
обработката на различните видове билки;

 начините за почистване на сухи билки;

 начините за опаковане, етикетиране и транс-
портиране на сухи билки;

 начините, условията и изискванията за правил-
но съхранение на сухи билки;

 хигиенните изисквания;

 нормативните изисквания за безопасност на 
труда и пожарна безопасност. 

 Проведеният инструктаж се документира в 
книга, в която се вписват и подписват ин-
структираните лица, темите, по които е про-
веден инструктажът, както и лицето, което го 
е извършило.

 Билките се съхраняват в складовете върху 
скари, палети, стелажи или рафтове по на-
чин, който изключва тяхното замърсяване, 
увреждане и/или смесване.

 Билки от отровни растения се съхраняват 
в отделно помещение или отделени от 
останалите чрез постоянни или времен-
ни прегради.  

 В складовете за билки се извършва по-
стоянен контрол за наличието на вреди-
тели, а при появата им се провеждат ме-
роприятия за тяхното унищожаване. Те се 
извършват при недопускане на замърся-
ване на билките.

В билкозаготвителните пунктове и/или складове 
за билки се забранява съхранение на други сто-
ки или продукти, както и извършване на дейно-
сти, които не са свързани с обработка и съхра-
нение на билки.
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стване, и да са с подходящ наклон или дренаж за 
оттичане на повърхностните води;

 да е сух и с естествена вентилация или да е обо-
рудван с вентилационна система;

 да е с подходящо естествено или изкустве-
но освет ление, отговарящо на изискванията за 
здравословни и безопасни условия на труд;

 да е с обезопасена електрическа инсталация и 
електрически уреди;

 да отговаря на условията за пожарна безопасност;

 канализацията за отпадните води да е свързана 
с централната канализация на населеното място 
или да има локална такава;

 да има санитарен възел и течаща вода или при 
липса на централно водоснабдяване да е обо-
рудван с резервоари за вода и походна мивка;

 да е оборудван със съдове за отпадъци, които:
а)  са с плътно затварящи се капаци;
б)  се разполагат на специално предназначено за 

целта място;

 да е снабден със средства за измерване на те-
глото (кантар) съгласно действащата нормативна 
уредба;

 да е конструиран така, че да осигурява непрекъ-
снатост на технологичния процес и недопускане 
на смесване по време и място на билки в раз-
лични фази на обработката им;

 да притежава достатъчно работно пространство, 
позволяващо извършване на всички дейности в 
него;

 в него да не се отглеждат животни.

Общи изисквания към билкозаготвителен пункт 
и/или склад за билки
Билкозаготвителният пункт и/или склад за билки 
трябва да има следните самостоятелни помеще-
ния или функционално обособени места за: 

 изкупуване или приемане на билки;
 обработка на билки;
 естествено или изкуствено сушене;
 съхранение на готовата продукция;
 съхранение на опаковъчни материали.

(Помещенията или местата по, т. 2 и 3 не са задъ-
лжителни за складовете.) 

Билкозаготвителният пункт и/или складът за бил-
ки трябва да  отговаря на следните изисквания:

 да е ясно обозначен с указателна табела;

 да не е разположен в непосредствена близост 
до места за отглеждане на селскостопански 
животни;

 да е отделен от прилежащата територия с 
ограда, възпрепятстваща проникването на жи-
вотни и пренасянето на животински отпадъци;

 да е достъпен с автомобилен транспорт;

 да е изграден от материали и по начин, осигу-
ряващи цялостното му почистване;

 да е конструиран по начин, който осигурява 
защита срещу достъп на вредители, както и да 
позволява дезинсекция и дератизация;

 подовете да са с трайно покритие, а стените – с 
по върхност, позволяващи ефективно почистване;

 откритите площадки да са покрити с трайна 
настилка, позволяваща ефективното им почи-

Оборудване:
Техническото и технологичното оборудване в 
билкозаготвителните пунктове и/или складове за 
билки отговаря на следните изисквания:

 да е с технически, конструктивни и експлоата-
ционни възможности, които осигуряват проти-
чането на производствения процес по начин, 
който не води до замърсяване или поврежда-
не на билките;

 да има конструкция, която позволява ефектив-
ното му почистване и дезинфекция;

 да се поддържа чисто и в техническа изправност;

 да е инсталирано по начин, който осигурява 
безопасна експлоатация и осигурява достъп 
за почистване на пространствата около него и 
под него;

 да има гладки повърхности без пукнатини и 
дефекти.

 всички сушилни за билки се оборудват с кон-
тролни термометри.

Изисквания към лицата, работещи в билкозагот-
вителен пункт и/или склад за билки
Отговорникът е длъжен лично или чрез друго ком-
петентно лице да провежда периодично инструк-
тажи на работещите в билкозаготвителния пункт 
и/или склад за билки, като ги запознава със:

 ботаническата характеристика и морфологич-
ните особености на лечебните растения и бил-
ките, които се приемат и обработват, и разлики-
те от близки в морфологично отношение видове 
(близки по вид), с които могат да бъдат сбъркани;


