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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

Програмата за опазване на околната среда в Община Белоградчик за периода 2017 – 2020 

година е разработена от експерти в администрацията на община Белоградчик. Тя е 

продължение за следващ  период на Програма за опазване на околната среда за периода 2009 

– 2013 г., приета с Решение № 301/ 26.11.2009 г., по Протокол № 26/ 26.11.2009 г. на 

Общински съвет - Белоградчик, и на първата Програма за опазване на околната среда, приета 

с Решение № 208/ 2000 год. на Общински съвет - Белоградчик.  

 

 

ОСНОВАНИЕ 

 

Програмата е разработена на основание чл. 79, ал.1 от Закона за опазване на околната 

среда и  в съответствие с Указанията на Министерството на околната среда и водите, относно 

структурата и съдържанието на общинските програми за опазване на околната среда от 2006 

г.  

 

ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 

Програмата си поставя няколко основни цели: 

 

1. Да идентифицира и анализира актуалните проблеми в областта на околната среда 

на територията на общината, да установи причините и да предложи решения и 

действия за тяхното преодоляване. 

2. Да открои приоритетите в разглежданата област. 

3. Да обедини усилията на общинските органи, държавните институции, населението, 

НПО и местния бизнес за решаване на проблемите. 

4. Да аргументира проектите на община Белоградчик, които тя ще предложи за 

финансиране. 

5. Да използва оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като ги 

съсредоточи  за решаване на най-важните проблеми. 

6. Да използва природните дадености на територията на общината за развитие на 

икономически потенциал и с фокус върху развитие на екологично земеделие и 

туризъм.  

 

           Общинската програма за опазване на околната среда не фиксира строго параметри и 

мероприятия, а е Програма с отворен статут за периодично доразвиване и разширяване на 

обхвата, в съответствие с настъпили промени в приоритетите на Община Белоградчик, в 

екологичното законодателството, в стратегическото развитие на държавата, засягащо 

общината.  

Избраният подход на разработването на програмата съответства на изготвените от 

изследователския екип и одобрени от Висшия експертен съвет на МОСВ указания за 

изготвяне на такива програми. Основният методологически апарат в разработката е 

стратегическо планиране почиващо на SWOT анализ. 
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1. АНАЛИЗ НА  СРЕДАТА 

            Под наименованието ―Анализ на средата‖ се обобщава важна стъпка от цялостната 

технология на стратегическото планиране. При нея на първо място се събира и 

систематизира цялата налична информация, тоест създава се база данни. На следващият етап 

наличната информация се използва за целите на анализа, а именно - да се открият важните 

факти и тенденции, както и да се опишат причините, които ги обуславят. Продуктът по този 

раздел – направените констатации – следва да послужи по-нататък за нуждите на SWOT 

анализа.   

Избраният формат на този раздел цели да се представят отделните секторни анализи в 

определена последователност, която да позволи по-добро цялостно обхващане на 

проблемите. Логиката на този подход предопредели в първата част да бъдат анализите по 

компоненти на околната среда - вода, въздух, почви, биоразнообразие, фактори на 

въздействие – отпадъци, шум. На следващо място и като естествено продължение  са 

поставени анализа и прогнозата за възможностите на общината, според основните й 

инструменти за въздействие – управленски, икономически, финансови.  

Всяка една от отделните аналитични части завършва с изводи, които са насочени към 

основните констатации за причините и факторите, които са довели до моментното състояние 

на общината или биха имали важно значение за развитието й в бъдеще. 

 

 

1.1. Природо-географски и териториално-административни фактори. 

 

Община Белоградчик е разположена в Северозападната част на страната, в северните 

и североизточните склонове на Западна Стара планина, непосредствено до държавната 

граница с Република Сърбия. От север, изток и юг граничи с общините Макреш, Димово и 

Чупрене. Територията, която заема е 411 кв. км, от които 211 кв. км гори. 

Общината е в административните граници на област Видин. В непосредствена близост до 

територията на общината преминава Път I-1 (Е79), който е част от общоевропейски 

транспортен коридор № ІV Дрезден/Нюрнберг – Прага – Виена – Братислава – Будапеща – 

Арад – Букурещ – Констанца/Крайова – София – Солун/Пловдив – Истанбул.  Чрез него се 

осигурява главната пътна връзка с останалите части на страната. Разстоянието от гр. 

Белоградчик до гр. Монтана е 70 км., а до град Видин е 52 км. На 10 км. от Белоградчик е  ж. 

п. гара Орешец, от която се обслужва общината. 

Територията обхваща части от Западния Предбалкан – Рабишка могила, Ведернишки 

рид, юго-западния склон на Белоградчишки Венец (последните две структури са част от 

„Белоградчишката антиклинала‖ с разкритите „Белоградчишки скали‖), а от западната част 

на Старопланинската верига – южната част от планина Бабин нос и Свети Николска планина. 

Отводнява се от река Арчар и нейните притоци, както и от река Стакевска, един от двата 

големи леви притока на река Лом. Северните равнинно-хълмисти и крайречните сектори са 

заети от обработваеми земи, а върху хълмистите и планински територии в централната и 

южна част преобладават естествени гори и пасища. 

      От цялата площ на общината, обработваемата земя е 179 577,10 дка или 43,73%. (таблица 

1).  
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Таблица 1. Територия на Община Белоградчик през 2012 г. 

Видове територии, 2012 г. 
Площ,                

дка 

Дял,         

% 

Земеделски територии 179 577,10 43,73 

Горски територии 210 891,90 51,36 

Урбанизирани територии 11 268,50 2,74 

Територии за транспорт и комуникации 4 744,10 1,16 

Територии за друга техническа 

инфраструктура 60,40 0,02 

Територии, заети от водни площи 3 246,50 0,79 

Нарушени територии за възстановяване 108,30 0,03 

Други територии 707,70 0,17 

Общо 410 604,50 100,00 

 

 По данни на Областна дирекция „Земеделие‖ – гр. Видин, община Белоградчик е една 

от общините в областта с най-ниска използваемост на земите - под 30% (таблица 2). 

 

Таблица № 2: Реално ползвани земеделски земи в област Видин през стопанската 2015-

2016 г. 

Община 
Обработваеми 

земи /дка/ 

Реално ползвани земи 2015-2016 г. /дка/ 
Дял на реално 

ползваната земя 

към 

обработваемата в 

% 

Обща 

площ 

/дка/ 

В това число: 

Ниви 

Трайни насаждения Ливади, 

пасища 

и мери Лозя 
Други 

трайни 

Белоградчик 179 577 36 956 10 501 420 225 25 810 20,58 

Бойница 121 235 35 861 34 849 273 69 670 29,58 

Брегово 130 020 103 941 102 333 871 727 10 79,94 

Видин 357 774 268 416 260 751 5 376 2 237 52 75,02 

Грамада 131 097 91 239 90 936 14 237 52 69,60 

Димово 258 146 153 088 150 090 34 1 158 1 806 59,30 

Кула 195 431 105 935 104 164 686 415 670 54,21 

Макреш 132 095 67 313 64 848 23 135 2 307 50,96 

Ново село 85 896 75 927 66 465 8 970 429 63 88,39 

Ружинци 162 933 81 728 79 251 0 380 1 994 50,16 

Чупрене 123 371 13 112 4 355 0 670 8 087 10,63 

За Област 

Видин 
1 867 226 1 033 516 968 543 16 667 6 682 41 521 55,35 

 

Ниският относителен дял на използваната земеделска земя, едва 22 % от 

обработваемата, се обуславя от планинския и полупланински характер на релефа на 

територията на общината. От реално използваните земи през стопанската 2015 – 2016 г. 

почти 70 % са с начин на трайно ползване „Ливади, пасища и мери‖, ползваните ниви са едва 
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малко над 28 % от общо ползваната площ, а останалите около 2 % ползвани земеделски земи 

в общината се пада на трайните насаждения. Високият процент ползване на ливади, пасища и 

мери на територията на общината дава възможност за добро поддържане на съответните 

хабитати и реален шанс за оцеляване и възстановяване на различни видове от флората и 

фауната, свързани с естествените пасища, ливади и развитие на пасищното животновъдство. 

Неземеделските територии заемат около 231 000 дка., от която най-голяма част заемат 

горите – 51,3 % от територията. Този процент представлява залесеността на територията на 

общината, която е 2,5 пъти по-висока от тази на областта – 20,5% и над 1,5 пъти по-висока от 

залесеността средно за страната – 33%. 

Наличните водни ресурси на територията на общината са формирани от повърхностни 

и подземни води. Повърхностните са река Арчар и река Стакевска /приток на река Лом/, 

които извират от Св. Николския дял на Стара планина и се вливат съответно в река Дунав и в 

река Лом и чрез нея отново в Дунав. През общината преминават горните им течения. Най-

големият воден басейн е Рабишкото езеро с площ 3250 дка и 45 мил.куб. м вода. Подхранва 

се от подземен карстов извор и от деривации от реките Арчар и Ошанска посредством 

изравнител „Ошане‖. Намира се непосредствено до пещера „Магура‖. Подземните водни 

ресурси имат предимно карстов произход. 

В геоложко отношение територията е изградена от най-старите палеозойски, триаски 

и юрски скали и палеоген, представени от варовици, мраморизирани варовици, мергели, 

пясъчници, гранит. Голям е интереса към варовиците при с.Гранитово. За част от тях е 

известно, че представляват т.нар. мраморизирани  варовици „Перла‖, които са с много добри 

декоративни качества и възможности за полиране. До селото има  кариера за добив и 

преработка на ломен камък-варовик.  

Община Белоградчик притежава висок природен потенциал, който е предпоставка за 

развитие на туризма. Наличието на феноменални природни забележителности, съчетанието 

на различни релефни форми, с благоприятни климатични условия, е предпоставка за 

развитие на отдиха и туризма. Отличителна черта на района е уникалният за България скален 

феномен „Белоградчишки скали‖. Те са представени от причудливи скални форми от 

червенообагрени пясъчници и конгломерати от триаския период, изваяни от 

продължителното влияние на външните земни сили (води, ветрове, слънчева енергия). 

Обхващат територия с дължина около 30 км и ширина от 3 км, на обща площ от 598,7 ха. 

Образуването им води началото си от перма, преди около 230 млн. години, когато 

херцинският тектонски цикъл подложил на издигане района на Белоградчик. По-късно през 

триаса този район е представлявал дъно на плитко море. Новите условия предопределили 

интензивно изветряне, което е свързано със стремежа към заравняване на релефа. От 

разрушаваната околна суша се транспортирали големи количества чакъл, пясък и глина във 

вътрешноконтиненталния басейн. Там те се утаявали и постепенно се уплътнявали, 

Фиг. 1. Идеализиран геоложки профил на Белоградчишката тектонска единица 

(антиклинорий) (по Tronkov, 1998): 1 – долнакреда; 2 – юра; 3 – триас: а. – Петроханска 

теригенна група, б. – Искърска карбонатна група; 4 – геоложки феномен 

“Белоградчишки скали” изграден от скалите на Петроханска теригенна група; 5 - 

въгленосен карбон и перм; 6 – палеозойски гранити и гнайси; 7 – други палеозойски и по-

стари скали; 8 - разлом 
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образувайки дебели пластове от конгломерати (груби пясъчници богати на конгломератни 

късове) и пясъчници. Конгломератните късове са сравнително добре заоблени  с диаметър 

между 5 и 25 см, но достигат и до 30 – 40 см. Наслоените материали с течение на времето 

били здраво споени със силициева или песъчливо-глинеста спойка и при тогавашния горещ и 

сух климат се образувало голямо количество хематитов пигмент, на който се дължи 

ръждивата до тъмночервена багра на скалите. С потъването на земната кора върху 

червенообагрените конгломерати и пясъчници започнали да се отлагат по-светли и по-дребни 

сортирани пясъчници, мергели и варовици. 

Юрският период се характеризира с удълбочаване на басейна и отлагане на 

дребнозърнести пясъчници и типични морски утайки от дебелослойни варовици. Този 

седиментационен комплекс се образува за период от 20 млн. г. 

Активният геоложки живот в началото на неозойската ера и младоалпийският 

тектонски цикъл са причина за образуването на големи земни гънки (антиклинали в 

Старопланинската верига). Преди около 40 млн. години започва издигането на 

Белоградчишката антиклинала. При това нагъване варовиците претърпели деформация, а 

конгломератите в ядката силно се напукали. В гребеновата част на антиклиналата се появили 

много пукнатини – хоризонтални и вертикални. Те са благоприятствали вертикалното 

проникване на повърхностните води и в последна сметка са наложили вертикалната ерозия 

на скалните пластове. Онези пукнатини, по които е било реализирано тектонско движение са 

преобразувани от последвалата ерозия в малки долини и проходи с вертикални или стръмни 

склoнoве. По-малките тектонски пукнатини без размествания по тях са способствали 

вертикалната дезинтеграция на пластовете и оформянето на отделени един от друг 

вертикални блокове, т. е. самите скални фигури. В ядрото на Белоградчишката антиклинала 

се разкриват палеозойски скали, а бедрата и са изградени от триаски конгломерати и 

пясъчници и юрски варовици. 

Друг значителен природен обект е пещерата „Магура‖, която се намира на около 20 

км северазападно от гр. Белоградчик в землището на с. Рабиша.  Освен с причудливите си 

подземни образувания – сталактити, сталагмити, сталактони, пещерата е известна и с 

уникални праисторически рисунки. В непосредствена близост до пещерата се намира 

живописното карстово езеро "Рабиша". Пещера „Магурата‖ е както природна, така и 

културно-историческа ценност. Обявена е за природна забележителност, недвижима културна 

ценност и национален туристически обект. Освен нея на територията на общината са 

известни около 110 други пещери, голяма част от които са изследвани и картирани от 

местният пещерен клуб ―Бел прилеп‖. 

В южната част на града се намира напълно запазената „Белоградчишка крепост‖ - 

Недвижима културна ценност от национално значение и една от най-запазените крепости в 

страната, представляваща внушителен архитектурно-строителен и исторически паметник на 

културата. Разположена е на 610м. над. вис. и върху площ от 10 200 кв.м. Тя заема 

стратегическо място между Старопланинските проходи – ―Свети Никола‖ и „Белоградчишки 

проход‖ (―Кадъбоаз‖). Възниква през І-ІІІ век след Христа като малка крепост-укритие. 

Стратегическото и значение е оценено и от видинския владетел Иван Срацимир /1356-1396/. 

По негово време тя е доукрепена и разширена. Изградени са две преградни стени /от 

югоизток и от северозапад/ и помощни съоръжения. В 1396 година Белоградчишката крепост 

е превзета от османците и е частично разрушена. До началото на 19 век новите господари 

извършват само незначителни поправки и подобрения върху укреплението. Цялостно 

преустройство и разширение започва през 1805 година от френски инженери и е завършено 

през 1837 година от италиански фортификатори. Новоиздигнатите крепостни стени достигат 

височина 12 метра, 2,5 метра ширина в основата и са от добре обработени бели каменни 

блокове, споени с хоросан. Бойни пътеки осигуряват бързина и мобилност на защитниците. 

Оформени са три крепостни двора с три портала, здраво укрепени с масивни, обковани с 

железни ленти врати. Отбранителната способност на Крепостта е подсилена от три оръдейни 

амбразури и три оръдейни площадки. 
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Броят на населените места в общината е 18, с население : 

Таблица № 3: Население по настоящ адрес по населени места към 15.07.2016 г. 

№ Населено място Население 

жители 

1 гр. Белоградчик 5 246 

2 с. Боровица 126 

3 с. Вещица 40 

4 с. Върба 15 

5 с. Гранитово 53 

6 с. Граничак 6 

7 с. Дъбравка 44 

8 с. Крачимир 22 

9 с. Ошане 66 

10 с. Праужда 44 

11 с. Пролазница 11 

12 с. Рабиша 249 

13 с. Раяновци 100 

14 с.Салаш 177 

15 с.Сливовник 16 

16 с.Стакевци 236 

17 Струиндол 15 

18 Чифлик 101 

 Общо 6 567 

 

Източник: ЕСГРАОН-Белоградчик 

 

 Селата са разпръснати, а някои са съставени от по няколко отдалечени махали - Граничак, 

Раяновци и др. Урбанизираната територия на общината възлиза  на 11 268,50 дка. 

 

I. 2.  Анализ на компонентите на околната среда. 

І. 2. 1.  ВЪЗДУХ   

 Анализ на климатичните и метеорологични фактори 

Територията на община Белоградчик поради специфичния релеф и местоположение 
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попада в две климатични области: умереноконтинентална и планинска. В 

умереноконтиненталната климатична област влизат преобладаващо източната част на 

общината и повечето населени места, включително град Белоградчик. Това са части от 

Западен Предбалкан  и много малка част от Западна Дунавска равнина (най-северните и 

източни части на землищата на селата Върба, Гранитово Рабиша и Сливовник). В планиската 

климатична област, среднопланинска подобласт, влизат северни и североизточни склонове 

на западния дял на Стара планина, където надморската височина варира от около 800 до 1721 

м. (при вр. Хайдушки камък). Планината играе роля на висока орографска бариера, която 

ориентира въздушните маси във височина. Ветровете отслабват и променят първоначалната 

си посока, като се ориентират главно по съществуващите речни долини. Особеностите на 

релефа на територията на общината, голямата разлика в надморската височина (от 100 до 

1721м.) обуславят различни проявления на климатичните фактори. 

  

а) слънчево греене и сумарна слънчева радиация 

Годишната сума на слънчевото греене варира от 2000 до 2250 часа. Това представлява 

около 50 % от възможната продължителност на слънчевото греене, която би се наблюдавала 

при съвсем безоблачно небе и напълно открит хоризонт. Най-ниско ниво от 1750 часа се 

наблюдава в най-високите части на планинското било. Максимум на продължителността на 

слънчевото греене има през месец юли (за високопланинския пояс през месец август), а 

минимум през месец декември. Годишната сумарна слънчева радиация е около 133 ккал/см
2
, 

което обуславя голямо количество топлина, получавана чрез нея. Интензивността на 

слънчевата радиация играе важна роля при формиране на нивото на замърсяване на въздуха. 

Районът се характеризира с добра радиационна характеристика. Годишната 

продължитерност на слънчевото греене и сумарната слънчева радиация не стимулират 

вторични химични реакции. 

б) температура на въздуха 

Средногодишната температура за гр. Белоградчик е +10,4 
о
С, а по склоновете на 

планината и по високите й части се понижава от +7
 о

С до +1,5
 о

С, в зависимост от 

надморската височина и експозицията на склона. Зимата е студена и средните януарски 

температури се движат между –1,4
 о

С и –3,5
 о

С. Лятото е сравнително хладно. През месец 

юли температурата на въздуха достига до +21, +22
 о

С. При по-интензивни летни затопляния 

максималните температури могат да достигнат до + 30
 о

С и повече. Продължителността на 

периодите с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 0
 о

С, +5
 о

С, +10
 о

С и +15
 

о
С е съответно: 305, 241, 188 131 дни. Сравнително ниските летни и зимни температури не 

водят до увеличаване на замърсяването на въздуха. 

 

в) валежи 

Характерни за община Белоградчик са т. нар. орографски валежи, предизвикани от 

срещата на въздушния фронт с планинския масив. Средногодишната сума на валежите е 562 

до 910 мм, с летен максимум през месеците май – юни и зимен минимум – февруари. 

Снежната покривка се задържа 40 – 67 дни. Типично явление през пролетта и есента са 

мъглите. Те са най-продължителни за град Белоградчик – средногодишно 53 дни. Режимът 

на мъглите и относителната влажност на въздуха имат съществено влияние върху качеството 

на въздуха. Известно е, че случаите на мъгла създават благоприятни условия за високи 

приземни концентрации на замърсителите. Високите валежни количества допринасят 

значително за очистване на атмосферата от вредности. 

 

       г) посока и скорост на вятъра 

  В района на общината преобладават почти през цялата година западните, северни и 

северозападни ветрове със средна годишна скорост 1,6 м/сек. Най-силни са ветровете през 

февруари 1,9 м/сек., а най-тихо е времето през декември 1,4 м/сек. Високата средна скорост 

на вятъра спомага за разсейването на вредностите в атмосферата от ниски източници. 
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Честотата на северозападните ветрове в процент от общия брой на случаите с вятър е 50%, а 

сумарната честота на западни, северни и северозападни ветрове възлиза на 73% от случаите. 

Случаите с тихо време са много нисък процент, благодарение на което вредните вещества, 

емитирани от източници в населеното място, не се натрупват в приземния въздушен слой. 

  

 Качество на атмосферния въздух в приземния слой по показатели  

В Община Белоградчик няма пунктове на Националната мрежа за контрол на 

качеството на въздуха. Държавната политика по опазване на околната среда във Видинска и 

Монтанска области се провежда от РИОСВ Монтана. От началото на 2009 г. инспекцията 

поддържа два стационарни пункта за имисионен контрол, включени в Националната система 

за екологичен мониторинг, съответно в община Монтана: пункт „РИОСВ – Монтана‖ с 

ръчно пробонабиране и в община Видин: автоматична измервателна станция (АИС) – Видин, 

мерещи ФПЧ 10 и общ суспендиран прах. Резултатите от целогодишния контрол от 

инспекцията показват ниски стойности на наблюдаваните замърсители: прахови частици, 

серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид,  оловни аерозоли и др. 

Анализът на данните от  бюлетините на Изпълнителната агенция за околна среда 

/ИАОС/ към МОСВ са публикувани резултати от екологичния мониторинг, които сравнени с 

пределно-допустимите средноденонощни концентрации показват, че концентрациите на 

контролираните замърсители са в обичайните им стойности за сезона. Тези резултати могат 

да бъдат използвани като ориентир за качеството на въздуха в община Белоградчик, която 

отстои по въздух на около 44 км в посока юг от гр. Видин и на около 50 км. в посока 

северозапад от гр. Монтана. 

Инцидентно се правят замервания за качеството на въздуха в един пункт – на 

централния площад, който се характеризира с много интензивен обмен на въздушни маси. 

Резултатите са под нормите за азотни и серни оксиди. Като цяло информацията за качеството 

на атмосферния въздух в общината е непълна. Може да се очакват относително по-високи 

стойности за прах, резултат не толкова от производствени дейности, колкото от нивото на 

благоустроеност на съответното населено място. Възможни са епизодични превишавания на 

ПДК с денонощен или сезонен характер, въздушен пренос на замърсители от съседни 

общини и региони или трансграничен пренос. 

Метеорологичните характеристики са в тясна връзка с разпространението на 

замърсителите в атмосферния въздух. Нивото на замърсяване на въздуха се определя както 

от количеството на емисиите, така и от характера на разсейването им в атмосферата. За 

оценка на възможното замърсяване на въздуха се използва понятието ―потенциал на 

замърсяване на въздуха‖. Той се явява функция от метеорологичните и топографски 

параметри, които обуславят преноса и разсейването на замърсителите. Въз основа на 

скоростта на вятъра се различават четири степени на потенциала на замърсяване: 

І – нисък потенциал – 0 – 25% от случаите с вятър при скорост до 1 м/сек.; 

ІІ – нисък потенциал – 26 – 50%    - / -   ; 

ІІІ – висок потенциал – 51 – 75%    - / -   ; 

ІV - висок потенциал – 76 – 100%    - / -   ; 

 По този показател, общината се характеризира с нисък потенциал на замърсяване, 

тъй-като и в случаите на най-тихо време, средната скорост на вятъра е 1,4 м/сек., т.е. не е под 

критерия до 1 м/сек.  

 Може да се обобщи, че климатичните условия в община Белоградчик не 

благоприятстват задържане и натрупване на замърсители в приземния атомсферен слой. 

 

 Основни източници на замърсяване с емисии на вредни вещества /местни и от други 

общини/ 
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Основни източници на замърсяване на атмосферния въздух на територията на община 

Белоградчик са транспортните средства и отоплителните инсталации. Допълнително 

негативно влияние оказва лошата улична и пътна настилка. С ограничено въздействие са 

кариерите за открит добив на камък при с. Гранитово  и с Ошане. Последната в момента не 

функционира.  

В съседните български общини /в радиус от 20 км/ Чупрене, Ружинци, Димово, 

Макреш и Грамада няма производствени дейности, които емитират значимо ниво на вредни 

вещества в атмосферния въздух. 

Няма информация за евентуално трансгранично замърсяване от страна на Република 

Сърбия. Този информационен дефицит трябва да бъде преодолян при контакти със сръбски 

специалисти от съседните погранични райони. 

 

а) организирани емисии от неподвижни източници  
 Главен източник на организирани емисии от горивни процеси са 

отоплителните инсталации на територията на общината. Макар че имат сезонен 

характер, техният дял в замърсяването е най-значителен. Най-сериозни източници 

представляват отоплителните инсталации на частни жилищни сгради. През 

последните години почти всички големи отоплителни инсталации преминаха от 

въглища на течно гориво, или пък ограничиха своята дейност, което рязко намали 

натоварването на въздушната среда в общината.  

  Перманентен източник на вредни емисии в атмосферата, със сезонен характер, 

остават отоплителните инсталации на частните обекти. Идентифицират се следните 

факти: 

- през последните години /около десет/ се наблюдава тенденция на намаляване  

използването за отопление на течни горива и електричество. 

- увеличи се в домакинствата използването на дърва и въглища в автономните 

отоплителни инсталации. 

- тенденцията за увеличаване дела на твърдото гориво е съпроводена с подмяна 

на старите несъвършенни самоделни котли, характеризиращи се с непълно изгаряне , 

със съвършенни горивни агрегати,  произведени в Германия, Чехия, Русия, както и 

навлизането на дървесни пелети и брикети, отличаващи се с високи екологични 

характеристики.  

 Въпреки това, поради характерното териториално разположение и постоянни 

въздушни течения, атмосферата в общината се характеризира с ниски стойности на 

замърсяващи емисии.   

 

б) неорганизирани емисии от неподвижни източници  
- Кариерите за открит добив на скална маса „Ошане‖ и  „Гранитово‖. При 

нормална експлоатация, кариерите  са източник на неорганизирано запрашаване. 

Характерно за работата на обектите е неравномерното, сезонно натоварване на 

производствените мощности, което рефлектира и в непостоянност на праховите 

емисии в районите. И двете кариери се намират на около 2-3 км. извън населените 

места.  Въвеждането на оросителна инсталация в кариера „Ошане‖ силно ограничава 

запрашеността на района, като го свежда до много ограничена технологична площ. 

- Неорганизирано замърсяване с прах в населените места. Няма информация за 

дяловото участие на този тип замърсяване през годината, но независимо от това може 

да се предположи голяма тежест на този тип замърсяване през летния сезон и сухите 

дни. Нивото на почистване на населените места /улично метене и миене/ е занижено 

по финансови причини. Полагат се усилия, ситуацията да бъде променена за 

поддържане в добро състояние на уличната и пътна мрежа. 

 

в) емисии от подвижни източници 
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 Основен източник на емисии от подвижни източници са отработени газове от                 

моторни превозни средства. Най-висока интензивност на движение на МПС има в гр. 

Белоградчик. На  територията на града  няма организиран обществен транспорт. 

Пътищата в общината са ІІІ-ти клас със сравнително ниска интензивност на движение 

на МПС. Общоизвестен е ръста на закупените от страните от Европейския съюз  и 

ползвани  на територията на страната стари автомобили. Не прави изключение в това 

отношение и община Белоградчик. Логично е и увеличаването на изхвърлените в 

атмосферата изгорели автомобилни газове. При провеждане на годишните технически 

прегледи на МПС, показателите, които се контролират са: димност, въглероден оксид, 

азотни оксиди и въглеводороди. Няма обобщена представителна информация за 

резултатите от техническите прегледи или други измервания на количествата 

изгорели автомобилни газове. В същото време трябва да се отбележи, че в града 

функционират две  газстанции и една значителна част от автомобилите използват като 

гориво газ, което предполага и снижаване на изгорелите газови емисиии. 

 

 Изводи: 

Въз основа на гореизложеният анализ могат да се направят следните изводи: 

1. Община Белоградчик се характеризира с нисък потенциал на атмосферно замърсяване – 

климатичните условия не благоприятстват задържане и натрупване на замърсители в 

приземния въздушен слой. 

2. Отоплителните инсталации са основен източинк на замърсяване на въздуха през зимния 

сезон. Налице е тенденция на преминаване  към по-екологично гориво.  

3. Част от автопарка е преминал на газово гориво вследствие изграждането на две 

газстанции.  

4. Транспортната схема на града не е оптимизирана с оглед намаляване вредното 

въздействие на трафика върху качеството на въздуха. 

 

I. 2. 2. ВОДИ  

 Количество на водните ресурси на територията на община Белоградчик 

Географското разположение на община Белоградчик и климатичните особености на 

региона  обуславят наличието на собствени водни ресурси, подхранвани и от валежи.  

Речната мрежа в пределите на община Белоградчик се отнася изцяло към Дунавския 

водосборен басейн на Черноморската отточна област. Тя се формира от реките във високия 

водосбор на река Арчар (Арчар, Арчарица, Ошанска, Салашка) и главния ляв приток на река 

Лом (Стакевска). Гъстотата на речната мрежа във водосбора на река Лом е средно 0,7 км/км
2
, 

а на река Арчар – 0,84 км/км
2
 при постепенно нарастване с увеличаване на надморската 

височина, (в пределите на Западна Стара планина достига 3,8 км/км
2
) (Христова, 2012). 

Река Арчар има дължина от 59,4 км и обща площ на водосборния басейн от 365 км
2
 с 

над 50% облесеност. Извира от южния склон на Бабин нос (извън землищната граница на 

община Белоградчик) под едноименния връх (1107 м) като формира долина със стръмен 

южен склон. При навлизането си в равнинната част на водосбора образува меандри. 

Средният наклон на реката е 16,3%. Отличава се с водосборен басейн с продълговата форма и 

разширена горна част. Река Салашка (Вещицка, Връбска) извира североизточно от връх 

Жребче (1373 м) в Свети Николска планина и се влива в Арчар като десен приток. Има 

дължина от 26,9 км и водосбор от 123,7 км
2
. Образува ветрилообразна речна система в 

изворната област. Приема голям брой първоразрядни притоци, повечето от които са малки 
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реки и дерета. В обхвата на анализираната територия се отличава с проломен характер на 

долината. Река Стакевска има дължина от 33,8 км и обща площ на водосборния басейн от 

327,5 км2. Води началото си западно от връх Орлов камък (1696,5 м) в Свети Николска 

планина. Образува речна система с многобройни притоци. Средният наклон достига 18,3%. 

Влива се в река Лом. 

Районът се определя като територия с умерено-континентално климатично влияние 

върху оттока и значителна водоносност в пределите на Стара планина. Реките Арчар и 

Стакевска се отличават с големи сходства в колебанията на отточните количества. 

Пълноводието на реките в района настъпва в периода февруари-юни (65% от годишния 

отток) с главен максимум през май, а маловодието е с продължителност от юли до септември 

(20% от годишния отток) (Йорданова, 2002). В зависимост от характера на подстилащата 

повърхност участието на подземното подхранване във формирането на сумарния отток 

варира от 25% до 48%. Снежното подхранване формира 28%, с нарастване на стойностите 

при по-висока надморска височина. За района изразително е участието на карстовото 

подхранване на речния отток. Средният многогодишен отток на реките се променя от 620 

мм/год в най-високите планински части до 180 мм/год на север на прехода към Дунавската 

равнина. Стойностите на повърхностният отток следят същата тенденция като спадат от 600 

мм/год в Свети Николска планина до 200 мм/год в поречията на реките Арчар и Стакевска. 

Подземният отток варира в диапазона 400 мм/год – 25 мм/год. Отточният коефициент (% от 

валежите) средно за района е 42% като достига стойности до 61% в най-високите планински 

територии. Сумарното изпарение от речните басейни е относително високо в равнинно-

хълмистите участъци – 500 мм/год, с по-ниски стойности в планинската част (400 мм/год). 

Реките са определяни като средно (Стакевска) до силно поройни (Арчар) със средна честота 

на речните прииждания от 3 до 8 пъти годишно. Средният максимален модул на оттока на 

речните прииждания достига 100-150 л/сек/км
2
 (География на България, 2002).  

Съгласно Хидрохимичната класификация на реките водите им се определят като 

хидрокарбонатно-калциево-сулфатни. 

В алувиалните речни наслаги, пролувиалните наноси и неогенските пясъци се разкриват 

акумулирани грунтови води с ниски статични и динамични запаси. Модулът на оттока е в 

границите на 3 л/сек/км
2
. Това затруднява осигуряването на пресни питейни води. 

Характерно за района е наличието на карстови води в мезозойските седименти 

(Белоградчишки и Салашки карстови басейни) със среден модул от 1,63 л/сек/км
2
. Те се 

подхранват от инфилтрация на валежна вода и се дренират от хидрографската мрежа във вид 

на извори. Разполагаемите ресурси са относително ниски – от 0,7 (Салаш) до 1,9 л/сек 

(Белоградчик) (по данни на БДУВДР). 

 

Чувствителен дял във водния баланс на общината представляват естествените и 

изкуствени водоеми, представени в таблица № 4.  

 

             Таблица № 4 

Наименование Залята площ, дка Завирен обем, хил. м
3
 

Язовир „Рабиша‖, антропогенна 

модификация на естественото Рабишко 

езеро с тектонски произход 

3 250,00 43 200,00 

Язовир в с. Ошане 84,00 609,00 

Язовир в с. Салаш 70,00 225,00 

Изравнител в с. Раяновци 97,00 406,00 
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Язовир в с. Дъбравка - бракуван 1980 г. 189,70 730,00 

ОБЩО 3 690,70 46 170,00 

 

Тези данни са до голяма степен теоретични, тъй като на практика дългия период от 

относително сухи години не предоставя възможност за максимално акумулиране на водни 

запаси. От друга страна естествените процеси на затлачване значително са намалили 

посочените проектни обеми на язовирите. По отношение на подпочвените води на 

територията на общината няма извършвани проучвания и няма данни за тяхното количество.  

Няма данни за източници на минерални води на територията на общината.  

Въз основа на данните за годишния отток може да се изчисли, че максималното 

(теоретично) общо количество вода, налично в общината е 46170 хил. м
3
/год. Базирайки се 

на това водно количество и на данните за броя на жителите на общината, може да се направи 

оценка на обезпечеността на общината с водни ресурси. Оценката, представена на таблица № 

5 е направена въз основа на класификация на Института за световни ресурси, САЩ: 

 

Таблица № 5 

Категория 

Обезпеченост 

с водни ресурси  
[м

3
/ж/год] 

Община Белоградчик 

население  7 030 ж. 

[м
3
/ж/год] 

Изключително ниско <1000  

Много ниско 1000-2000  

Ниско 2000-5000  

Средно 5000-10000 6 568 

Над средното 10000-20000  

Високо 20000-50000  

Много високо >50000  

 

 Както се вижда от таблицата, община Белоградчик попада в категорията на 

териториите със средна обезпеченост с водни ресурси. Такава е обаче ситуацията, ако се 

вземат в предвид максималните (теоретични) водни количества акумулирани във 

естествените и изкуствените водоеми. За постигане на категорията средна обезпеченост, 

значителна роля играе езеро Рабиша, приблизително ½ от което попада на територията на 

община Макреш. То е едно от малкото в страната езера с тектонски произход. Въпреки 

изградената в миналото язовирна стена, която увеличава обема на водоема и се намира на 

територията на съседната община Макреш, уникалността на езерото и необходимостта да се 

съхрани този специфичен биотоп, налага спазване на по-строги ограничения за 

водоползване.  

Територията на общината се отличава с добра водоносност, умерено изпарение и 

слаби колебания на речния отток, но речните системи се характеризират като поройни, с 

проломен характер на долинните врязвания и наличие на свлачищно-срутищни форми в 

склоновете. На това основание важно значение за стопанската практика имат 

хидротехническите корекции и завиряванията.  
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Водните ресурси на Общината се формират предимно от речните води, които се 

използват в т.ч. за питейно-битови и промишлени нужди, което изисква повишено внимание 

към тяхното опазване и поддържане. Това включва както повишен контрол върху 

замърсяванията, така и предприемането на мерки за почистването на речните корита от 

плаващи наноси и укрепването на речните брегове, където това е необходимо, съгласуване на 

изгражданата транспортна и друга инфраструктура с характеристиките на релефа и наличния 

потенциал за провокиране на ерозионни процеси. 

 

 

 Качество на водните ресурси на територията на община Белоградчик 

Водите в общината в зависимост от използването им се разделят на четири категории: 

I-ва категория – води, използвани за питейни нужди и в хранителната промишленост, 

плувни басейни и други. 

II-ра категория – води, които се използват за водопой на добитъка, рибовъдство, воден 

спорт и др. 

III-та категория – води, които се използват за напояване, в промишлеността и др. 

IV-та категория – води, за които не се предявяват определени изисквания и използването 

им е възможно само след вземане на конкретно решение за всеки отделен случай. 

Оценявайки водния потенциал на общината, съобразно горепосочените норми можем 

да го включим в следните категории: реките Арчар, Салашка и Стакевска от изворите си до 

навлизането в първите населени места – І-ва категория. Преминаването на реките през 

населените места води до понижаване качеството на водите и в средните и долните си 

течения тези реки отговарят на ІІ-ра категория.       

 

Язовирите в общината отговарят на изискванията за ІІ-ра категория води. Изключение 

прави яз. Дъбравка, приемник на битово-фекалните отпадни води на гр. Белоградчик. 

Язовирът е бракуван поради минали замърсявания от галваничния цех на телефонния завод, 

съдържащи минерални масла, цианиди, тежки метали. След изграждането на пречиствателна 

станция към цеха и промяна в технологията на галванизиране, тези замърсявания са 

преустановени. В настоящият момент надвишаване на нормите за ПДК за ІІ-ра категория 

води има главно по показателите за амониев и нитритен азот и фосфати. 

Водите на езеро Рабиша покриват показателите за ІІ-ра категория. Преди 40 г. са 

построени множество хидротехнически съоръжения /канали, язовирна стена, изравнители/, 

които са променили естествения облик на езерото. Язовирът се използва за напояване и 

производство на електрическа енергия.  

  

 Източници и причини за замърсяване на водите. 

  

  Основните замърсители в общината са: град Белоградчик с битово-фекални води, 

винзавод ―Магура‖, предприятие ТРАНСКОМС. Преобладаващата част от промишлените 

предприятия работят със значително намален капацитет и на практика не допринасят 

съществено за замърсяването на водите в общината.  

  Изградена канализация има само в гр. Белоградчик и частично в с. Рабиша. Всички 

останали населени места нямат канализация. През 2003 година бяха изградени отвеждащи 

колектори за градска канализационна мрежа – Белоградчик І-ви етап, последван от 

реализирането на продължение /втори етап/, с което водите са изведени извън регулацията на 

града.  

Общината разполага с две разрешителни за заустване на отпадъчни води: 
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- разрешително № 13110134/07.2012 год., издадено от Басейнова дирекция за 

управление на водите Дунавски район с център Плевен за заустване на отпадъчни 

води  в сухо дере (река „Градска‖) – прток на р. Салашка, явяваща се от ссвоя страна 

десен приток на р. Арчар, която в този район е обявена за приемник ІІ (втора) 

категория. 

- разрешително №13110168/10.05.2016 г., издадено от Басейнова дирекция за 

управление на водите Дунавски район с център Плевен за заустване на отпадъчни 

води  в р. Арчар. 

Задълженията по изпълнение на условията по първото разрешително са прехвърлени на 

„ВиК‖ ЕООД – Видин, считано от 01.04.2016 г. по силата на Договор от 14.03.2016 г., 

сключен между Асоциацията по ВиК – Видин на общините от област Видин и 

водоснабдителното дружество за областта в лицето на „ВиК‖ ЕООД – Видин. 

 Няма изградена градска пречиствателна станция за отпадъчни води. През януари 2010 г. е 

изготвен проект в работна фаза за изграждзане на „Пречиствателна станция за отпадъчни 

води и довеждащ колектор в гр. Белоградчик‖ състоящ се от следните част: „Обща‖, 

„Технологична‖, „Архитектурна‖, „Електротехническа‖, „КИП и А‖, „Отопление, 

вентилация и климатизация‖, „Машинно конструктивна‖, „Вътрешно ВиК‖, „Площадкови 

комуникации, Заустващ колектор‖, „Вертикална планировка, Площадкови пътища‖, 

„Геодезична‖, „Паркоустрояване и благоустройство на площадката, Ограда‖, „Инженерно-

геоложко проучване‖, „Външна пътна връзка‖, „Временна организация на движението‖, 

„План за безопасност и здраве‖, „ПОИС‖, „Довеждащ колектор‖, „Довеждащ водопровод‖, 

„Сметна документация‖. Подготовката на проекта е извършено от фирма „Бора‖ ООД, гр. 

София и е финансиран по Договор № 58-131-С146/12.01.2009 г. Сключен с МОСВ за 

финансиране изпълнението на проект №58-131-146-146 „Подготовка на проектно 

предложение за изграждане на довеждащ колектор и пречиствателна станция за отпадни 

води (ПСОВ) - гр. Белоградчик‖. В последствие, за да може Община Белоградчик да 

отговори на новите „Изисквания към подготовка на инвестиционни проекти в агломерации 

между 2 000 и 10 000 е.ж. по ос 1 на ОПОС‖, утвърдени от Министър Караджова на 

09.11.2011 г., бе необходимо възлагането на подготовка на ПИП и разработване на проекти 

за ВиК в идейна фаза, както и на идеен проект за довеждащ колектор и ПСОВ на гр. 

Белоградчик. Прединвестиционното проучване и идейните проекти за ВиК и довеждащ 

колектор и ПСОВ са разработени в началото на 2012 г. Според тях оразмерителните 

параметри на вход ПСОВ – Белоградчик са: 

 

                                                                                                         Таблица№ 6 

     Параметри 
Ед. 

мярка 
2011 година 2015 година 2040 година 

Местно население 

Население на Белоградчик бр. 5 288   4 797   2 947   

Население на Белоградчик, 

включено в канализацията и в 

ПСОВ 

бр. 5 235 99% 4 797 100% 2 947 100% 

Туристи (временно 

пребиваващи) 
бр. 420   430   480   

Приходящи (ученици и 

преминаващи) - 1/3 ЕЖ 
ЕЖ 178   180   227   

Население от съседни села, с 

възможностза включване на 

води от изгребни ями в ПСОВ 

бр. 565 100% 513 100% 315 100% 
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Население от съседни села, с 

включени води от изгребни 

ями в ПСОВ 

бр. 0 0% 77 15% 157 50% 

ЕЖ от животни в личните 

стопанства включени в 

канализацията 

ЕЖ 47   47   47   

Общо ЕЖ в агломерацията ЕЖ 5 880 100% 5 531 100% 3 858 100% 

Отводнителна норма - 

Белоградчик 
л/ж.д 119,7   122,0   126,0   

Средни отпадъчни водни количества Qср.ден. към ПСОВ 

Отпадъчна вода от 

Белоградчик 
m

3
/d 704 40% 675 46% 486 59% 

Инфилтрация m
3
/d 1 047 60% 800 54% 340 41% 

Общо средно количество за 

пречистване 
 m

3
/d  1 751 100% 1 475 100% 826 100% 

Върхови отпадъчни водни количества 

Коефициент на обща 

неравномерност Ко 
  2,6   2,62   2,72   

Максимално отпадъчно водно 

количество от населението на 

гр. Белоградчик 

 m
3
/h 76,25   73,66   55,09   

Общо максимално количество 

- Qmax 
 m

3
/h 76,3   73,7   55,1   

Максимално оразмеритално 

водно количество при сухо 

време с инфилтрация - Qmax.op 

 m
3
/h 119,9   107   69,3   

Максимално оразмерително 

отпадъчно водно количество 

при дъжд - 2Qmax 

 m
3
/h 125,5   147,3   110,2   

Общ брой ЕЖ, включени в 

канализацията и ПСОВ 
  5 880   5 531   3 858   

Замърсителни товари 

Натоварване по БПК5/BOD5 kg/d  353   332   231   

Концентрация БПК5/BOD5 mg/dm
3
  202   225   280   

Натоварване по ХПК/COD  kg/d  706   664   463   

Концентрация ХПК/COD  mg/dm
3
  403   450   560   

Натоварване по неразтворени 

вещества /SS 
 kg/d  412   387   270   

Концентрация по 

неразтворени вещества /SS 
 mg/dm

3
  235   263   327   

Натоварване по общ азот / Nt  kg/d  65   61   42   

Концентрация по общ азот / Nt mg/dm
3
   37   41   51   

Натоварване по общ фосфор 

/Pt 
 kg/d  11   10   7   

Концентрация по общ фосфор 

/Pt 
mg/dm

3
   6   7   8   

Параметри на изход ПСОВ 

след реализация на проекта 
    ефект   ефект   ефект 
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Концентрация БПК5/BOD5 mg/dm
3
   25 88% 25 89% 25 91% 

Натоварване по БПК5/BOD5 kg/d  44   37   21   

Концентрация ХПК/COD  mg/dm
3
  125 69% 125 72% 125 78% 

Натоварване по ХПК/COD  kg/d 219       184   

Концентрация по 

неразтворени вещества /SS 
mg/dm

3
   35 85% 35 87% 35 89% 

Натоварване по неразтворени 

вещества /SS 
 kg/d 61   52   29   

Концентрация по общ азот / Nt mg/dm
3
   15 59 15 64% 15 71% 

Натоварване по общ азот / Nt  kg/d 26   22   12   

Концентрация по общ фосфор 

/Pt 
 mg/dm

3
  2 67% 2 70% 2 76% 

Натоварване по общ фосфор 

/Pt 
 kg/d 4   3   2   

 

 

 

Изводи:  

Базирайки се на данните представени в секторният анализ на компонент води, могат да се 

направят следните изводи относно състоянието на този ресурс: 

1. Община Белоградчик има сравнително ниска обезпеченост със собствени водни 

ресурси, т.е. такива които са генерирани на територията на общината. 

2. Язовир Рабиша е много голям естествен водоизточник за общината. За да не бъде 

експлоатацията на езерото за сметка на унищожаването на неговата уникална 

екосистема е наложително да се направи екологична експертиза за допустимите 

количества вода които могат да бъдат използвани. 

3.   Основен замърсител на водите в общината са непречистените битови отпадни 

води на гр. Белоградчик. Няма изградена ГПСОВ. 

4. Предприятията  работят с намален капацитет, което е причина за малкият им дял 

в замърсяването на водите.  

 

I.2.3. ОТПАДЪЦИ 

       Анализа на сектор ―Отпадъци‖ се базира на актуализираната „Програма за управление 

на отпадъците на община Белоградчик 2016-2020 г.‖, представляваща неразделна част от 

настоящата „Програма за опазване на околната среда на Община Белоградчик 2017 – 2021 

г.‖. 

 Актуализираната програма за управление на дейностите по отпадъците на община 

Белоградчик (наричана по-нататък Програмата) е разработена в съответствие с Националната 

програма за управление на дейностите по отпадъците и Ръководството за разработване на 

общински програми за управление на дейностите по отпадъците. 

 Предложен е План за действие за управление на отпадъците в община Белоградчик 

като са посочени основните мерки, отговорните институции, очакваните финансови средства 

и възможните източници за финансиране за осигуряване изпълнението на Програмата за 
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периода 2016-2020 г.  

 Програмата е отворен документ, изпълнението на който се отчита ежегодно и 

подлежи на актуализация при промяна във фактическите и/или нормативни условия в 

процеса на нейното реализиране. 

Обхват на програмата 

Обхвата на Актуализираната програма за управление на отпадъците на Община 

Белоградчик е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински 

програми за управление на отпадъците―, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на 

Министъра на околната среда и водите. Актуализираната програма обхваща всички 

дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона 

за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. С оглед 

синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното 

законодателство Програмата включва: 

-  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите 

отпадъци; 

-  Въвеждане  на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки; 

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на биоотпадъци /зелено 

компостиране/; 

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на строителните отпадъци; 

-  Въвеждане на системи за събиране на масово разпространени отпадъци; 

-  Участие в регионална система за управление на отпадъците на регион Видин; 

-  Закриване, рекултивация  и след експлоатационен мониторинг на съществуващото 

общинско депо в м-ст „Фусино селище‖, землище на с. Дъбравка, община Белоградчик.  

Изводи: 

В резултат от анализа на състоянието на сектор ―Отпадъци‖ в община Белоградчик се 

налагат следните изводи: 

1. Цялото население и всички селища на общината са обхванати от системата за 

организирано сметосъбиране. 

2. На територията на община Белоградчик е решен проблема с нерегламентираните 

сметища; 

3. В процентно отношение, най-голям е делът на твърдите битови отпадъци; 

4. Отпадъците се депонират на регионално депо, отговарящо на нормативната база 

за изграждане и функциониране на депа за отпадъци. 

5. От 19.06.2017 г. е въведена система за разделно събиране на масово разпространени 

отпадъци, в резултат от сключен договор № 22/ 01.02.2017 г. с „ЕКОПАК 

БЪЛГАРИЯ” АД. 
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І. 2.4. ПОЧВИ И НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 

 Почвите в района на община Белоградчик се отнасят към 

1. Севернобългарската лесостепна зона, Дунавска равнина и Предбалканска подзона на 

сиви горски почви и Предбалканска зона на светлосиви горски почви;  и 

2. Планинската зона, пояс на кафяви горски почви, Планинска провинция. 

 В общината преобладават тъмносивите, сивите и светлосиви почви, които са 

разпространени по северните склонове на Стара планина. Те са бедни на хумус (1 – 2,5 %), 

средно до силно ерозирани. По механичен състав са тежки песъчливо-глинести, а почвената 

им реакция е средно кисела. Кафявите горски почви са каменисти по механичен състав, 

разпространени главно в западната, високопланинска част на общината. Почвената им 

реакция е слабо до средно кисела. Немалък процент (около 30 %) от почвите в района се пада 

на скелетните плитки, каменисти и песъчливи почви, покриващи скалните масиви. По 

поречието на река Стакевска са разпространени и алувиално-ливадни почви. 

 Замърсени почви с тежки метали и нефтопродукти 

 Към настоящият момент в Община Белоградчик няма производства, които да 

замърсяват почвите с тежки метали (олово, мед, цинк, арсен, никел, кадмий, хром) или 

нефтопродукти. В предишни години при работата на телефонния завод са изпускани води 

замърсени с тежки метали, които най-вероятно са утаени в чашата на язовир „Дъбравка‖.  

 Все по осезаем е стремежът от страна на населението на общината и туристи-рибари 

да включат яз. Дъбравка в своите рекреационни маршрути. Това налага да бъде проведено 

по-подробно изследване на дънните  утайки, за да се отговори на въпросите: 

- съществуват ли в дънните утайки отложени тежки метали и в какви концентрации? 

- акумулират ли се тежки метали в язовирната биоценоза? 

- каква е  скоростта на придвижването на тежките метали по хранителната верига на 

водната екосистема? 

 Замърсени почви с нитрати, пестициди 

 Обработваемите земи  в района на общината са слабо плодородни, поради ниското 

съдържание на хумус в горния повърхностен слой. Това налага използването на естествени и 

изкуствени торове за подобряване на техните качества. С възстановяване на частната 

собственост върху земята, практиката за  наторяване на почвите премина през различни 

фази: от безконтролно предозиране с изкуствена тор, към наторяване предимно с естествена 

тор и в умерена степен с изкуствени. Няма конкретни анализи на почвени проби от района за 

замърсяване с нитрати и пестициди. Използването на изкуствени торове и пестициди е 

локализирано в личните стопанства и някои почвени масиви с нови лозя. 

 Заблатени почви,  

На територията на община Белоградчик няма заблатени почви. 

 Ерозирали почви,  

 Орографските особености на района не благоприятстват ветрова ерозия, но създават 

условия за водна ерозия. Големите наклони на терените, обемът и интензивността на 

валежите, в съчетание с почвените условия са част от факторите, които определят 

интензивността на ерозията. Естествената ерозия се ускорява под влияние на човешката 
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дейност. Важен факт е, че скоростта на ерозия е различна при различните типове растителна 

покривка. Незасетите обработваеми земи са подложени на около 30 пъти по-интензивни 

ерозионни процеси в сравнение с почви под горска покривка. Широколистните гори със 

своите водозадържащи функции имат значителна роля за предотвратяване на ерозионните 

процеси. В община Белоградчик около 48 % от територията е горски фонд с преобладаващо 

широколистни видове. За ограничаване на ерозионния процес способства и ниската степен 

на обработване на селскостопанските земи.   

 Вкислени и засолени почви, 

 Реакцията на почвата оказва съществено влияние върху почвообразувателния процес 

и върху почвеното плодородие. От нея зависят до голяма степен жизнената дейност на 

микроорганизмите, посоката на биохимичните процеси и достъпността на хранителните 

вещества за растенията. Прието е, че най-благоприятна за растенията е слабо киселата и 

неутрална реакция на почвата. Изпълнителната агенция по околна среда, отчита следните 

резултати от пункта за наблюдение и контрол по вкисляване на почви в местността Дъбравка 

в община Белоградчик. 

                                                                                                                     Таблица № 7 

Дълб. 

на 

пробата 

рН 

/KCl/ 

H
+ 

Al 3
+ 

Mn 2
+
 Ca 2

+
 Mg 2

+
 V 3% 

0 – 20  

20 – 40 

4,29 

4,33 

0,04 

0,035 

0,99 

0,51 

0,033 

0,032 

2,75 

4,63 

0,75 

0,38 

76,7 

79,7 

 

 Физически нарушени почви,  

 Съгласно закона за подземните богатства /ЗПБ/, земните недра са изключително 

държавна собственост и търсенето и проучването на богатствата се извършва чрез 

предоставяне на разрешение за търсене и проучване, а добивът им се извършва чрез 

предоставяне на концесии. Същите се извършват  на база разработени цялостни и годишни 

проекти, съгласувани с Министерство на околната среда и водите. 

 Находищата на строителни материали /кариери/ със статут „общинска собственост‖ 

до 08.08.2008 г. с изменение на ЗПБ се премахват и добив от тях може да се извърши  

единствено чрез предоставяне на концесия. 

 На територията на общината има сключени концесионни договори за експлатация на 

три открити кариери „Гранитово‖ в землището на с. Гранитово и „Ошане‖ и „Тери‖ в 

землището на с. Ошане. Собственик на концесиите за парвите две кариери е „Видапътстрой‖. 

Кариера „Гранитово‖ е за производство на инертни материали – варовици със срок на 

концесията до 04.11.2029 г. Кариера „Ошане‖ е за производство на инертни материали – 

габродиабази със срок на концесията до 21.02.2030 г. С концесионен договор до 2033 г.  за 

експлоатация на кариера за диабази „Тери‖ при с. Ошане, е „Минерал 2000‖ ЕООД, но 

кариерата в момента не се експлоатира. Общоизвестно е че, експлоатирането на кариери е 

съпроводено с теренни нарушения. Рекултивирането на нарушените терени трябва да бъде 

извършено от концесионера, което е заложено в договора за концесия. 

    

 Замърсени с вредни вещества и отпадъци - На територията на общината не 

съществуват нерегламентирани сметища. 
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 Нарушаване или промяна на категорията земя в зависимост от степента на 

замърсяване или увреждане на почвата, промяна на почвеното плодородие - няма 

информация. 

 В изпълнение на Закона за почвите /чл.26/, пред общината стои задачата да разработи 

Общинска програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване на почвите. Процесът 

на разработване ще започне веднага след като бъдат предоставени методически указания и 

национална програма със структурата и съдържанието на която трябва да е съобразена и 

бъдещата общинска програма. 

 Изводи: 

В резултат от анализа на състоянието на сектор ―Почви и нарушени терени‖ в община 

Белоградчик се налагат следните изводи: 

1. Почвите на територията на община Белоградчик са бедни на хумус, слабо 

плодородни. Не са регистрирани замърсявания на почвите с нитрати от 

предозирано торене. 

2. Не са правени проучвания на почвите в района за замърсяване с тежки метали, 

нефтопродукти и други вредности, но не са налице и значими източници на такъв 

тип замърсяване. 

3. Почвите в района не са замърсени с пестициди, не са вкислени или засолени, а също 

не са и силно повлияни от ерозионни процеси. 

4. Физически нарушени са терените на кариерите за открит добив край с. Гранитово и 

с.Ошане.  

 

І.2.5. ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

 Гори 

1. Видово разнообразие 

 Съгласно биогеографското райониране на България, територията на Община 

Белоградчик попада в два големи района – Предбалканския подрайон на Севернобългарския 

и западната част на Планинския. В тези зони преобладават горските дървесни формации.  

 Горските съобщества заемат около 211 000 дка или 51,36 % от територията на 

общината. На надморска височина 350 – 400 м. най-големи площи заемат горите от зимен 

дъб и келяв габър. По-малки и разпокъсани са площите заети от обикновен бук, на надморска 

височина 700 – 850 м. В северните и югозападни части, предимно по склоновете на рид 

Венеца и връх Ведерник, компактни територии заемат вторични горски формации от келяв 

габър. По склоновете расте люляк, плъстенолистна дюла и смрадлика. Значителни площи са 

заети от изкуствени насаждения – горски култури от черен бор, бял бор, липа и бреза. В 

отделни зони при залесени единични дървета от пионерните видове от рода ясен и вида 

обикновен айлант се наблядава завземане на свободни пространства от нови дървета със 

семенен произход. 

    2.Собственост и управление на горския фонд 

 Собствеността върху горите на територията на община Белоградчик е държавна, 

общинска и частна. Управлението на държавния горски фонд се осъществява от Държавно 
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горско стопанство ‖Белоградчик‖ и Държавно горско стопанство „Миджур‖. Контролът 

върху целият горски фонд на територията на общината  (държавен, частен и общински) се 

извършва от РУГ Берковица. 

 През 2015 година, поради изтичане на 10-годишния срок на действащия 

Лесоустройствен проект (ЛУП), е извършена лесоустройствена ревизия и инвентаризация на 

горския фонд на територията на ДГС ‖Белоградчик‖ и ДГС „Миджур‖. Инвентаризацията е 

извършена за всички гори независимо от собствеността. На база на проведената 

инвентаризация, през 2016 година за горите от държавния горски фонд е изработен нов 

Лесоустройствен проект, който регламентира дейностите по опазването, стопанисването, 

ползуването и възобновяването на горите за следващите 10 години.  

 Община Белоградчик разполага с горски фонд 44 838 дка, разпределени в землищата 

на селата Стакевци, Салаш, Пролазница, Праужда и Рабиша. През 2016 година за общинския 

горски фонд е разработен Лесоустройствен план за периода 2016 - 2026 година, който се 

очаква да бъде приет до края на март 2017 г. В него са определени лесоустройствените 

мероприятия свързани с ползуването и възобновяването на горите. Съгласно одобрения 

проект, за следващите 10 години е предвиден дърводобив в размер на 169 000 м
3
 . За 

възобновяване на горите за същия период се предвиждат залесителни мероприятия върху 874 

дка. Основните дървесни виодве, с които ще се извършва залесяването са зимен дъб, бял бор, 

черен бор, смърч, бук, цер, зимен дъб, благун и бреза. 

 Основни нарушения в горския фонд са незаконните сечи, извършвани главно от 

ромското население, които са съсредоточени предимно в келяво-габъровите и дъбови гори. 

През последните години този проблем се задълбочава и заплашва да компрометира големи 

горски масиви, чието възстановяване ще бъде трудно и ще отнеме значителни ресурси и 

време. Безконтролното бракониерско обезлесяване създава огромен риск от необратими 

промени в горските екосистеми на местно ниво. 

 Биоразнообразие и защитени видове 

 Територията на Община Белоградчик не е напълно проучена по отношение на 

биоразнообарзието. Систематизирана и достоверна информация идва от провежданите 

теренни проучвания и наблюдения на експертите от Природонаучен музей – Белоградчик  и 

ботаническата инвентаризация върху територии от белоградчишкия скален комплекс, 

проведена от ботаници и студенти на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов‖. 

 Многообразието на релефа и климатичните условия на района са причина за 

формирането на изключително разнообразни растителни съобщества. Така например 

резерватът ―Чупрене‖ е създаден, за да съхрани най-северното естествено местообитание на 

обикновен смърч (Picea abies) в България. В резервата се намира  ценно находище на клек 

(Pinus mugo) – едно от трите установени в Стара планина, а в буферната зона могат да се 

видят еталонни букови гори.  

 Растителният свят на региона включва около 1000 вида, като над 60 от тях са редки и 

застрашени от изчезване. Тук на сравнително малка територия се срещат почти всички 

характерни за България типове местообитания. В същото време на места са се създали 

уникални условия за зараждане и обособяване на т. нар. ендемитни видове. Такива български 

ендемити са: червената скална роза (Sempervivum erythraeum), йордановата камбанка 

(Campanula jordanovii), пеперудовиден салеп (Orchis papilionacea) и стефчовата тлъстига 

(Sedum stefco). Сред най-интересните Балкански ендемити се открояват: ванеровата 

симфиандра (Simphyandra wanery), високата бисерка (Melica altissima) и сръбската 

рамонда (Ramonda serbica), която е и терциерен реликт. 

 По отношение на фауната в региона са установени около 180 вида птици, 53 вида 
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бозайници, от които 14 вида прилепи, 11 вида земноводни и 15 вида влечуги. 

 Птиците са най-добре представената група гръбначни животни. Тук се срещат и 

видове, които са световно застрашени. Такива са белошипата ветрушка (Falco naumani) и 

ливадният дърдавец (Crex crex). Голяма част от птиците попадат сред видовете с 

европейско природозащитно значение – черен щъркел (Ciconia nigra), червена каня (Milvus 

milvus), полски блатар (Circus cyaneus), ловен сокол (Falco herug), бухал (Bubo bubo), 

забулена сова (Tyto alba), и др. Това голямо разнообразие на орнитофауната се дължи на 

факта, че от тук преминава един от главните прелетни пътища на птиците в Европа – ―Via 

Aristotelis‖, както и на изключителното разнообразие от местообитания. 

 Бозайниците са другата голяма група животни, отличаваща се със значително 

разнообразие. Сред включените в Червената книга на България са – видрата (Lutra lutra), 

златката (Martes martes), вълкът (Canis lupus), както и всички видове прилепи. Видрата и 

сляпото куче (Spalax leucodon) са включени и в световната червена листа на IUCN 

(Международен Съюз за Защита на Природата) в категорията ―Уязвими‖. Копитните са 

представени от сърната (Capreolus capreolus), благородният елен (Cervus elaphus) и дивата 

свиня (Sus scrofa). 

 В миналото горите на района са били обитавани от най-голямата европейска котка – 

евразийският рис (Felis lynx). Вероятността този изчезнал преди повече от 50 години вид да 

се установи отново в пограничния регион на Западна Стара планина е много голяма. 

Основание за този оптимизъм дава наличието на разширяваща ареала си рисова популация 

на съседната сръбска територия, както и зачестилите случаи на наблюдение на рис на 

територията на общината. 

 Видовото разнообразие при рибите не е голямо, тъй-като в региона липсват големи 

пълноводни реки и други естествени водоеми. Горните течения на извиращите от тук реки са 

чисти и се обитават от  балканска пъстърва. Срещат се познатите на всички риболовци – 

черна мряна, речен кефал, уклей и др. Типични обитатели на язовирите са шарана, костура, 

бабушката, толстолоба, сома. 

 Обитаващата района шипоопашата костенурка (Testudo hermanni), е  включена в 

Световната червена листа на IUCN. От 16 установени за страната вида змии, в региона се 

срещат седем, сред които и двете отровници – пепелянка (Vipera beros) и усойница (Vipera 

amodites). 

 Видове - обект на ловен туризъм 

Контролът върху лова на територията на община Белоградчик се извършва от ДГС 

„Белоградчик‖ и ДГС „Миджур‖. Обект на лов са заек, дива свиня, сърна, благороден елен, 

лисица, чакал, вълк и пернат дивеч (пъдпъдък, яребица, фазан и др.). 

 На практика, най-добре организирани са ловно-стопанските дейности в районите 

управлявани от ДГС „Миджур‖. Горското стопанство развива ловен туризъм и реализира 

мероприятия по опазване и възстановяване на ловните запаси, както и подобряване 

качеството на ловните трофеи в дивечовите популации. Създадена е добре действаща 

система за мониторинг на най-ценните ловни видове. ДГС предлага и допълнителни 

туристически услуги, като фотолов, екотуризъм и дегустации във винарна „Магура‖. 

 Лечебни растения 

1. Естествени находища на лечебни растения. 

- Обща характеристика на растителните съобщества; 
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Лечебните растения са част от растителните съобщества. Формирането на 

фитоценозите е резултат от специфичните геоекологични условия на района. Съгласно 

биогеографското райониране на България, територията на Община Белоградчик попада в два 

големи района – Предбалканския подрайон на Севернобългарския и западната част на 

Планинския (по Б. Груев 1988). Това обуславя наличието на определин растителни формации 

характерни за съответните райони. На територията на Община Белоградчик са 

разпространени 15 от картируемите растителни единици (по Бондев), представени на фигура 

№ 2. 

Фигура № 2 

 

Мезофитна микротермна неморална растителност в буковия горски пояс 

Коренна растителност 

32. Гори от обикновен бук (Fageta sylvaticae), в Стара планина на места с лавровишня 

(Laurocerasus officinalis M. Roem). 

37. Смесени гори от ела (Abies alba Mill.), обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и смърч 

(Picea abies (L.) Karst.). 

Производна растителност 

44. Тревни формации (Agrostideta capillaries, Nardeta strictae, Belladiochloeta violaceae) 

на мястото на гори от обикновен бук (Fagus sylvatica L.) и ела (Abies alba Mill.). 
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Мезофитна и ксеромезофитна микротермна растителност в габърово-горуновия 

горски пояс 

Коренна растителност 

48. Гори от мизийски бук (Fageta moesiacae). 

56. Габърово-горунови гори (Querceto-Carpineta betuli). 

58. Гори от горун (Querceta dalechampii). 

69. Смесени гори от сребролистна липа (Tilia tomentosa Moench.), и обикновен габър 

(Carpinus betulus L.) или цер (Quercus cerris L.) на места и с горун (Q. Dalechampii Ten.), 

полски клен (Fraxinus ornus) и др. 

Производна растителност 

76. Селсккостопански площи на мястото на гори от горун (Quercus dalechampii Ten.). 

Ксерофитна и мезоксерофитна, микротермна и мезотермна растителност в 

ксеротермния дъбов пояс и в хълмистите равнини 

Коренна растителност 

91. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и благун (Q. Frainetto Ten.). 

93. Смесени гори от цер (Quercus cerris L.), благун (Q. Frainetto Ten.) и келяв габър 

(Carpinus orientalis Mill.) на места възникнали вторично. 

116. Гори от маклен (Acereta monspessulani), примесени предимно с мъждрян 

(Fraxinus ornus L.) или с келяв габър (Carpinus orientalis Mill.), на места възникнали вторично. 

Производна растителност 

118. Гори и храсталаци от келяв габър (Carpineta orientalis). 

129. Ксеротермни тревни формации с преобладаване на белизма (Dichantieta iscaemi), 

луковична ливадина (Poaeta bulbosae, Poaeta concinnae), садина (Chrysopogoneta grylli) и 

ефемери (Ephemereta). 

132. Селсккостопански площи на мястото на смесени гори от цер (Quercus cerris L.) и 

благун (Q. Frainetto Ten.). 

Мезофитна и хигрофитна растителност в низините, в котловинните полета и 

край реките 

149. Селскостопански площи на мястото на гори от полски бряст (Ulmus minor Mill.), 

полски ясен (Fraxinus oxycarpa Willd.), дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora C. Koch.) и 

др. 

- Видов състав и екологична характеристика на лечебните растения на 

територията на Община Белоградчик; 

1. Achillea millefolium L.s.str. – Бял равнец  

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 20-60см. Коренището тънко, 

хоризонтално, разклонено. Стъблата прости, само на върха разклонени, от разсеяновлакнести 

до голи. Листата от разсеяновлакнести до възголи, двойно перести, дяловете разположени в 



Програма за опазване на околната среда в Община Белоградчик 2019 – 2023 година 

   

 

26 

няколко равнини. Кошничките обратнояйцевидни, в диаметър 5-6мм; обвивката широка 2,5-

4,0мм и дълга 3,6-5,1мм; обвивните листчета с тесен кафяв ципест ръб, от разсеяновлакнести 

до голи. Езичетата 4-6, бели. 

Екология. Расте из пасища, сухи тревисти, каменисти и песъчливи места, в 

изоставени ниви, вторично като заплевител в ниви, зеленчукови, овощни градини и лозя,  в 

равнините и планините, от морското равнище до 1800м надм.в. 

Биологични особености и размножаване. Цъфти в зависимост от надморската 

височина от юни до септември, а плодоноси от август до ноември. Кръстосано, 

насекомоопрашвано растение. Размножаването е вегетативно (с коренищни издънки) и 

семенно. Зрелите плодосемки се отделят през есента при изсъхване и разтваряне на 

кошничките и при механичното разклащане на стъблата. 

Дроги. Събират се цветовете – кашничките с горната част на цветоносните клонки, и 

стръкове – кошничките с част от стъблото през юни – септември. 

Прогнозни количества. 4 т цвят. 

Възможности за черпене и ротация. Максималното ползване от отделната 

популация да не надхвърля 80% от нея, а повторно черпене да бъде след 2 години. 

Охрана на генофонда. В низинните части вида проявява ясно адвентивни тенденции 

и охраната му следва да се изразив рационалното му ползване. 

 

2. Alchemilla vulgaris – Шапиче 
Описание. Многогодишни тревисти растения високи 10-20см. Стъблото високо 10-

20см, приповдигнато или изправено, покрито с власинки. Приосновните листа повече или 

по-малко влакнести, в очертание бъбрековидни, дълги 4-10см и широки 4-12см, 5-9-делни; 

дяловете им назъбени, закръглени или широкояйцевидни, рядко почти триъгълни. 

Стъбловите листа по-малки, 3-7-делни, долните на дълга, горните на къса дръжка. Цветовете 

в диаметър 3-6мм, събрани в сенници, а сенниците-в щитовидно-метличести съцветия. 

Хипантият звънчевиден. Чашелистчетата 8, разположени в два кръга по 4, вътрешните по- 

големи, отвън зелени, отвътре жълтеникави, външните зелени. Венчелистчетата липсват. 

Екология. Посочените видове растат из планинските ливади и пасища, край пътеки и 

др. Участват като аскетатори в тревните съобщества, в които доминират житни треви. 

Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Обикновеното шапиче цъфти през юни- 

август. Те са кръстосаноопрашвани растения- от вятъра или от различни ципокрили 

насекоми. 

Дроги. Събират се коренището и корените (август – октомври) и надземната част 

(юни – юли). 

Прогнозни количества. 0,1 т корени, 0,1 т надземна част. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене на популациите не 

трябва да превишават 70% от тях, за да има достатъчно плодоносещи индивиди за семенно 

размножаване. При наличието на по-големи популации повторното черпене може да се 

извършва на 4-6 год., особено ако се събират корените. Когато се събира само надземната 

част, този срок може да бъде 3-4 год. 

Охрана на генофонда. Лечебно растение под специален режим на опазване и 

ползване. Видове от комплекса обикновено шапиче се охраняват в специално защитени 

територии; популации на някои от тях са включени в резервата Чупрене. За опазване на 

другите находища е необходимо рационалното им използване.  

 

3. Allium ursinum L. - Левурда 
Описание. Многогодишно тревисто растение с единична, продълговата, дебела около 

1см луковица, покрита с ципеста обвивка, разнищваща се на успоредни влакна. Стъблото 

високо 15-40см, тристенно, обхванато в основата от листни влагалища. Листата 2, по къси от 

стъблото. Обвивката на съцветието неправилна, съставена от 2-3 заострени покривни листа, 
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равни на дължината на сенника и опадващи при разцъфтяването. Съцветието полукълбест 

немногоцветен, изправен сенник; цветните дръжки равни помежду си. Околоцветникът 

звездовиден, с 6 бели линейноланцетни листчета.  

Екология. Расте по сенчести влажни места в широколистните гори с доминиране 

главно на бук обикновен габър. Разпространено в почти цялата страна, между 800 и 

1400метра надм.в.  

Биологични особености и размножаване. Левурдата цъфти доста продължително- 

от април до юни. Растението формира почти чисти съобщества, благодарение повишената 

репродуктивна възможност на индивидите. Размножава се само със семена. Популациите се 

характеризират с бавно разширяване на заеманата територия, но сравнително бързо достигат 

максимална плътност. 

Дроги. Събират се стръкове от април до юни и луковиците през април – май. 

Прогнозни количества. 0,3 т стрък и 0,1 т луковици. 

Възможности за черпене и ротация. Напоследък не се събират дроги. При събиране 

на надземната част еднократно черпене може да достигне до 75-80% от популацията, като се 

оставят индивиди разпръснати и по края на находището за осигуряване на семенна 

репродукция. Повторното черпене се препоръчва след 2 – 3 год. Изваждане на луковици 

трябва да се избягва. При необходимост еднократното черпене не трябва да надвишава 40% 

от тях, а повторното се препоръчва след не по-малко от 5год. Налага се създаване на 

плантации при подходящи екологични условия в буковия пояс. 

Охрана на генофонда. Отделни пълноценни популации косвено се охраняват в 

народните паркове и резервати. Охраната на останалите находища може да се осъществява 

преди всичко чрез строго спазване на режима  на черпене и ротация. 

 

4. Alnus glutinosa (L.) Gaertn.-Черна елша 

Описание. Дърво, високо до 20м с цилиндрична корона. Кората гладка, от 

маслиненозелено до червено-кафява, влакнеста при младите клонки, а при старите пепеляво 

или кафяво-сива, гола. Листата яйцевидни, на върха врязани, с клиновидна основа, младите 

лепкави. Мъжките ресовидни съцветия по 3-5 на върховете на клонките, дълги до 6 см, с 

пурпурно-виолетови покривни люспи. Женските цветове събрани в яйцевидни до елиптични 

съцветия, групирани по 3-5 в пазвите на листата, при узряване вдървеняващи се в 

шишарковидни  образувания. 

Екология. Расте край потоците и някои водоеми, от низините до долния планински 

пояс, докъм 1000м надм.в. Светлолюбиво дърво. Изисква повече топлина, но не страда от 

ниските зимни температури. 

Екологични особености и размножаване. Черната елша е един от най-рано 

цъфтящите дървесни видове. Тя има добър размножителен потенциал, проявява висока 

жизненост и при наличието на подходящи екологични условия изгражда почти чисти 

съобщества. 

Дрога. Събират се шишарковидните женски съцветия от октомври до април 

следващата година, кората – през ранна пролет, а листата – през лятото. 

Прогнозни количества. 0,5 т съцветия, 5-7 т. кора и 10 т. листа. 

Възможности за черпене и ротация. Събирането на дроги е тясно свързано с 

корекциите на речни долини и крайпоточни терени, с прокарването на нови пътища, с 

плановите сечи и лесоустройствените мероприятия, поради което не може да се състави 

предварителен план за ротиране и да се определи процентът на черпене на корите. 

Охрана на генофонда. Някои популации са включени в защттените територии от 

различен ранг. Не се налага тяхната специална защита, но унищожаването на отделни 

индивиди или насаждения  само с цел добиване на кора не бива да се допуска. 

 

5. Anthemis tinctoria L.-Багрилно подрумиче 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 40-60 см. Коренището късо, 
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вертикално, кафяво.Стъблата от многобройни до единични, прости или в горната част 

разклонени. Листата гъсто прилегнали, сиво простовлакнести или до възголи; приосновните 

и стъбловите дълбоко двойнопересто наделени на 3-7 двойки, сс дължено елиптични 

островръхи вторични дялове. Кошничките единични по върховете но стъблото и клонките, 

на дълги 5-15 см дръжки; обвивните листчета сиво-жълти, с тъмнокафяво- зеленикави 

средни жилки и върхове, на гърба от гъсто просто влакнести до вълнести. Езичестите 

цветове 10-20 или липват, интензивно жълти, дълги 8-10мм. 

Екология. Расте из храсталачни, тревисти, песъчливи и кменисти мета, като елемент 

на естествената растителност и по нарушени и рудерализирани места, рядко и като 

заплевител  в посевите, от морското равнище докъм 1200м надм.в. Светлолюбив ксерофит. 

Участва в съобществата като автохтонен аскетатор, несвързан тясно с едификаторите. 

Биологични особености и размножаване. Багрилното подрумиче цъфти през май- 

септември, плодоноси през юни-октомври и е кръстосано насекомоопрашвано растение. 

Цветовете се посещават главно от ципестокрили насекоми за цветен прашец и нектар. 

Размножаването е вегетативно и семенно. 

Дроги. Събират се стръкове – цветовете кошнички с къси дръжки, през юни – 

септември. 

Прогнозни количества. 4 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80% от нея - трябва да останат достатъчно цъфтящи и плодоносещи 

индивиди за осигуряване на семенното възобновяване. Повторно черпене от находищата се 

препоръчва след 1-2 години. 

 

6. Aristolochia clematitis L. – Вълча ябълка 

Описание. Многогодишно тревисто растение с дълго, силно разклонено коренище. 

Стъблата изправени, високи 40 – 80 cm, неразклонени, рядко слабо разклонени, голи. 

Листата дълги 3 – 15 cm, последователни, широкояйцевидни или закръглени, със сърцевидна 

основа, целокрайни. Цветовете събрани по 2- 8 в пазвите на листата. Околоцветникът дълъг 2 

– 3 cm, прост, неправилен, венчевиден, светложълт; тръбицата дълга около 12 mm, 

крушовидна или закръглена, увиснала, в незряло състояние месеста, зелена. Отровно! 

Екология. Расте по влажни тревисти и рудерални местообитания и като плевел в 

окопните култури из цялата страна. 

Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Вълчата ябълка цъфти през май – юли, 

плодоноси през юни – август и е кръстосано, предимно насекомоопрашвано растение. 

Цветовете се посещават от различни ципокрили насекоми, включително и пчели, които 

извършват опрашването. Размножава се семенно и вегетативно. 

Дроги. Събират се корените, коренищата и надземните части през юни - август. 

Прогнозни количества. 2 т коренища и надземни части. 

Възможности за черпене и ротация. При наличието на по-големи запаси повторното 

черпене от находищата се препоръчва след 2 – 3 години. Еднократното черпене от 

популацията не бива да превишава 80 % от нея, за да останат достатъчно плододаващи 

индивиди. 

Охрана на генофонда. Като доста подвижен елемент, характеризиращ се с 

недостатъчно разпространение, вълчата ябълка не може да бъде охранявана чрез защитени 

територии. Основно значение за опазването има рационалното използване на естествените и 

находища. 

 

7. Artemisia absinthium L.- Обикновен пелин 

Описание. Многогодишно тревисто ароматично растение, високо 30-100см. 

Коренището масивно, възвдървеняло, вертикално, с плодоносещи и стерилни издънки. 

Стъблата малобройни, прости, в горната част разклонени. Листата гъсто прилепнали 
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сребристо копринестовлакнести, при основните и стъбловидните двойно- тройно 

перестонаделени, дяловете продълговати или ланцетни. Кошничките многобройни, 

яйцевидни, по 2-3 или единични на дълги влакнести дръжки, прикрепени към клонките, 

формиращи общо рехаво метличесто сложно съцветие; обвивните листчета в два реда, 

външните тревисти, без ципест ръб, вътрешните с тясна тревиста средна ивица и широк 

прозрачен ципест ръб. Крайните цветове в кошничката 20-25, женски от тясноръбести до 

нишковидни; средните цветове многобройни, двуполови, коничнотръбести; всички 

жълтеникави. Отровно! 

Екология. Расте из храсталаци, в покрайнините на горите, по тревисти и каменисти 

места, като адвентивен вторичен елемент в естествената растителност и по – често по 

нарушени и рудерализирани местообитания край пътища и селища или като заплевител из 

градини и лозя.Светлолюбив ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Обикновеният пелин цъфти през юни- 

септември, плодоноси през август-октомври и е ветроопрашвано, сомоопрашващо се 

растение. Размножаването му е вегетативно и семенно. 

Дроги. Събират се стръкове – съцветия с горна част на стъбло, през юли – август. 

Прогнозни количества. 1 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80% от нея-трябва да останат плодоносещи индивиди за семенно 

самовъзобновяване. Повторно черпене от находищата се препоръчва след 2 години. 

Охрана на генофонда. Като адвентивен елемент обикновеният пелин не може да се 

охранява в резервати или защитени територии. Основно значение за опазването му има 

рационалното използване на естествените находища. 

 

8. Artemisia vulgaris L. - Черен пелин 

Описание. Многогодишно тревисто растение с характерна силна миризма, високо 60-

200см. Коренището късо, масивно, многоглаво, вертикално. Стъблата малобройни, от 

средата нагоре разклонени. Листата простоперести, най- долните на къси дръжки, останалите 

приседнали; всички листа  отгоре зелени, голи, отдолу от бяло паяжиновидно до плъстено 

влакнести; дяловете елиптичноланцетни или линейноланцетни. Кошничките многобройни, 

изправени, разперени или извити надолу, продълговато- или тяснозвънести, на групи върху 

къси дръжки; обвивните листчета в два реда, външните островърхи, вътрешните тъпи; 

всички на гърба сиво- бяло паяжиновидни влакнести. 

Екология. Расте по-често по изоставени затревени терени край селища, пътища, жп 

линии и др. или из разредени гори и горски покрайнини, из храсталаци, влажни тревисти 

места, по песъчливи и каменисти крайречни места, като елемент на естествената 

растителност, но с адвентивни тенденции. Светлолюбив, студеноустойчив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Дивия пелин цъфти през юли – октомври, 

плодоноси през август – ноември и се размножава вегетативно (с коренищни издънки) и 

семенно. Зрелите плодосемки се отделят късно през есента при изсъхване и отваряне на 

кошничките и при механичното разклащане на сстъблата. 

Дроги. Събират се стръкове – съцветия с част от стъблото и корени, през юли – 

септември. 

Прогнозни количества. 2 т стрък и 0,5 т корени. 

Възможности за черпене и ротация. Националните запаси общо са големи. 

Еднократното черпене на стръкове от популацията не трябва да надвишава 90 % от нея, а на 

корени – 50 %, за да останат плодоносещи индивиди за естествено възобновяване. Повторно 

черпене от отделни находища се препоръчва след 1 година. 

Охрана на генофонда. Дивият пелин не може да се охранява в резервати и защитени 

територии. Основно значение за опазването му има рационалното използване на 

естествените находища. 
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9. Atropa bella-donna L.-Лудо биле 

Описание. Многогодишно тревисто растение с късо дебело коренище и едри месести, 

разклонени корени. Стъблото право, в горната си част разклонено, високо до 2 м. Горните 

листа в прешлени по два- единият голям, а другият малък, яйцевиднозаострени, целокрайни, 

към дръжката стеснени. Цветовете поединично или по няколко в пазвите на горните листа, 

наведени; чашката почти до основата си петделна; венчето тръбесто, нечисто кафяво или 

тъмновиолетово, рядко жълтеникаво, към горния си край разширено. Отровно! 

Екология. Расте в подлеса на буковите гори, из сечищата, храсталаците и по –рядко 

край пътищата, в заветни и разсветлени места с достатъчна почвена и въздушна влага и 

незамърсяваща, богата на хранителни вещества почва. Термофит, срещащ се сравнително 

рядко и характеризиращ се с подвижност на местообитанието. 

Биологични особености и размножаване. Лудото биле цъфти доста продължително- 

май - септември, и се размножава по семенен път. Добре се развива при култивиране, при 

което се препоръчва отглеждането му в условията на полукултура при подходяща 

екологична среда, с подчертано изискване към влагата и опазване на почвата от замърсяване. 

Дроги. Събират се корени по време на бутонизация и листа по време на цъфтеж и 

бутонизация. 

Прогнозни количества. 0,1 т корени и 0,2 т листа. 

Възможности за черпене и ротация. До въвеждането на вида  в култура трябва да се 

приложи строг режим на ротиране по области. Листата могат да се берат ежегодно, но само 

до 70% от листната маса. Еднократното черпене на корените не трябва да надвишава 60%, а 

повторното черпене се препоръчва след три години. 

Охрана на генофонда. Лечебно растение под специален режим на опазване и 

ползване. Някои популации се намират под косвената охрана в състава на защитени 

територии от различна категория и не се налагат други мероприятия със защитен характер. 

 

10 .  Bellis perennis L.- Парички 

Описание. Многогодишно тревисто растение. Коренището късо, тъмнокафяво, с къси 

странични разклонения. Стъблото слабо развито. Листата от гъсто до разредено 

простовлакнести, събрани в приосновна розетка, от обратноланцетни до широко 

обратнояйцевидни или лопатовидни, повече или по-малко внезапно стеснени в крилати 

дръжки, с ясна средна жилка. Кошничките от единични до малобройни, звънчевидни, на 

дълги 4-15 см, тънки, влакнести дръжки, на върха конусовидно задебелени, излизащи 

направо от розетката. Радиалните цветове 30-50, крайни, бели; езичето дълго 5-7мм, 

тръбестите цветове многобройни, жълти.  

Екология. Расте из влажни ливади и храсталачни места като елемент на естествената 

растителност. Среща се по - рядко по затревени, изоставени и пустеещи, крайпътни и 

крайселищни места. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Паричката цъфти през април- юли, 

плодоноси през юни- септември и е кръстосано насекомоопрашвано растение. Цветовете се 

посещават главно от пчели за прашец и цветен нектар. Размножаването е вегетативно и 

семенно.  

Дроги. Събират се кошничките през април – юли. 

Прогнозни количества. 0,2 т цвят. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократно черпене от популацията не трябва 

да превишава 80% от нея, за да останат и плодоносещи индивиди за семенно 

самовъзобновяване. Повторно черпене от находищата се препоръчва след 2 години. 

 

11. Betonica officinals L.- Ранилист 

Описание. Многогодишно растение, високо 10-80 см. Приосновните листа сближени 

в розетка, продълговати или от продълговатоелиптични до продълговатояйцевидни, дълги 3-

12 см и широки 1,5-5 см, тъпо назъбени, в основата са сърцевидни, на върха тъпи, с дълги 
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2,5-9 см дръжки; стъбловите листа подобни на приосновните, но по- малки и с по – къси 

дръжки. Присъцветните приседнали или с дръжки, по- къси от 1 см. Цветовете събрани в 

пазвите им в прешлен, а прешлените – в плътен клас. Прицветницте яйцевидноланцетни, 

дълги 5-10 мм, отначало зелени, впоследствие вдървяващи се и бодливи. Венчеато двуустно, 

розово, пурпурночервено или бяло, дълго 8-12 мм. 

Екология. Расте по тревисти и храсталачни места в горите, низините и планините. В 

естествената растителна покривка е  аскетаторен елемент, растящ най- често единично или 

на малки групи. Светлолюбив и сенкоиздръжлив ксеромезофит.  

Биологични особености и размножаване. Лечебният ранилист цъфти през юни- 

август, плодоноси през август- октомври и е кръстосано опрашващо се ентомофилно 

растение. Опрашването се извършва главно от земната пчела и от други ципестокрили 

насекоми с дълго хоботче. Размножава се чрез зрели орехчета, които се отделят от чашката 

при механичното раздвижване на стъблото от вятъра, животни и други.  

Дроги. Събира се надземната част през юни – август и корените през септември. 

Прогнозни количества. 0,4 т стрък, 0,2 т корен. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене на надземните части от 

популацията не трябва да надвишава 70 %, а на корените- 50 %, за да останат достатъчно 

индивиди за самовъзобновяване. При наличието на по – големи популации повторното 

черпене от находищата се препоръчва след 3-4 год. За надземната част и след 4-6 год. За 

корените.  

Охрана на генофонда. Лечебно растение под специален режим на опазване и 

ползване. Основно значение за опазването му има рационалното използване на естествените 

находища.      

 

12. Bistorta major S. P. Gray – Кървавиче 

Описание.Многогодишно коренищно растение. Коренището дебело, твърдо, S-

овидно извито, по повърхността тъмнокафяво, а отвътре розово- червено, с излизащи от него 

1 - 5 изправени, неразклонени голи стъбла. Приосновните и долните стъблови листа с 

дръжки; петурите от продълговато яйцевидни до продълговатоланцетни; най- горните 

стъблени листа приседнали, стъблообхващащи. Охреите много дълги, кафяви с линцетен 

връх; цветовете събрани във връхно, гъсто, много цветно, класовидно съцветие; 

прицветниците ципести, целокрайни. Околоцветникът 5-делен, разделен почти до основата, 

от розов до розово-червен. Тичинките 8, с розови прашници. Орехчето дълго 4-5мм, остро, 

тритъбесто, кафяво.  

Екология. Расте из влажни мочурливи места и ливади, поляни, храсталаци, около 

планински езера и блата, потоци, влажни каменисти склонове. Мезофит; върху кисели почви 

в тревисти съобщества е аскетатор. 

Биологични особености и размножаване.Обикновеното кървавиче цъфти през май – 

август, плодоноси през юли – септември, размножава се семенно и вегетативно чрез 

коренищни издънки. Растението е много жизнено и самовъзобновителният процес без режим 

на черпене протича добре. 

Дроги. Събират се коренищата през септември, октомври или през ранна пролет. 

Прогнозни количества. 20 кг корени. 

Възможности за черпене и ротация. Годишните експлоатационни запаси за страната 

досега са 100 – 200кг. годишно. Еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 60% от нея. Повторно черпене от находищата се препоръчва след 3 – 4 години. 

При спазване на тези норми могат да се събират по 800 – 1000 кг. Ротационното черпене 

предполага избягване на младите екземпляри и системно подсаждане на дребнте индивиди, 

извадени заедно с големите по време на работа. 

 

13. Carlina acanthifolia All. – Решетка 

Описание. Многогодишно, монокарпно тревисто растение. Коренището масивно, 
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цилиндрично, вертикално, кафяво, с дълъг корен, достигащ до дълбочина 50-100 см. 

Надземното стъбло неразвито. Всички листа приосновни в розетка, възкожести, от бодливо 

дълбоконазъбени до наделени, дълги 20-30 см, отгоре голи; външните листа стеснени в дълги 

дръжки; вътрешните листа до почти приседнали. Кошничката единична, приседнала, 

дисковидна, в диаметър 3-7 см; обвивните листа в няколко реда; външните листовидни, 

дълбоко наделени, бодливи; вътрешните възципести, жълтеникави. Цветовете многобройни, 

тръбести, възжълти. 

Екология. Расте из горски поляни, разредени гори и храсталаци, планински ливади, 

пасища и тревисти места като елемент на естествената растителност. Светлолюбив 

ксеромезофит.  

Биологични особености и размножаване. Решетката цъфти през юни- октомври, 

плодоноси през септември- ноември и е кръстосано насекомоопрашвано растение. Цветовете 

се посещават от различни насекоми, в това число  медоносни и земни пчели за цветен 

прашец и нектар. Размножаването е семенно. 

Дроги. Събират се корените през август - октомври. 

Прогнозни количества. 50 кг корени. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 50 % от нея, за да останат достатъчно плодоносещи индивиди за 

естествено възобновяване. Повторното черпене от находищата се препоръчва след 2-3 

години.  

Охрана на генофонда. Лечебно растение под специален режим на опазване и 

ползване. Популации на вида са включени в много резервати и национални паркове в Стара 

планина, Витоша, Пирин, Рила и Родопите. 

 

14. Chenopodium bonus-henricus L. - Чувен 

Описание. Многогодишно тревисто растение с дебел, месест, многоглав корен. 

Стъблото високо 20-80 см, изправено, единично, по- рядко от основата пирамидално 

разклонено, зелено или червеникаво. Листата последователни, едри, доста груби, обикновено 

целокрайни, с вълнообразен ръб, с дълги 5-8 см листни дръжки. Цветовете двуполови или 

само женски, събирани върху тяснопирамидални или конусовидно метличесто съцветие; 

околоцветните листчета 4-5, без гръбен ръб, тъпи, зелени, ципести, понякога назъбени, 

незакриващи напълно плода; тичинките 2-5; близалцата 2-3, дълги 0,8- 1,5 мм.  

Екология. Расте по тревисти рудерализирани места, край егреци, кошари, мандри и 

други наторени места в предпланините и планините. 

Биологични особености и размножаване. Чувенът цъфти през май - август. 

Размножава се със семена и само отчасти с коренови издънки. Самовъзобновителниият 

процес е сравнително бавен, а при събиране на корените практически изцяло се унищожават 

индивидите.  

Дрога. Събират се корените, извадените след узряване на семената, от август до 

октомври. 

Прогнозни количества. 20 кг корени. 

Възможности за черпене и ротация. Досегашното черпене от находищата е 4-5 тона 

корени годишно, което е прекалено много за застрашително обедняващите находища. Налага 

се временна пълна забрана за черпене в срок от 5 години на част от находищата. 

Междувременно трябва детайлно да се проучат всички съществуващи находища и да се 

проведат мероприятия по тяхното оптимизиране чрез подсяване и подсаждане. След 

привеждане находищата в нормално състояние може да се въведе система за ротиране на 

всички находища, при еднократно черпене между 60-70 % и период на покой, не по-къс от 3 

години. При спазване на тези условия може да се събрат 5-7 тона годишно. 

 

15. Cichorium intybus L.- Синя жлъчка 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 20-100 см. Коренът 
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вретеновиден, понякога ряповидно задебелен. Стъблото единично, изправено, разклонено, 

голо или разсеяновлакнесто. Приосновните листа в розетка на къси дръжки, 

обратнояйцевидни , от перестонаделени до нарязани; стъбловите приседнали,  със 

закръглени или стреловидни  ушички, стъблообхващащи. Кошничките многобройни, на 

групи по 2-5 или единични в пазвите на разклоненията и листата и на върха на клонките; 

обвивните листчета в два реда, външните в основата с кръгло светло петно, по ръба 

ресничести, вътрешните 2-3 пъти по- дълги от вътрешните, голи или с твърди четинки на 

върха. Цветовете небесносини, до 3 пъти по- дълги от обвивните листчета. 

  Екология. Расте из ливади и тревисти места, из изоставени и рудерализирани места, 

буренливи места край селища, пътища и жп линии, като плевел в градини, лозя и окопни 

култури. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Синята жлъчка цъфти през юни- 

октомври, плодоноси през август- ноември и е кръстосано, насекомоопрашвано растение. 

Цветовете се посещават от различни насекоми за цветен прашец и нектар. Размножаването е 

семенно. 

Дроги. Събират се корените и надземната част през август - октомври. 

Прогнозни количества. 0,1 т корени и 0,2 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията за 

корени не трябва да превишава 50 %, а за надземни части 80 % от нея, за да остават 

достатъчно плодоносещи индивиди за семенното самовъзобновяване. Повторното черпене от 

находищата се препоръчва след 2-3 години. 

 

16. Clematis vitalba L.- Обикновен повет 

Описание. Многогодишно катерливо или увивно растение, дълго 20 м. Стъблото 

пълзящо или увивно, силно разклонено, с издадени надлъжни ребра, с остаряването 

втвърдяващо. Листата срещуположни, на дълги дръжки, често увиващи се около опората, 

простоперести, с 3-9 яйцевидно- сърцевидни, едро напилени или едроназъбени листчета. 

Цветовете с дълги дръжки, слабо ароматни, бели, дребни, отвън с власинки, с венчевиден 4-

листен околоцветник, събрани в многоцветни, силно разклонени, метлицовидни съцветия. 

Екология. Расте из горите и храсталаците предимно на влажни места. Среща се най-

често на периферните части на съобществата. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Обикновеният повет цъфти през юни-

август, плодоноси през септември - октомври и е кръстосаноопрашвано, ентомофилно 

растение. Размножава се семенно и чрез вкореняване на полегнали на земята стъбла.  

Дроги. Събират се листата, корените и цветовете от юни до август. 

Прогнозни количества. 0,4 т листа, 0,1 т корени и 0,1 т цветове. 

Възможности за черпене и ротация. Въпреки наличието на многобройните 

популации, за да останат достатъчен брой плодоносещи индивиди за семенно 

самовъзобновяване, еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 70 % от 

нея. 

 

17. Colchicum autumnale L.- Мразовец 

Описание. Многогодишно тревисто растение с яйцевидна грудко- луковица, дълга 2-

5 см и широка 3- 3,5 см. Обвивката кестенява, тъмнокафява или черно- кафява. Шийката 

дълга 2,5- 8 м, най- малко наполовина по- къса от безлистното влагалище или почти равна на 

него. Листата 3- 6, от широко- до линейноланцетни, изправени, голи, дълги 9 – 35 см. 

Цветовете 1-3, бледорозови, по – рядко бели; външните околоцветни листчета ясно по- дълги 

от вътрешните; пхрашниците линейни, жълти, дълги 6- 8 мм, 2 пъти по- къси от тичинковите 

дръжки; стълбчетата на върха извити и лопатовидно разширени; близалцата удължени, 

едностранни. Кутийката дълга 3-6 см, в основата си разширена, към върха източена и 

завършваща  с късо носче. Отровно! 

  Екология. Расте като елемент на естествената вторична тревна растителност из 



Програма за опазване на околната среда в Община Белоградчик 2019 – 2023 година 

   

 

34 

влажни тревисти места, ливади, пасища, поляни и храсталаци.  

Биологични особености и размножаване.  Мразовецът цъфти през август – 

октомври, плодовете му узряват в началото на следващото лято. Размножаването е предимно 

семенно. Растението е много жизнено и при нормални условия на развитие има висок 

репродуктивен потенциал. Интересна биологична особеност е отрицателният ефект при 

наторяване. Затова не се препоръчва торене на участъци, заети от популации с по- голяма 

численост.  

Дрога. Събират се семената заедно с неразтворените кутийки през юни - август. 

Прогнозни количества. 20 кг семена. 

Възможности за черпене и ротация. От известно време дрога не се събира и това е 

особено благоприятно за възстановяване на нарушения баланс. Налага се планиране на 

ротация по райони или области- еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 70 % от нея, а повторното черпене от находището се препоръчва след 3-4 години.  

Охрана на генофонда. Редица пълноценни популации се намират в зоната на 

защитени територии. Охраната на останалите популации може да се осигури чрез 

рационално черпене от находищата им при спазване на процентните норми и режим на 

ротиране, както чрез опазване от наторяване и преждевременно окосяване на тревните 

съобщества. 

 

18. Cornus mas L.- Обикновен дрян 

Описание. Храст, висок до 3 метра, или дърво, високо до 7-8 метра с кафяво-

зеленикави клонки. Листата елиптични, целокрайни, срещуположни, с 3-5 странични 

дъговидни жилки и снопчета от власинки в ъглите на разклоненията на жилките. Цветовете 

жълти, появяващи се преди листата, събрани в малки сенниковидни съцветия; чашката от 4 

едва забележими зъбчета; венчелистчетата по 4; стълбчето 1.  

  Екология. Расте разпръснато или групово в смесени, главно дъбови гори, където се 

явява като подлес, както из храсталаци и скалисти склонове върху различни почви- най- 

често сиви горски, канелени горски и др. 

Биологични особености и размножаване.  Дрянът е един от най- раноцъфтящите 

дървесно- храстови видове- цъфти през февруари- март, а плодоноси през август-октомври. 

Семената покълнват много трудно и престояват в почвата години наред. При отглеждане се 

налага стратификация и скарификация на костилките. Индивидите разширяват заеманата 

площ в резултат на развитие на коренови издънки, от които се образуват множество стъбла. 

Създадени са ценни едроплодни сортове, но засега имат все още ограничено 

разпространение. 

Дрога. Събират се плодовете в подходяща беритбена зрелост през август - октомври. 

Прогнозни количества. 25 т плодове. 

Възможности за черпене и ротация. Някои данни показват, че се берат около 6 000 

тона плодове, като в това количество влизат събраните от населението за домашна употреба. 

Не се налага въвеждане на режим на ротация и ограничение в черпенето. 

Охрана на генофонда. Разположените в защитени територии храсти са достатъчни 

като изходен генетичен материал и не се налагат специални мерки за охрана.    

  

19. Corylus avellana L.- Обикновена леска 

Описание. Храст, висок до 5м, или малко дърво, високо до 10м. Листата закръглено 

обратнояйцевидни, от закръглени до яйцевидни с остро двойно назъбване. Цветовете 

еднополови, еднодомни. Мъжките реси по 2 - 4 в групи, по време на  цъфтежа дълги 8 см; 

женските цветове по 2 в пазвите на прицветни люспи.   

  Екология. Формира самостоятелни съобщества- храсталаци на мястото на изсечени 

или унищожени гори. Търпи изсичане, при което се формират нови гнезда от многобройни 

млади стъбла.    

Биологични особености и размножаване. Мъжките ресовидни съцветия на 
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обикновената леска се залагат през есента на предната година, но цъфти през февруари- 

април, когато се развиват и женските цветове. Леската е с изключителна жизненост и висок 

размножителен потенциал чрез семена и пънови издънки. Отдавна са въведени в култура 

редица ценни сортове с високи хранително- вкусови и лечебни качества.  

Дрога. Събират се корите през пролетта по време на сокодвижението и плодовете при 

пълна зрелост. 

Прогнозни количества. 22 т плодове. 

Възможности за черпене и ротация. Биологичната продуктивност е голяма и според 

някои изчисления могат да се събират до 5 000 тона плодове годишно. Не се налага 

въвеждане на режим на ротация и ограничение в черпенето. 

 

20. Cotinus coggygria Scop.- Смрадлика 

Описание. Храст, рядко ниско дърво, високо 4 м с дълбока коренова система. 

Младите клонки зелени или червеникави, лъскави, голи; старите кафяви. Листата прости, 

дъги 3- 10 см и широки 2-7 см, яйцевидни или широкоелиптични, голи или влакнести, отгоре 

зелени, отдолу сиво- зелени. Съцветията разположени връхно на клонките, растенията 

еднодомни или двудомни; цветовете двуполови или еднополови; чашелистчетата 5, 

елиптични или ланцетни; венчелистчетата 5, продълговати, бледожълти, 2 пъти по – дълги от 

чашелистчетата; тичинките 5, прикрепени към диск; цветните дръжки  след прецъфтяване 

силно удължаващи се, покрити с дълги, жълто- зелени или червеникави разперени власинки.  

Екология. Расте по сухи и каменисти  почви из храсталаци и дъбови гори предимно 

върху варовици. Образува и самостоятелни вторични съобщества на мястото на 

унищожените дъбови и други гори. Светлолюбив ксерофит и хазмофит, калцифилен вид.  

Биологични особености и размножаване. Смрадликата цъфти през май – юни, 

плодоноси юли- август и е кръстосано опрашващо се растение. Цветовете се посещават от 

различни насекоми, които извършват опрашването. Размножаването е предимно със семена, 

които се разсейват под действие на вятъра и гравитацията, по – рядко е вегетативно- чрез 

коренови и стъблени издънки. 

Дрога. Събират се листата на младите леторасти през юни - август. 

Прогнозни количества. 1 т листа. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 70 % от нея, за да останат достатъчно плододаващи  растения. 

Повторното черпене  от находищата при  наличието на по- големи запаси се препоръчва след 

2-3 години. 

 

21. Crataegus monogyna Jacq.- Обикновен глог 

Описание. Бодлив храст, 2-3 метра висок, рядко дръвче, високо до 3 метра. Бодлите 

сравнително малко, дълги 1,5-2 см, понякога облистени. Листата дланевидно 3-7-делни, в 

очертание яйцевидни, обратнояйцевидни или ромбични, дълги 5-7 см и широки 3,5-5 см, в 

основата клиновидно стеснени, рядко закръглени; дяловете нееднакви, на върха тъпи или 

заострени, целокрайни или неравномерно назъбени, отгоре лъскави, отдолу светлозелени, 

голи или с власинки по жилките; долните листа на плодните клонки едва наделени или 

назъбени. Съцветията рехави, щитовидни, с 10-18 цвята; чашелистчетата триъгълни, при 

плода извити назад; венчелистчетата бели, закръглени.  

Екология. Расте из храсталаци и гори, край пътеки из цялата страна. В естествената 

растителна покривка в храсталаци е предимно аскетатор. Умерено светлолюбив мезофит.  

Биологични особености и размножаване. Цъфти през май-юни, плодоноси през 

август-октомври. Кръстосано опрашвано растение, опрашването се извършва от различни 

ципокрили насекоми, включително и пчелите. Размножава се чрез семена.  

Дрога. Събират се цветовете с листата по време на цъфтеж през май – юни, по-рядко 

и плодовете през октомври - ноември. 

Прогнозни количества. 1,5 т цветове, 2,5 т плодове. 
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Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80 % от цветовете. При наличието на по- големи популации повторното 

черпене се препоръчва след 2 години. 

 

22. Cuscuta  europaea L.- Кукувича прежда 

Описание. Едногодишно безхлорофилно паразитно растение, увиващо се около 

гостоприемника и прикрепващо се за него. Стъблото от нишковидно до шнуровидно, в 

диаметър 0,5-2,5мм, разклонено, от жълтеникаво до червеникаво. Листата редоцирани до 

дребни люспи. Съцветията главички, в диаметър 1-1,5см, приседнали на стъблото или 

разклоненията в основата с ланцетен яйцевиден прицветник с 10-20 цвята; цветовете бели, 

розови, жълти, бледокафяви или зеленикави, дълги 2,5-4мм и почти толкова широки, на 

дръжки; чашката от обратноконична до раничковидна; разсечена до средата, златисто-жълта 

или кафява, прилепнала до венчето, в основата месеста; венчето звъневидно, на върха 5-

делно, дяловете от триъгълни до яйцевидни, изправени или затворени.    

Екология. Паразитира по различни тревисти растения и храсти. Светлолюбив 

мезофит.  

Биологични особености и размножаване. Кукувичата прежда цъфти през май – 

октомври, плодоноси през юни - октомври и е кръстосано ветроопрашвано растение. 

Размножава се чрез семена, които се разсейват от животни. 

Дроги. Събира се цялото растение по време на цъфтежа, като се изчиства от частите 

на растението-гостоприемник. 

Прогнозни количества. 10 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80% от нея, за да останат достатъчно плододаващи растения. При 

наличието на по- големи запаси повторното черпене се препоръчва след 2 години. 

 

23. Digitalis lanata Ehrh.- Вълнест напръстник 

Описание. Двегодишно до многогодишно тревисто растение с право неразклонено 

стъбло  високо 30-100 см. Листата последователни, продълговатоланцетни, целокрайни, по- 

рядко по края леко вълновидни; връхните стъблови листа приседнали, заострени, постепенно 

преминаващи в прицветници. Съцветието дълъг, гъст, многоцветен грозд; съцветната ос, 

прицветниците и чашките бяловлакнести; цветовете дълги 2-3 см; чашката 5-делна, 

разделена почти до основата; венчето двуустно, бяло или жълтеникаво с виолетови или 

кафяви жилки; тичинките 4, сраснали с венечната тръбица. 

Екология. Расте по сухи до умерено влажни тревисти и каменисти места, из 

храсталаците и в окрайнините на редките широколистни гори. Ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Вълнестият напръстник цъфти през юни- 

август. Размножава се чрез семена. Самовъзобновителната способност на индивидите и 

популациите е голяма, дори и при режим на черпене. 

Дроги. Събират се листата през фазите пъпкуване и цъфтеж. 

Прогнозни количества. 25 кг листа. 

Възможности за черпене и ротация. Досега са събирани около 2 тона годишно, но 

напоследък дрога не се събира. Еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 80 % от нея. Повторното черпене от находищата се препоръчва след 2 години. 

Необходимо е предварително да се проучва съдържанието на биологично активните 

вещества,  за да се събира само пълноценен материал. 

 

24. Eryngium campestre L.-Ветрогон 

Описение. Многогодишно бодливо тревисто растение с дълъг вретеновиден 

разклонен корен, проникващ дълбоко в почвата. Стъблото белезникаво-зелено, изправено, 

високо 30-60 см, от основата силно разклонено; формата на цялото растение е кълбеста. 

Приосновните листа на дълги дръжки, кожести, дълбоко пересторазсечени, дяловете 
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бодливоназъбени с низбягваща петура; стъбловите листа приседнали, стъблохващащи, по-

просто насечени, перестоназъбени, дебели. Цветовете дребни, събрани в сбити главести 

сенници, в основата с линейноланцетни бодливи листчета; венчелистчетата бели или 

белезникави, яйцевидноланцетни, осилести.  

Екология. Расте из сухи и умерено влажни пасища, полски или полупланински 

ливади, из храсталаци, често като бурен край пътища и селища. Светлолюбив, студоустойчив 

ксерофит- ксеромазофит. 

Биологични особености и размножаване. Ветрогонът цъфти през юли- август, 

плодоноси през август – септември и е кръстосано ветроопрашвано растение. Размножава се 

чрез семена, които се разсейват при разклащане на стъблата и търкалянето на цялото 

растение от вятъра. 

Дроги. Събират се надземните органи във фаза цъфтеж през юли – август. 

Прогнозни количества. 45 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Националните запаси надхвърлят съвременните 

потребности на страната. С оглед запазване на запасите еднократното черпене от 

популацията не трябва да превишава 60-70 % от нея. 

 

25. Euphrasia – species  diversa – Очанка 

Описание. Обикновено дребни едногодишни тревисти растения, рядко достигащи на 

височина до 20 см. Стъблото изправено, цилиндрично, нежно, слабо разклонено. Листата 

срещуположни, приседнали, с тъмнозелен цвят, яйцевидни, по ръба едро назъбени. 

Цветовете по върховете на стъблото или на разклоненията в пазвите на горните листа; 

баграта на цветовете доста разнообразна; чашката гола или слабо грубовлакнеста, драснала 

до средата, 4- делна; венчето двуустно с дълга тръбица; тичинките 4. 

Екология. Расте из храсти, по ливади и в разредени гори. Светлолюбив мезофит или 

ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Очанката цъфти през юли- август, 

плодоноси през септември- октомври. Едногодишни растения, които се размножават със 

семена. 

Дроги. Събират се надземните части в период на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 35 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80 % от нея, за да останат достатъчно плодоносещи индивиди за 

семенно възобновяване. Повторното черпене  от находищата се препоръчва след 2 години. 

Необходимо е и подсяване в находищата, от които се черпи дрога. 

 

26. Fragaria vesca L. s.l.-Горска ягода 

Описение. Многогодишно тревисто растение с хоризонтално или късо люспесто 

коренище. От пазвите на листата излизат дълги, пълзящи, вкореняващи се във възлите 

издънки. Листата сложни, тройни, събрани в листна розетка. Цветоносните стъбла високи 5-

30 см, безлистни. Цветовете в диаметър около 15 мм, двуполови, събрани в малоцветни 

щитовидни съцветия; чашелистчетата при плода разперени или извити назад; 

венчелистчетата дълги 4-8 мм, яйцевидни или закръглени, с нокът, бели; тичинките 20, равни 

или по-дълги от стълбчетата; яйчниците многобройни, голи. Цветното легло се разраства в 

лъжлив плод- ―ягода‖.  

Екология. Расте масово в разсветлените гори, също из храсталаци, сечища и тревисти 

места и по-рядко по поляните сред горите, като елемент на естествената растителност.   

Биологични особености и размножаване. Горската ягода цъфти през май- август, 

плодоноси през юни-септември и се размножава предимно вегетативно чрез столони. 

Възобновителният ритъм е добър, дори в условията на черпене. 

Дроги. Събират се листата през май – август и плодовете преди презряването им. 

Прогнозни количества. 0,2 т листа. 
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Възможности за черпене и ротация. През последните години се събират 8-10 тона 

листа годишно. При въвеждане на система за ротация по райони и спазване на условията за 

оптимално черпене може да се осигури неколкократно по-висок добив- примерно 28-30 тона 

годишно. Еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 80 % от нея, за да 

останат достатъчно плодоносещи индивиди за семенно възобновяване. Повторното черпене   

се препоръчва след 2-3 години. 

 

27. Farxinus ornus L. – Мъждрян 

Описание. Храст, висок 7-8 м, или дърво, високо 15 м. короната неправилна и овална, 

кората гладка, жълтеникаво-сива с бели лещанки, дебела до 8 мм. Пъпките светлокафяви или 

сребърносиви, ситновлакнести. Листата нечифтоперести, съставени от 7-9 листчета с 

елиптична форма или променливо назъбване. Цветовете дребни, белезникави с чашка и 

венче, разположени в метловидни съцветия по върховете на клоните; чашките се запазват 

във вид на 4 зъбчета, разположени при основата.  

Екология. Расте из каменисти склонове на дефилетата при пълно слънчево 

осветление. Видът е силно пластичен издържа добре засушаванията, понася засенчванията и 

е непридирчив към почвените условия. Най- често се среща в храсталачните и 

нискостеблените смесени гори, на места взема участие и във формирането на дъбовите и 

смесените топлолюбиви съобщества като втори дървесен етаж. Често формира и 

самостоятелни съобщества.  

Биологични особености и размножаване. Съдържанието на ескулин в кората на 

мъждрян у нас е 2,0-7,0 % спрямо възд. с. тегло. Тези широки граници на вариране са с пряка 

зависимост от условията на месторастене, за възрастта на растенията в възрастта на 

органите, от които се белят корите. Най- високо е съдържанието на ескулин в кори, събрани 

от млади растения по места с пълно слънчево време. Рязко намалява количеството на 

ескулин в кората от приземната част на ствола на стари растения. 

Дроги. Събира се кората на растението. 

Прогнозни количества. 65 кг кора. 

Възможности за черпене и ротация. Брането на кори от мъждрян е свързано 

единствено с използването им за производство на ескулин. Ето защо черпенето  зависи от 2 

основни фактора: 1) от съдържанието на ескулин в кората; 2) от възстановителните 

способности на вида при реконсрукцията с цел подобряване на състава на горския фонд в 

страната в това направление. Проучванията на възстановителните способности на вида 

показаха, че периодът на възстановяване на запасите е 12-15 години.  

 

28. Galeopsis tetrachit L. – Бударица 

Описание. Едногодишно растение. Стъблото просто или разклонено, високо 15-40 см, 

покрито с твърди, насочени на долу груби власинки. Листата срещуположни, с дръжки, 

яйцевидноланцетни или ланцетни, назъбени, прибегналовлакнести. Цветовете събрани в 

прешлени в пазвата на горните листа, най- горните прешлени приближени; чашката 

грубовлакнеста, тръбесто-фуниевидна, с 5 шиловидноланцетни зъбчета на върха; венчето 

двуустно, червеникаво или бяло; долната устна триделна, с жълтеникаво петно; средният дял 

по- широк от страничните, с конусовидни кухи израстъци на горната повърхност.  

Екология. Мезофит. Расте по умерено влажни тревисти и каменисти места в 

разредени гори, в сечища и като плевел из нивите. В естествената растителна покривка е 

адвентивен елемент, развиващ се успешно независимо от намесата на човека.  

Биологични особености и размножаване. Бударицата цъфти през юни- август, 

плодоноси през юли- октомври и е кръстосано опрашвано растение. Посещава се от различни 

ципокрили насекоми, включително и пчелите. Размножава се чрез орехчета, които се 

расзейват по механичен начин- при движение на стъблото от вятъра, животните и други. 

Дроги. Събира се надземната част на растението през юни – август. 

Прогнозни количества. 40 кг растения. 
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Възможности за черпене и ротация. При наличието на по- големи популации 

еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 70% от нея. Повторно черпене 

се препоръчва след 2-3 години. 

 

29. Genista tinctoria – Багрилна жълтуга 

Описание. Храст, висок 30- 60 см. Стъблото изправено, обикновено от основата 

разклонено, голо или гъсто прилегналовлакнесто. Листата прости, дълги 10-25 мм и широки 

10-30 мм, целокрайни, от елиптични до елиптичноланцетни, отгоре голи с ясни изразени 

жилки;; прилистниците от триъгълноланцетни до шиловидни. Съцветията гроздовидни, 

рехави, с 6-20 цвята, връхни; чашката от ½ до 1/3 по- къса от венчето; венчето жълто; 

флагчето елиптичнояйцевидно, с къс широк нокът; крилцата елиптични с къси тънки нокти; 

ладийката неясно сърповидна. Отровно! 

Екология. Расте из храсталаци и просветлени гори, по тревисти и каменисти, 

предимно умерено влажни места; издържа на значително засенчване, но оптимално се 

развива на просветлени места. Умерено светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Багрилната жълтуга цъфти през май – 

юли, плодоноси през август- октомври и е кръстосано наекомопрашвано растение. 

Размножава се вегетативно и семенно. 

Дроги. Събират се връхни клонки през юли – август. 

Прогнозни количества. 30 кг връхни клонки. 

Възможности за черпене и ротация. Събирането на дрога значително намалява 

семенното възобновяване в попуацията. Еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 50-60% от нея. Повторно черпене се препоръчва след 2 години. 

 

30. Geranium robertianum L. – Зловонен здравец 

Описание. Едно- двугодишно тревисто растение, високо 60 см с неприятна миризма. 

Стъблата прави, често разклонени от основата, покрити с къси власинки, червено-виолетови. 

Листата срещуположни, с перести дялове, често червеникави. Цветовете по върховете на 

клонките, 2 на дълги дръжки; чашелистчетата 5, елиптичноланцетни; венчелистчетата 5, 2 

пъти по-дълги от чашелистчетата, на върха закръглени, в долната част стеснени в нокътче; 

тичинковите дръжки скрити в цвета. 

Екология. Расте из влажни, сенчести гори и храсталаци.  

Биологични особености и размножаване. Зловонният здравец цъфти през май – 

септември, плодоноси през юни - октомври и е кръстосаноопрашвано растение. Размножава 

се вегетативно чрез коренищни издънки и семенно. Семената се разнасят чрез вятъра и 

водата. 

Дроги. Събират се цъфтящи стръкове през лятото и корени през есента. 

Прогнозни количества. 0,4 т стрък и 0,3 т корени. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене на коренища не трябва 

да превишава 50%, а на стръкове – до 70%. Необходима е ротация по райони. 

 

31. Geranium sanguineum L. – Кръвен здравец 

Описание. Многогодишно тревисто растение с добре развито коренище. Стъблата 

прави или възходящи до лежащи, разклонени от основата, високи 60-70 см, покрити с дълги, 

прости власинки приседнали жлезички. Листата на дълги дръжки, покрити с власинки, с 

дланевидна петура от 5-7 дяла, които се разделят на 3- 5 линейноланцетни дялчета. 

Цветовете едри, разположени поединично, върху дълги съчленени дръжки; чашелистчетата 

5, яйцевидноланцетни, с дълъг осил; венчелистчетата дълги 5,9-21 мм, широки 4-17 мм, 

обратнояйцевидни, в основата клиновидно стеснени, кървавочервени.  

Екология. Среща се предимно в предпланинските и планинските райони. Не образува 

популации, заемащи големи пространства, но на места формира свои съобщества, т.е. 

доминира в тревостроя. Основната преработка на дрога се извършва в Югозападна България. 
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Биологични особености и размножаване. Кървавочервеният здравец цъфти през 

май- август, плодоноси през юни-септември. Установени са две форми: рано- и 

късноцъфтяща, която съдържа флавоноиди. Размножава се вегетативно чрез коренищни 

издънки и семенно. 

Дроги. Събират се коренища през септември и октомври. 

Прогнозни количества. 0,1 т коренища. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 40-50% от нея. Повторно черпене се препоръчва след 2-3 години. 

 

32. Geum urbanum L. – Градско омайниче 
Описание. Многогодишно тревисто растение. Стъблото високо 15 – 50 сm, изправено 

или приповдигнато, неразклонено или разклонено в горната третина. Приосновните листа 

прекъснато перести, дълги 15 – 35 cm, сближени в розетка; страничните 1 – 5 двойки 

листчета малки, а връхната двойка и връхното листче (или само връхното листче) по-големи; 

всичките кръгли или яйцевидни, назъбени; стъбловите листа обикновено тройни; средното 

листче по-голямо от страничните. Цветовете на върха на стъблото и разклоненията му; 

чашелистчетата 10, в два кръга, външните линейни, 2 – 3 пъти по-къси от вътрешните, 

триъгълни; венчелистчетата продълговатояйцевидни, светложълти. 

Екология. Расте из храсталаци, по сенчести места, в покрайнини на горите, по 

поляни, край селища и сгради, по изоставени от обработка места и др. 

В естествената растителност е адвентивен елемент, свързан с човешкото въздействие 

върху природата. Сенколюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Градското омайниче цъфти през май – 

юли, плодоноси през юли – август и е кръстосаноопрашващо се растение. Цветовете се 

посещават от различни ципестокрили насекоми, включително и от медоносната пчела за 

събиране на нектар и цветен прашец. Размножава се чрез семена, като плодчетата се разнасят 

предимно от животни (зоохория), прикрепяйки се за тялото им със съчленено стълбче. 

Дроги. Събират се корените и коренищата през пролетта и надземната част през май -

юли. 

Прогнозни количества. 0,1 т корени и 0,1 т надземна част. 

Възможности за черпене и ротация. При наличие на по-големи популации 

еднократното черпене от популация не трябва да превишава 70 % от нея. Повторното 

черпене се препоръчва след 2 – 3 години. 

 

33. Hedera helix L. – Бръшлян 

Описание. Вечнозелено увивно или пълзящо растение с хватателни коренчета на 

стъблата. Младите клонки със звездовидни и прости власинки; старите голи. Листата дълги и 

широки 3 – 10 cm, кожести, прости, цели (при плодоносещите клонки) или 3 – 5-делни, 

дяловете триъгълни, целокрайни (при вегетативните клонки), отгоре голи, тъмнозелени, 

отдолу светлозелени със звездовидни власинки. Съцветията сенниковидни, разположени 

връхно по клонките. Цветовете двуполови, чашката и венчето 5-делни, жълто-зелени, 

тичинките 5. 

Екология. Расте из умерено влажни и сенчести широколистни и смесени гори, по 

скали и храсталачни места. Разпространено докъм 1800 m надм. в. 

Светлолюбив, сенкоиздръжлив мезофитен вид. 

Биологични особености и размножаване. Бръшлянът цъфти през август – 

септември, а плодоноси през следващата пролет и плодовете остават върху растението около 

една година. Кръстосаноопрашвано растение. Цветовете се посещават от различни насекоми, 

които извършват опрашването. Плодовете се разнасят предимно от птици. 

Дроги. Събират се листа по време на цъфтежа (август – септември). 

Прогнозни количества. 0,1 т листа. 

Възможности за черпене и ротация. При наличието на по-големи запаси 
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еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 80 % от нея, а повторно 

черпене се препоръчва след 2 – 3 години. 

 

34. Helleborus odorus W. et K. – Кукуряк 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо до 60 cm. Коренището пълзящо, 

хоризонтално и разклонено. Стъблото изправено, дебело, в основата често вдървеняло. 

Приосновните листа обикновено единични, трайни, презимуващи, на дълги дръжки, 

дланевидно наделени, с 5 – 11 яйцевидноланцетни, кожести, остро назъбени дяла, влакнести 

отдолу; стъбловите по-дребни и приседнали. Цветовете единични или събрани в цимозни 

съцветия. Околоцветните листчета 5, светлозелени, широкоовални. Тичинките многобройни. 

Нектарниците късофуниевидни. 

Екология. Расте из храсталаците, поляните и разсветлените гори в габърово-

горуновия и буковия пояс докъм 1500 m надм. в. Среща се в съобществата на Carpinus 

betulus, Quercus dalechampii, Fagus sylvatica, Quercus cerris, Carpinus orientalis. Светлолюбив, 

но сенкопонасящ мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Кукурякът цъфти през пролетта (март – 

април), рядко и по-рано, и е кръстосаноопрашвано, ентомофилно растение. Размножава се 

семанно и вегетативно (с коренищни издънки). 

Дроги. Събират се коренищата с корените през юли - октомври. 

Прогнозни количества. 0,1 т коренища. 

Възможности за черпене и ротация. Запасите от растението са значителни, но за да 

останат достатъчен брой плодоносещи индивиди за семенно възобновяване, еднократното 

черпене не трябва да превишава 70 – 80 % от популация. Повторното черпене може да бъде 

след 4 – 5 години. 

 

35. Herniaria glabra L. – Голо изсипливче 

Описание. Едногодишни или двугодишни растения. Стъблата полегнали, разклонени, 

дълги 15 – 20 cm, голи или покрити с къси власинки. Листата елиптични, обратнояйцевидни 

или лопатовидни, дълги 2 – 10 (20) mm и широки 1 – 3 (4) mm, възмесести, повече или по-

малко лъскави, голи или по ръба късоресничести. Цветовете в диаметър 1,5 – 2 mm, събрани 

по 5 – 10 (и повече) в главести или главесто-класовидни съцветия; чашелистчетата 5, 

яйцевидни или елиптични; венчелистчетата 5, силно редуцирани, нишковидни. 

Екология. Расте по песъчливи тревисти и скални места. В състава на растителната 

покривка е предимно като пионерен елемент и в деградирали тревни съобщества при слаба 

конкуренция на други видове. Светлолюбив ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Голото изсипливче цъфти през май – юли, 

плодоноси през юли – октомври и е ентомофилно и самоопрашващо се растение. Зрелите 

орехчета се отделят от растенията с помощта на вятъра, животните и др. 

Дроги. Събира се надземната част – стъблото с листата и съцветията, без 

вдървенялата приосновна част, през юни - септември. 

Прогнозни количества. 65 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. При липса на по-големи популации 

еднократното черпене не трябва да превишава 60 % от популацията, за да останат достатъчно 

индивиди за семенно размножаване, а повторното черпене се препоръчва след 3 – 4 години. 

 

36. Hernaria hirsute L. – Влакнесто изсипливче 

Описание. Едногодишно или двугодишно (по изключение многогодишно) растение. 

Стъблата полегнали, дълги 3 – 15 (20) cm, сиво-зелени, плътно покрити с къси разперени 

власинки. Листата продълговатоелиптични или обратноланцетни до линейни, дълги 5 – 8 mm 

и широки 2 – 2,5 mm, сиво-зелени, късовлакнести. Цветовете в диаметър 1 – 1,5 mm, събрани 

в главести съцветия, най-често по късите странични последователни разклонения на 

стъблото. Чашелистчетата 5, гъсто бяловлакнести. Венчелистчетата 5, бели, нишковидни. 
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Тичинки 2–3 (5). 

Екология. Расте по песъчливи и каменисти места в низините и предпланините като 

елемент от първичната растителна покривка или в деградирали вторични съобщества. 

Светлолюбив ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Грубовлакнестото изсипливче цъфти от 

средата на май до края на юли и е кръстосаноопрашвано и самоопрашващо се растение 

(кръстосаното опрашване се извършва от различни насекоми). Размножава се със семена. 

Дроги. Събират се стъблата заедно с листата и съцветията през май - юли. 

Прогнозни количества. 35 кг стъбла. 

Възможности за черпене и ротация. В страната липсват по-големи находища и 

затова събирането на дрогата е трудно. Еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 70 % от нея. Повторно черпене се препоръчва след 2 – 3 години. 

 

37. Hieracium pilosella L. – Рунянка 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо (5) 10 – 30 (50) сm. Коренището 

късо, вертикално, с дълги пълзящи надземни издънки с дребни листчета, понякога на края с 

цветоносна кошничка. Листата в приосновните розетки, обратноланцетни, лопатовидни или 

елиптични; дълги 1 – 12 cm и широки 0,5 – 2 cm, отгоре и по ръба зелени, разсеяно до гъсто 

простовлакнести, рядко със звездовидни власинки; отдолу сиво-бели, гъсто звездовидно 

влакнести. Кошничките единични, на върха на дълги 5 – 30 (50) cm дръжки, излизащи от 

листната розетка, с гъсти звездовидни и прости или и с жлезисти власинки. Цветовете 

езичести, сярножълти, често с червена ивица отдолу. 

Екология. Расте из планински ливади и храсталаци, по необработваеми места и 

изоставени ниви като елемент от естествената растителност в планините, от 1000 докъм 1800 

m надм. в. Среща се в разредени съобщества на Pinus nigra, P. Sylvestris, Picea abies, Fagus 

sylvatica, но най-често в тревните формации на Agrostis capillaris, Nardus stricta и др. по-

рядко се среща вторично като заплевелител на културни площи (предимно окопни култури). 

Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Рунянката цъфти през юли – август, 

плодоноси през август – октомври и е кръстосано насекомоопрашвано растение. 

Размножаването е вегетативно (надземни издънки) и семенно (полово и безполово). 

Дроги. Събират се надземни части – листни розетки и цветни кошнички през юни – 

август. 

Прогнозни количества. 30 кг надземна част. 

Възможности за черпене и ротация. Националните запаси са много големи и при 

наличието на многобройни популации не се налага повторно черпене през 2 – 3 години, а 

процентът за еднократното ползуване не трябва да превишава 70 % от наличните индивиди – 

да останат достатъчно екземпляри за самовъзобновяването на популациите (клоновете). 

 

38. Hypericum perforatum L. – Жълт кантарион 

Описание. Многогодишно тревисто растение с хоризонтално, пълзящо коренище. 

Стъблата изправени или в основата си възходящи, високи 20 – 100 cm, кръгли или 

двуръбести, голи. Листата дълги 5 – 20 mm, широки 2 – 15 mm, приседнали, линейни, 

линейноелиптични, или яйцевидни, със слабо видими жилки и многобройни прозрачни 

повърхности и редки черни жлези. Съцветията дълги 5 – 20 cm и широки 3 – 10 cm, 

щитовидни метлици; цветовете в диаметър 10 – 35 mm, от жълти до оранжеви; 

чашелистчетата 2 – 3 пъти по-къси от венчелистчетата; венчелистчетата дълги 10 – 16 mm, 

елиптични или елиптичнояйцевидни, по ръба с черни точковидни жлези. Тичинките 

многобройни, събрани в три снопчета. 

Екология. Расте по сухи тревисти, каменисти и храсталачни местообитания, в 

разредени гори и сечища, по необработваеми места, край пътища, като елемент на 

естествената растителност. Среща се в различни съобщества. 
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Светлолюбив ксерофит – ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Жълтият кантарион цъфти през май – 

август, плодоноси през юли – октомври и е кръстосаноопрашвано растение. Цветовете му се 

посещават от различни ципокрили насекоми, които извършват опрашването. Размножава се 

чрез семена и вегетативно (чрез коренищни издънки). 

Дроги. Събира се горната част на стъблото с листата и цветовете. 

Прогнозни количества. 0,4 т стъбла. 

Възможности за черпене и ротация. При наличието на по-големи запаси 

еднократното черпене не трябва да превишава 80 % от популацията, за да останат достатъчно 

плододаващи организми. Повторно черпене се препоръчва след 2 – 3 години. 

 

39. Hyssopus officinalis L. – Исоп 

Описание. Многогодишно тревисто растение с многобройни стъбла на един корен и 

обща височина 30 – 60 cm. Стъблото четириръбесто, в основата си въздървеняло, 

приповдигащо се, разклонено, покрито с власинки. Листата срещуположни, почти 

приседнали, целокрайни, ланцетни или линейноланцетни, дълги 1 – 5 cm и широки 1 – 10 

mm. Чашката тръбеста, с 5 почти равни зъбеца, жлезистовлакнеста. Венчето виолетово-

синьо, двуустно; тичинките 4, двете по-дълги, всичките стърчащи извън венчето; цветовете 

събрани по 3 – 7 в пазвите на листата, образуващи продълговати класовидни съцветия по 

върха на клонките и стъблото. 

Екология. Расте по сухи, варовити скалисти и каменисти тревисти места. Образува 

малки туфести групи, изграждащи силно разредени и с малки площи популации. 

Калцифилен и ксерофитен вид. 

Биологични особености и размножаване. Исопът цъфти през юли – септември и 

плодоноси през август – октомври. Въпреки достатъчния брой на зрелите орехчета, 

семенното размножаване не е особено интензивно, вероятно поради слабата (ниската) 

влагозапасеност на почвите по варовитите терени. При вегетативното размножаване, когато 

се увеличава броят на стъблата, се получава туфеста структура на популациите, които имат 

ниско покретие и заемат малки площи.  

Дроги. Събират се връхните части на стъблата по време на пълен цъфтеж. 

Прогнозни количества. 25 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Естествените находища не са достатъчни за 

задоволяване дори само на част от нуждите от дрога. Налага се конкретно проучване на 

основните популации и опити за въвеждане на вида като полукултура в най-подходящите 

варовити терени в страната. При спазване на строг режим на ротиране през 3 – 4 години 

може да се допусне еднократно черпене, не по-високо от 45 – 50 %. 

 Охрана на генофонда. Лечебно растение под специален режим на опазване и 

ползване. Забранена за събиране. Нито една от основните популации не се намира в 

условията на защита.  

 

40. Leonurus cardiaca L. – Дяволска уста 

Описание. Многогодишно тревисто растение с вдървеняло коренище. Стъблото 

право, високо 50 – 60 (120) cm, четириръбесто, надлъжно набраздено, от зелено до червено-

виолетово, кухо. Листата на дълги дръжки; долните дланевидно нарязани, в основата 

сърцевидни; горните ланцетни с три заострени дяла. Цветовете по няколко в раздалечени 

прешлени в пазвите на листата, предимно в горната част на стъблото; чашката гола, дълга 5 – 

6 mm, с 5 твърди, закривени навън зъбчета; венчето светлочервено, тръбесто, двуустно; 

горната устна цяла, отвън гола или бяло влакнеста; долната устна триделна, 2 пъти по-дълга 

от чашката. 

Екология. Среща се като рудерално растение, единично или образува по-големи 

групи край селища, бунища, пътища, в края на синурите, сред храсталаци, пасища и горски 

поляни. 
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Светлолюбив мезофит, невзискателен към почвата. 

Биологични особености и размножаване. Дяволската уста цъфти през юли – 

септември, плодоноси през август – октомври и е насекомоопрашвано растение. Плодовете 

се разнасят от вятъра и при механично движение на стъблото. 

Дроги. Събират се връхните части на цъфтящите стръкове през юни – август. 

Прогнозни количества. 0,2 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 60 – 70 % от нея. Повторното черпене се препоръчва след 1 – 2 години. 

Охрана на генофонда. В планинските зони видът е включен в някои национални 

паркове, а в низините трябва да се контролира рационалното му използване. 

 

41. Linaria vulgaris Mill.-  Луличка 

Описание. Многогодишно тревисто растение с вретеновиден корен. Стъблото кръгло, 

високо 40-60 см, изправено, гъсто облистено почти до върха, голо, около съцветието 

жлезисто- влакнесто. Листата последователни, приседнали от линейноланцетни до линейни, 

голи. Цветовете на дръжки, с прицветници, събрани във връхни гроздовидни съцветия. 

Чашката 5- листна, сраснала само в основата, 3- листна. Венчето тръбесто- двуустно, 

бледожълто, с оранжева горна устна, в основата  с дълга шпора. 

Екология. Расте по тревисти места, край пътища и орници, в покрайнини и 

храсталаци и разредени горички, както и като плевел в окопните култури със слята 

повърхност. Бурен с мезофитна природа, термофит от южния континентален център. 

Биологични особености и размножаване. Луличката цъфти през юни- септември. 

Развива жизнени коренища, с които активно се размножава по вегетативен път. Семенното 

размножаване има подчинено значение. Върху един индивид могат да се намерят цветни 

пъпки, обилно разцъфнали цветове и зрели семена. 

Дроги. Събират се стръковете във фазана пълен цъфтеж през юни – август. 

Прогнозни количества. 0,1 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Като се има предвид жизненоста на вида и 

активното вегетативно размножаване, еднократното черпене може да достигне 90 % от  

популацията, без да се налага ротация на находищата. Биологичната продуктивност и 

запасите многократно превишават нуждата от дрога  и не се налага въвеждането на вида в 

култура. 

 

42. Melilotus officinalis ( L.) Pall.- Лечебна комунига 

Описание. Двугодишно растение, високо 40-150 см. Стъблото единично, изправено 

или възходящо, разклонено от основата, наребрено, голо. Листата  тройни, шиловидни 

пррилистници; листчетата дълги 1,5-2 см и широки 0,4-1,2см, обратнояйцевидни до 

линейноланцетни, назъбени, на върха с осилче, голи, средното на 4-5 пъти по- дълга дръжка. 

Съцветията гроздовидни, многоцветни, рехави; чашката 1/2 или 1/3 от дължината на венчето; 

венчето жълто; флагчето обратнояйцевидно, с къс  нокът; крилцата с линейна петурка; 

ладийката на върха затъпена. 

Екология. Расте по влажни тревисти места в границите на естествената растителност 

като слабо конкурентен адвентивен аскетатор или като рудерално растение по нарушени 

терени край пътища и селища. Светлолюбив мезофит. При багоприятни условия развива 

популации с висока плътност. 

Биологични особености и размножаване. Лечебната комунига цъфти през юни- 

август, плодоноси през юли-септември и е кръстосано насекомоопрашвано растение. 

Размножава се със семена. Зрелите плодове се разсейват гравитачно и се разтварят след 

овлажняване в почвата. Семената покълнват след значителен покой. 

Дроги. Събират се връхни клонки през юни – август. 

Прогнозни количества. 35 кг клонки. 

Възможности за черпене и ротация. Черпенето на дроги намалява семенното 
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самовъзобновяване на популациите. Еднократното черпене от популацията не трябва да 

превишава 70% от нея. Повторно черпене от същото находище  се препоръчва през 1 година. 

 

43. Mentha spicata- Обикновена мента 

Описание. Изправени многогодишни растения с надземни и подземни коренища. 

Листата приседнали или долните на много къси дръжки. Цветовете събрани в прешлени, 

които образуват прекъснати класовидни съцветия с диаметър 5-15 мм. 

Екология. Расте по влажни тревисти места край реки и блата, в низините и планините 

като елементи на естествената растителност. Видовете от групата се култивират и като 

подправки. Светлолюбиви мезо- и хигрофити, участващи в естествените фитоценози като 

атвохонни аскетатори, на места и като доминанти 

Биологични особености и размножаване. Видовете от групата цъфтят през юли до 

август, плодоносят през август- октомври и са насекомоопрашвани растения. Цветовете им 

се посещават главно от пчели и други ципекрили насекоми за цветен прашец и нектар. 

Размножава се със семена и вегетативно чрез коренищни издънки. Орехчетата се разнасят от 

вятъра или от водата. 

Дроги. Събират се цъфтящи стръкове през юли – август. 

Прогнозни количества. 75 кг стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 70-80% от нея. Събирането на суровината да се провежда по райони 

през 1-2 години. 

Препоръчва се интродуцирането и селекцонирането на ценни диворастящи форми  и 

висок процент етерични масла.  

 

44. Onopordon acanthium L.- Гингер 

Описание. Двугодишно тревисто растение, високо 30-150 см. Коренът вретеновиден, 

масивен. Стъблото е единично, изправено, гъсто до разсеяно паяжинестовлакнесто, в горната 

част разклонено, по цялата дължина с 2-4 вълновидно изрязани, широки 6-15 мм, сиво-бели 

крила с дълги 2-15 мм, твърди жълти бодли. Приосновните листа елиптични; стъбловите 

широкояйцевидни до продълговатояйцевидни или линейноланцетни, приседнали, изрязано 

назъбени, с дълги 2-11 мм, жълти твърди бодли. Кошничките полукълбести, широки 2-6 см, 

единични или по 2-5 в групи, приседнали по върховете на стъблото и клонките. Обвивните 

листчета в няколко реда, линейношиловидни, на гърба четинесто влакнести, на върха жълт, 

твърд бодил, дълъг до 5 мм. Цветовете тръбести, двуполови, пурпурни, бледовиолетови или 

възрозови.   

Екология. Расте из пустеещи рудерализирани и изоставени площи край пътища и 

селища, из рудерализирани и деградирани пасища, като вторичен елемент на растителната 

покривка в равнините и планините. В естествената покривка е адвентивен елемент, 

разпространен и развиващ се само при намеса на човка в една или друга степен. При добри 

условия образува многочислени и плътни популаци. Светлолюбив ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Гингерът цъфти през юли- август, 

плодоноси през август- октомври и е кръстосано насекомоопрашвано растение. Цветовете се 

посещават от различни ципокрили насекоми и особено от медоносни пчели за нектар и 

цветен прашец. Размножава се чрез семена.  

Дроги. Събират се цветните кошнички в горната част на стъблото и клонките през 

юли – август. 

Прогнозни количества. 45 кг стрък. 

Възможности за черпене и ротация. При наличието на многобройни  популации 

еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 80% от нея, за да останат 

достатъчен брой плодоносещи индивиди за семенно самовъзобновяване. Повторно черпене 

се препоръчва през 1-2 години. 

 



Програма за опазване на околната среда в Община Белоградчик 2019 – 2023 година 

   

 

46 

45. Origanum vulgare L. ssp. vulgare - Обикновен риган  

Описание. Многогодишно тревисто растение с добре развито коренище и изправени 

стъбла, високи до 30-60 см. Листата срещуположни, на къси дръжки, 

продълговатояйцевидни, неясно назъбени, покрити с къси власинки и прозрачни 

етеричномаслени жлези. Цветовете едно- двуполови в пазвите на керемидообразно 

припокриващи се виолетови, рядко зелени прицветници, събрани в продълговати класчета, 

оформящи метлицовидни съцветия; чашката звънчевидна с пет еднакви зъбеца и пръстен от 

власинки при отвора си; венчето неясно двуустно с врязана горна и триделна долна устна, от 

розово- лилаво до бяло.  

Екология. Расте из храсти разредени гори и горски поляни. Светлолюбив мезофит, 

участващ в естествените съобщества като автохтомен аскетатор. 

Биологични особености и размножаване. Обикновеният риган цъфти през юни- 

август, плодоноси през юли- септември и е насекомоопрашвано растение. Размножава се 

чрез семена и вегетативно чрез коренищни издънки. Лечебно растение под специален 

режим на опазване и ползване. Забранена за събиране. 

Дроги. Събират се цъфтящи стръкове през юли – август. 

Прогнозни количества. 50 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 60-70% от нея. Перспективни популации с висок процент етерично 

масло могат да се интродуцират за селекционна работа. Повторно черпене се препоръчва 

през 2-3 години. 

 

46. Paliurus spina- christi  Mill. -  Драка 

Описание.  Силно разклонен трънлив храст, висок до 2-3 м. Листата последователни, 

разположени почти в два реда, дълги 2-4 см и широки 1,3-3,0 см. Цветовете в дихазии, 

събрани в пазвен грозд, жълто- зеленикави, двуполови, широки 3-4 мм, звездовидни; 

цветната дръжка по-дълга от чашката; чашката паничковидна с разперени голи дялове; 

венчелистчетата дребни, малко по-къси от чашката; яйчникът 2 – 3-гнезден, срастнал с 

цветното легло; стълбчето 2 - 3-делно. Отровно! 

Екология. Расте по тревисти, каменисти и припечени склонове в покрайнините на 

гори и в разредени кссеротермни дъбови гори по хълмове, по-рядко по крайморските пясъци 

е като вторичен елемент и едификатор след деградиране на равнинните дъбови гори, 

предимно на варовит терен. Образува почти чисти съобщества. Светлолюбив, термофилен и 

калцифилен вид, който се размножава предимно вегетативно чрез коренови издънки. Приема 

се като храстов плевел в някои пасища. 

Биологични особености и размножаване. Драката цъфти през май - септември, 

плодоноси през юни – ноември, като плодовете и могат да се събират до края на зимата. Тя е 

изключително жизнен храстов вид, способен да поддържа плътността на популациите си и да 

ги разширява на терена. Размножава се вегетативно чрез коренови издънки и със семена. 

Дроги. Събират се плодовете след узряване през юли – ноември. 

Прогнозни количества. 65 кг плод. 

Възможности за черпене и ротация. Черпенето на дрогата не влияе отрицателно 

върху размножителния потенциал и темпа на самовъзобновявяане. Не се налага система за 

ротиране и ограничаващи проценти за черпене. 

 

47. Petasites hybridus (L.) P. Gaertn., B. Meyer et Schreb. – Чобанка 

Описание. Многогодишно тревисто двудомно растение. Коренището масивно, дълго, 

месесто, в горните възли клубенесто задебелено, развиващо през през пролетта мъжки 

цветоносни стъбла с 6 – 21 люсповидни листа и с 16 – 55 мъжки кошнички, събрани в 

касовидни до сбити метличести, дълги 6 – 10 см, сложни съцветия или женски цветоносни 

стъбла с по 17 – 38 люсповидни листа и 32 – 130 кошнички. Обвивните листчета и на двата 

типа кошнички от еиптични до елиптично обратнояйцевидни, цели , възпурпурни. Цветовете 
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на двата типа кошнички тръбессти, бледо- до червеникаво-виолетови, по-рядко до кремаво 

до жълтеникаво-бели.  

Екология. Расте по влажни, каменисти, песъчливи и тревисти крайпоточни и речни 

места, като елемент на естествената растителност често на влажни насипи край пътища. На 

места край реки и потоци образува обширни популации с голяма плътност. Сенколюбив 

мезохигрофит. 

Биологични особености и размножаване. Лечебната чобанка цъфти през март- 

април, плодоноси през май- юни и е двудомно крстосаноопрашвано растение. Цветовете му 

се посещават от различни ципокрили насекоми за цветен прашец и нектар. Размножава се 

вегетативно и чрез семена. 

Дроги. Събират се листа и коренища с корените през август – октомври. 

Прогнозни количества. 45 кг листа и 50 кг корени. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 70% от нея, за да останат достатъчно асимилиращи и натрупващи 

резерви  в коренищата листа, както и за естественото самовъзобновяване на популацията. 

Повторното черпене от местонаходищата се препоръчва след 3 години. 

 

48. Plantago lanceolata L.- Теснолистен живовляк 

Описание. Многогодишно тревисто растение със силно разклонено коренище. 

Цветоносното стъбло безлистно, високо 10-30 см. Листата на къси дръжки, събрани в 

приосновна розетка, ланцетни или широколинейни, с 3-7 почти успоредни жилки. Цветовете 

светлокафяви, събрани на върха в гъст цилиндричен клас, дълъг 2-5 см; венчелистчетата 4, 

ципести, в долната част сраснали в тръбица, на върха 4- делна.  

Екология. Расте из ливади, пасища по сухи и умерено влажни тревисти и песъчливи 

места, край пътища, като плевел в градини, по лозя и окопни култури в низините и 

планините. Светлолюбив и студоустойчив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Теснолистният живовляк  цъфти през 

юни- септември, плодоноси през август – октомври и е кръстосано насекомо- и 

ветроопрашвано растение. Размножава се със семена и вегетативно. 

Дроги. Събират се листа или цяла надземна част през май – октомври. 

Прогнозни количества. 55 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Националните запаси са големи.Еднократното 

черпене от популацията не трябва да превишава 80% от нея, за да останат достатъчено 

плодоодаващи организми. Повторно черпене се препоръчва след 1-2 години. 

 

49. Plantago major L.- Широколистен живовляк 

Описание. Многогодишно тревисто растение с дебело коренище с множество тънки 

корени. Стъблото безлистно, голо на върха, завършващо с класовидно съцветие. Листата 

върху широки, дълги дръжки, разположени при основата в розетка, широкояйцевидни или 

елиптични, с 3-9 дъговидни жилки, целокрайни или плитко назъбени, тъпи, почти голи. 

Цветовете сиво-зеленикави или светлокафяви; венчелистчетата 4, ципести, в долната част 

сраснали в тръбица, на върха 4- делни; тичинките 4.  

Екология. Расте по влажни тревисти, песъчливи и наводнени места, край реки, блата, 

изкопи, край пътища и сечища като елемент на естествената растителност. Рядко се среща в 

затворени съобщества, а предимно на места, все още незаети напълно от други растения. 

Светлолюбив мезофит – мезохигрофит. 

Биологични особености и размножаване. Широколистният живовляк  цъфти през 

юни- октомври, плодоноси през юли-ноември и е кръстосано насекомо- и ветроопрашвано 

растение. Размножава се със семена и вегетативно. Семената се разсейват при механично 

движение на стъблата или от насекоми. 

Дроги. Събират се листа или цяла надземна част през май – октомври. 

Прогнозни количества. 75 кг растения. 
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Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 80% от нея, за да останат достатъчено плодоносещи индивиди за 

семенно възобновяване. Повторно черпене от находищата се препоръчва през 1-2 години. 

 

50. Polygala major s.l. – Голяма телчарка 

Описание. Многогодишни тревисти растения. Стъблото високо до 60 см, с 

вдървеняло коренище, а често и с стерилни издънки в основата. Листата ланцетни или 

линейни. Цветовете събрани във връхни гроздове, розови до черни; чашелистчетата еднакви 

по форма, над 2- пъти по- къси от крилцата. 

Екология. Видовете от групата растат из ливади, по тревисти места и в храсталаци 

ката постоянни елементи на тревните съобщества от естествената растителност, в които 

преобладават житните растения. Ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Видовете от групата Голяма телчарка 

цъфтят през май- август, плодовете им узряват през юли- септември  и са 

крстосаноопрашвани растения. Опрашването се извършва от различни ципокрили насекоми 

и дребни твърдокрили насекоми. Размножават се със семена. 

Дроги. Събират се цели растения или само надземната им част през май – юли. 

Прогнозни количества. 45 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от популацията не 

трябва да превишава 70% от нея. Повторно черпене се препоръчва след 2-3 години. 

Охрана на генофонда. Видовете от групата на Голямата телчарка могат да се 

охраняват чрез защитени територии. Някои находища се намират в планинските резервати у 

нас. Основно значение за опазването им има рационалното използване на естествените 

находища. 

 

51. Polygonum aviculare L.- Пача трева 

Описание. Едногодишно тревисто растение със силно разклонени приповдигащи се 

или полегнали стъбла, дълги 20-60 см, с ясно изразени възли и междувъзлия. Листата с къса 

дръжка и от ланцетна до яйцевидноланцетна петура. Цветовете единични или събрани по 2-6 

в пазвите на листата; околоцветникът дълъг 4мм, 5- делен до основата, дяловете взаимно 

припокриващи се, по края розови, червени или бели; тичинките 8. 

Екология. Расте като плевел в посевите, както и по тревисти места край селищата, по 

синурите, пътищата. Светлолюбив ксеромезофит. 

Биологични особености и размножаване. Пачата трева цъфти през юни- октомври, 

и образува многобройни семена с продължителна и голяма кълняемост. Размножава се със 

семена. Притежава значителни самовъзобновителни възможности. 

Дроги. Събира се надземната част в началото на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 55 кг растения. 

Възможности за черпене и ротация. За да се поддържат запасите,  еднократното 

черпене от популацията не трябва да превишава 90% от нея. Повторно черпене се 

препоръчва през 2 години. 

 

52. Polypodium vulgare L. – Сладка папрат 

Описание. Многогодишно тревисто спорово растение с хоризонтално надземно или 

подземно коренище, покрито с кафяви люспи. Листата излизат от горната страна на 

коренището в две редици; дръжката тясна, жълтеникава или зеленикава, по- къса от 

петурата; петурата кожеста, дълга 10-40 см, удълженотриъгълна, пересто наделена, с по 20 

ситно назъбени дяла от двете срани на листната ос; по долната повърхност на делчетата на 

две редици разположени кръгли сори, без индузии. Спорите жълтеникави с брадавичеста 

повърхност. 

Екология. Расте в сенчестите гори главно върху влажни скали, по рядко върху 

почвата в съобществата. Светлолюбив мезофит.  
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Биологични особености и размножаване. Сладката папрат разсейва спорите си през 

юни и юли. Размножава се чрез спори и чрез партикулация на разклоненията на коренищата 

на старите екземпляри. Тъй като дрога е коренището, със събирането му се намаляват 

числеността и плътността на популациите. Популациите имат ниска възобновителна 

способност дори и без черпене. 

Дроги. Събират се коренища през септември - октомври. 

Прогнозни количества. 35 кг коренища. 

Възможности за черпене и ротация. През последните години за страната се събират 

200-400 кг. Налага се въвеждането на ротационен режим. Еднократното черпене от 

популацията не трябва да превишава 40% от нея. Повторно черпене се препоръчва след 6-7 

години. 

  

53. Populus tremula L.- Трепетлика 

Описание. Двудомно дърво, високо 25-30 м с широка, силно разклонена корона. 

Кората сиво – зеленикава; младите клонки цилиндрични, зеленикаво- кафяви, голи, лъскави. 

Листата закръглени или триъгълно – елиптични, едро назъбени; дръжките равни на петурата, 

силно странично сплеснати в горната си половина; прилистниците линейни, рано опадващи. 

Ресите цилиндрични, увиснали, развиващи се преди листата; мъжките реси дълги до 15 см, 

мъхнати; женските реси по- къси; тичинките 5-12, с пурпурни прашници; близалцата 2, 

пурпурни, мъхнати. 

Екология. Расте из смесени широколистни и из иглолистни гори, сечища, ветровали 

и пожарища. Образува самостоятелни съобщества или участва в състава на гори от бук, 

обикновен габър, горун, смърч, бял бор и др. Принадлежи към групата на най – 

светлолюбивите дървесни видове. Отличава се със силната си приспособимост към 

почвените условия, но расте най – добре върху плодородни горски почви при умерена и 

постоянна въздушна влага. 

Биологични особености и размножаване. Трепетликата цъфти през април – май, а 

плодоноси юни – август. Кореновата система е плоска и силно пълзяща. При разсичане на 

стъблото или застаряване образува многобройни издънки. Изкуственото размножаване се 

извършва най – лесно с коренови издънки и семена.  В пожарищата,  в сечищата и 

ветровалите, трепетликата е пионерен елемент при възстановяване на горската растителност. 

Дроги. Събират се пъпки и мъжки реси през март – май и кори през пролетта или 

есента. 

Прогнозни количества. 25 кг пъпки, 55 кг мъжки реси, 75 кг кора. 

Възможности за черпене и ротация. Не се налага режим на ротация, тъй като 

събирането на листни пъпки и мъжки реси не се  отразява съществено върху 

възпроизводството на популациите. Трепетликата  е относително ценен дървесен вид и 

заслужава повече внимание и грижи за отглеждане на изкуствени насаждения дори в 

равнините части  на страната върху влагозапасени терени. 

 

54. Potentilla erecta ( L. )  Räuschel -  Горско прозорче     

Описание. Многогодишно тревисто растение с изправени, полегнали или почти 

хоризонтални коренища. Стъблата високи 10- 50 см, изправени или приповдигнати, а 

горните части разклонени,  облистени.  Приосновните листа дланевидни с 5 листчета. 

Цветовете в диаметър не по – големи от 1 см, чашелистчетата в 2 кръга по 4, 

рехавовлакнести; венчелистчетата 4, дълги 4-6 мм, равни или малко по – дълги от 

вътрешните чашелистчета, жълти; тичинковият пръстен почти гол; тичинките 15 – 20, с 

дълги голи дръжки и дребни закръглени прашници; цветното легло малко, сплеснато, 

влакнесто; яйчниците голи; сълбчетата  пиронообразни.  

Екология. Расте по влажни ливади и торфища, пасища и тревисти места и в 

разредени, главно в иглолистни гори като естествен елемент на тревистата растителност. 

Мезофит – хигромезофит. 
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Биологични особености и размножаване. Горското прозорче цъфти през юни – 

август. Размножава се семенно и вегетативно и самовъзобновителният процес е сравнително 

добър. Дренирането на някои влажни терени намалява възможността за разширяване на 

популациите и увеличаването на тяхната гъстота. 

Дроги. Събира се коренището през септември – октомври. 

Прогнозни количества. 45 кг коренище. 

Възможности за черпене и ротация. Досега се събират  5 – 6 тона коренища 

годишно за цялата страна. Еднократното черпене от популацията не трябва да превишава 

70% от нея. Повторното черпене се препоръчва след 4 - 5 години. 

 

55. Potentlla reptans L. – Пълзящо прозорче 

Описание. Многогодишно тревисто растение с изправени, многоглавести дебели 

коренища. Стъблата силно удължени, пълзящи, дълги над 1 м, вкореняващи се във възлите. 

Листата с дълги дръжки, обикновено дланевидни, с 5 листчета. Цветовете най – често в 

диаметър 18 – 25 мм, единични, по – рядко по 2, пазвени; чашелистчетата след прецъфтяване 

уголемяващи се; венчелистчетата дълги 8 – 12 мм, почти двойно по – дълги от 

чашелистчетата, златножълти; тичинковият пръстен почти гол; тичинките 20 с къси голи 

дръжки. Цветното легло конично, влакнесто, яйчниците голи; стълбчетата пироноподобни с 

разширени близалца.  

Екология. Расте като елемент на естествената тревиста растителност по тревисти 

места, край селища, из долове, край реки и потоци при по – висока влажност на почвата в 

равнините и планините на цялата страна. Мезофит – хигрофит.   

Биологични особености и размножаване. Пълзящото прозорче цъфти през юни – 

август. Размножава се предимно вегетативно чрез разклоняване на коренищата и 

вкореняване на стъблата. Проявява се като изключително жизнено растение с висок 

самовъзобновителен потенциал при осигурена оптимална почвена влажност. 

Дроги. Събират се коренища през септември - ноември. 

Прогнозни количества. 0,2 т коренища. 

Възможности за черпене и ротация. Въпреки огромните резерви, разумно е да се 

въведе ротация по райони, области или по – големи райони от страната, за да се регулира 

ритъма на самовъзобновяване. Еднократното черпене не трябва да превишава 75 – 80 % от 

коренищата. Повторното черпене се препоръчва през 1 година. Ако не се използват всички 

находища при установеният режим на черпене, възможно е събиране на 50 – 60 тона дрога 

годишно за страната, без това да се отрази върху репродуктивната възможност на 

популациите.   

 

56. Primula veris L. – Лечебна иглика     
Описание. Многогодишно тревисто растение с късо коренище и множество дълги 

цилиндрични корени с диаметър 1 – 2 мм. Съцветната дръжка висока 5 – 35 см, в диаметър 1 

– 3 мм. Листата събрани в приосновна розетка, дълги 4 – 17 см, широки 2 – 8 см, неправилно 

вълновидноназъбени. Съцветието прост, централен или едностранен сенник, с 3 – 10 цвята; 

чашката дълга 8 – 16 мм, широка 3 – 4 мм, звънчевидна; венчето в диаметър10 – 18 мм, 

дисковидно или звънчевидно, с интензивно жълти дялове.  

Екология. Расте из храсталаци, по горски поляни, в покрайнините и в разредените 

широколистни гори, а на места навлиза и в иглолистният пояс като елемент на естествената 

тревна и разредена горска растителност.  

Биологични особености и размножаване. Лечебната иглика цъфти през февруари -  

март, а плодоноси през април – юни. Тя е с много голяма жизненост и висок размножителен 

потенциал. Размножава се предимно със семена и отчасти вегетативно чрез коренищни 

разклонения. При създаване на подходящи условия за развитие площта на популаците на 

игликата и тяхната плътност много бързо се разширяват. Лечебно растение под специален 

режим на опазване и ползване. 
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Дроги. Събират се листата през март – април, цветовете през март – юни и 

коренищата с корените през май - юни. 

Прогнозни количества. 45 кг листа, . 

Възможности за черпене и ротация. Създаването на план за ротация, в която да се 

включат всички райони, ще даде възможност еднократното черпене да не превишава 60 % от 

популацията, повторното черпене да бъде след 3 – 4 години и  да се повиши добивът на 

дрога, без да се нарушат самовъзобновителните възможности на вида. Преработените 

количества дрога за година могат да достигнат 8 – 10 тона листа, 10 – 12 тона цветове и до 3 

тона коренища.  

 

57. Prunus spinosa L. – Трънка 

Описание. Храст със силно разклонено стъбло, висок 1 – 3 м, развиващ многобройни 

коренови издънки. Клоните преплетени, покрити с тръни. Листата на къси дръжки, дълги 2 – 

4 мм, от елиптични до обратнояйцевидни, напилени. Цветовете единични, появяващи се пред 

разлистването; венчелистчетата бели, със зеленикав оттенък.   

Екология. Расте из храсталаци, по синури, пасища, пустеещи места, в покрайнините 

на дъбови гори. Среща се из цялата страна. Светлоюбив, студоустойчив ксеромезофит и 

мезофит. Дребно плодно растение, което е предимно антропофитен еемент в естествената 

растителност. Понякога образува и самостоятелно храстови съобщества.    

Биологични особености и размножаване. Трънката цъфти през март - април, а 

плодоноси през септември – октомври. Размножава се чрез семена, които се разсейват чрез 

разнасяне на плодовете от птиците,  вегетативно чрез коренови издънки, които са с 

подчертана жизненост. Трънката заема терените особено бързо, когато се изсичат стъблата в 

продължение на 3 – 4 последователни години и след това се спре изсичането.   

Дроги. Събират се добре разцъфнали цветове през март – април, зрели плодове – 

предимно през септември – ноември и листа през април - октомври. 

Прогнозни количества. 0,1 т цвят, 2 т плод и 0,8 т листа. 

Възможности за черпене и ротация. Трънката достига 40-годишна възраст и не се 

нуждае от грижи по възобновяване на популациите. Черпенето на цветовете и плодовете 

може да става ежегодно, без да се наруши ритъмът на самовъзобновяване. Известно 

оптимизиране може да се постигне чрез частично разреждане на популациите, с което се 

увеличава плодоношението. При средна реколта може да се набира 400 тона плодове 

годишно за страната. 

 

58. Pteridium aquilinum ( L. )  Kuhn. – Орлова папрат 

Описание. Многогодишно спорово растение с дълго хоризонтално пълзящо 

коренище, покрито с членести трихоми. Листата кожести, дълги 50-200см, разперени, през 

зимата изсъхващи; петурите 2-3 пъти перестонаделени; дяловете от първи порядък 

срещуположни, приседнали или на къси дръжки; дяловете от последен порядък 

продълговатоланцетни, тъпи или заострени. Сорите линейни, почти слети помежду си, 

разположени точно под извития назад ресничест ръб на листчетата и обвити с 2 тесни 

ресничести индузии. Спорите кафяви, брадавичести.    

Екология. Расте из умерено влажни тревисти и храсталачни места в покрайнините на 

горите и в разредените гори, горските поляни, стръмните скатове. Мезофит, често вторичен 

едификатор, формиращ мощни тревни съобщества  самостоятелно или по – рядко с 

обикновената  полевица  и други видове в габърово – горуновия, буковия и отчасти и 

иглолистния пояс на мястото на унищожени гори. Предпочита песъчливи почви и силикатна 

скална подложка. 

Биологични особености и размножаване. По долната страна на листата на орловата 

папрат се разполагат спорангиите, събрани в групи. След узряването им спорите се разсейват 

от вятъра и прорастват, като се образуват прорастък и зародиш. След образуването на 

коренче, стъбълце и първи лист зародишът започва самостоятелен живот и се формира 
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възрастното растение. Размножава се със спори и вегетативно чрез разделяне на коренището. 

Дроги. Събират се коренищата през април – май или през септември - октомври. 

Прогнозни количества. 0,2 т коренища. 

 Възможности за черпене и ротация. Националните запаси са големи и е възможно 

едно и също находище да се използва всяка година. Ротация не е необходима, ако 

еднократното черпене не превишава 50 % от популацията.  

 

 59. Rhodiola  rosea L.- Златовръх 

Описание. Многогодишно двудомно тревисто растение с дебело, месесто коренище, 

покрито с остри, ципести люспи с миризма на рози. Коренът дебел до 1 см. Цветоносните 

стъбла изправени, многобройни, високи 25-30 см, в диаметър 4 – 6 мм. Листата приседнали, 

зелени, от закръгленоовални до линейнопродълговати, в долната част почти целокрайни, в 

горната назъбени, голи. Цветовете 4- 5 – делни, на дълги дръжки, еднополови; 

чашелистчетата и венчелистчетата от зеленикави до жълтеникави; мъжките с по – дълги от 

венчелистчетата  тичинки, женските със завити плодници, 2-3 пъти по – дълги, отколкото 

широки. 

Екология. Расте по каменисти и скалисти места в по-високите части на планините, 

най – често по бреговете на планински потоци и ручей. Популациите са мозаични с рехава 

структура.  

Биологични особености и размножаване. Златовръхът цъфти през май - юни, а 

плодоноси през юни – юли. Кръстосано опрашвано растение. Размножаването е  семенно и 

вегетативно чрез разделяне на коренищата. Семената се разсейват под действието на вятъра 

и водата. Има сравнително бавни възобновителни способности. 

Дроги. Събират се коренищата и корените през октомври или началото на пролетта. 

Прогнозни количества. 35 кг коренища и корени. 

Възможности за черпене и ротация. Ограниченото разпространение на вида в 

страната не допуска събирането на дрога от естествените находища, тъй като това създава 

опасност от пълното му унищожаване.  

Охрана на генофонда. Част от популациите се охраняват на територията на резервата 

„Чупрене‖. Поради засиленият интерес от страна на фармацевтичната промишленост се 

препоръчва култивиране на подобрена популация при подходящи екологични условия.  

 

60. Rubus idaeus L. – Малина 

Описание. Полухраст с изправени вдървенели стъбла, високи 100 – 160 см, 

задебелени, с тъмночервени шипчета. Листата последователни, тройни или перести с 5 – 7 

листчета, отгоре зелени, голи, отдолу прилепнало сребристо напластени; прилистниците 

нишковидни, сраснали в основата с листната дръжка. Съцветията многоцветни, гроздовидни 

облистени, разположени в пазвите на горните листа на 2-годишните клонки; чашелистчетата 

при плода извити назад; венчелистчетата дълги 5 – 6 мм, бели; тичинките белезникави, почти 

равни на стълбчетата; яйчниците пепелявосиви, напластени.  

Екология. Расте из храсталаци и като подлес в широколистни и иглолисти гори, а 

понякога образува самостоятелни съобщества на територията на сечища, ветровали, 

пожарища, край пътища и др. 

Биологични особености и размножаване. Малината цъфти през май - юли, а 

плодоноси през юли – август. Размножава се предимно вегетативно, но и семенно. 

Индивидите са много жизнено способни и с висок размножителен потенциал. 

Дроги. Събират се листата през юни – септември и плодовете след узряване. 

Прогнозни количества. 1 т листа и 0,3 т плодове. 

Възможности за черпене и ротация. Досега се събират около 30 тона годишно. При 

включване на всички находища в системата на ротиране, еднократното черпене от отделна 

популация не трябва да превишава 75 % от нея, а повторното черпене от същото находище се 

препоръчва след 2 години. При спазване на тези изисквания могат да се събират до 50 тона 
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листа годишно, без това да повлияе неблагоприятно на самовъзобновителния процес. 

Наложително е увеличаването на културни площи като главен източник на суровини.  

 

61. Rumex acetosa L. – Обикновен киселец   
Описание. Многогодишно двудомно растение с късо разклонено коренище и 

влакнести корени. Стъблото изправено, високо 30 – 100 см, наребрено, облистено, голо или 

сивокадифено овласено. Приосновните и долни стъблови листа с дълги дръжки; петурата 

целокрайна, тъпа с характерна стреловидна основа; горните листа приседнали, 

стълообхващащи. Охреите разкъсани, назъбени или ресничести. Листата и младите стъбла с 

приятен кисел вкус. Цветовете събрани в прешлени по цветоносните клонки, образуващи 

метличесто съцветие. Околоцветникът прост. Околоцветните листчета венчевидни, 

бледозелени, често по ръбовете червеникави.  

Екология. Расте по влажни поляни, ливади и тревисти места. Предимно аскетатор, 

рядко субдоминант. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Киселецът цъфти през май - юли, а 

плодоноси през август – септември и е ветроопрашвано растение. Размножава се със семена 

и вегетативно. Има добри самовъзобновителни възможности. 

Дроги. Събират се листа и млади стъбла преди началото на цъфтежа. 

Прогнозни количества. 65 кг листа и млади стъбла. 

Възможности за черпене и ротация. В момента не се събира, но без режим на 

ротиране и без процентни норми могат да се черпят 5 – 8 тона годишно за страната. Най-

добре е да се събират по време на коситба на ливадите или непосредствено преди нея. 

 

62. Rumex acetosella L. – Козя брада 

Описание. Двудомни растения с пълзящо коренище, от което излизат няколко 

изправени или приповдигащи се разклонени стъбла, високи до 40 см. Те са голи, набраздени, 

олиствени, понякога червено обагрени. Розетковите и долните стъблови листа с дълги 

дръжки и копиевидни петури; горните листа с къси дръжки, най – горните приседнали, 

понякога червенеещи. Охреите източени, ресничесто нарязани. Цветовете събрани в 

гроздове, образуващи рехава метлица. Околоцветникът прост, всички дялове възвенчевидни, 

изправени, външнните по – къси и по – тесни от вътрешните.  

Екология. Расте из сухи и умерено влажни тревисти места, из орници, ливади, по жп 

насипи, край пътища, гори и реки. Пионерно растение на бедни почви, най – често като 

аскетатор в разредените тревни съобщества. Светлолюбив мезофит – ксерофит. 

Биологични особености и размножаване. Козята брада цъфти през юни - август, 

плодовете узряват август – октомври. Размножава се предимно със семена и по – рядко 

вегетативно. Естественото самовъзобновяване без режим на черпене е добро. 

Дроги. Събират се листа и млади стъбла преди началото на цъфтежа – през май. 

Прогнозни количества. 15 кг листа и млади стъбла. 

 Възможности за черпене и ротация. За сега дрогата не се събира, но е възможно 

събирането до 2-3 тона годишно за страната при ротиране на районите. Еднократното 

черпене от отделна популация трябва да е до 70 % от нея, а повторното след 2 години. 

 

63. Sambucus nigra L. – Черен бъз 

Описание. Разклонен храст или дърво, високо до 10м с бяла шуплеста сърцевина. 

Младите клонки покрити с лещанки, старите напукани, с жълтенникаво- сива кора. Листата 

нечифтоперести, с 5- 7 яйцевдни или продълговати, гъсто назъбени листчета. Цветовете 

дребни, във върха сложни щито – сенникоцветни съцветия; чашката от 5 дребни листчета; 

венчелистчетата 5, дребни, бели или бяло – жълтеникави, сраснали. Плодникът от 5 

плодолиста с попудолен 3 – гнезден яйчник и 3 приседнали близалца. 

Екология. Расте по влажни сенчести места, край реките и потоците почти винаги в 

близост с населените места върху богати, влажни почви. Старо културно растение, частично 
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подивяло.  

Биологични особености и размножаване.  Черният бъз цъфти през май - юли, а това 

е благоприятно за по – пълно събиране на цветовете при периодично обхождане на 

находищата. Плодовете зреят през август – септември.  За правилното си развитие черният 

бъз изисква влажни хумосни почви, богати на минерални соли, както и по – влажен 

микроклимат. Изобилно образува пънови издънки, с които получава гъста храстовидна 

форма. При благоприятни условия се развива като дърво с диаметър на стъблото 30 – 35 см. 

Размножава се и с резници и отводки.  

Дроги. Събират се цветове (май – юни) и плодове (август – септември), по-рядко 

корени, кора и листа. 

Прогнозни количества. 1 т цвят и 1,5 т плод. 

Възможности за черпене и ротация. При правилно събиране на цветовете и 

плодовете, ако не се отсичат клони, черпенето от едни и същи находища може да продължава 

години, без да се влияе отрицателно върху семенното възпроизводство. Биологичната 

продуктивност е най-малко 2 пъти по-голяма от събираните количества цветове и плодове. 

При необходимост от кори и корени трябва да се координира дейността с горските 

стопанства и да се съчетае със сечите. Създаването на плантации на подходящи пустеещи 

места е икономически изгодно, защото не се налагат разходи по подържането им.  

 

64. Scrophularia nodosa L. – Живениче 

Описание. Многогодишно тревисто растение с подземно хоризонтално коренище с 

грудки. Стъблото изправено, голо, четириръбесто, червеникаво, достигащо височина до 1 м. 

листата с къси дръжки, разположени срещуположно на кръст; петурите 

продълговатояйцевидни, голи, заострени, тъмнозелени, със слабосърцевидна основа, 

двойноназъбени. Цветовете на дръжки, дребни, почти сферични, червено-кафяви, събрани в 

метлицовидни съцветия; чашката 5-делна с широки дялове и тесен ципест ръб; венчето от 

пет срастнали венчелистчета с нееднакви връхни дялове; тичинките 4, две от тях по-дълги. 

Отровно! 

Екология. Расте из горски, влажни, сенчести места, изкопи, край пътища, по заливни 

крайречни тераси. Светлолюбив, сенкоиздръжлив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Живеничето цъфти през юни – септември. 

Размножава се със семена и вегетативно. Самовъзобновявянето му е добро, поради 

жизнеността на растението. 

Дроги. Събират се коренища след узряване на плодовете през септември – октомври. 

Прогнозни количества. 35 кг коренища. 

Възможности за черпене и ротация. Засега дрога не се събира. При евентуално 

черпене трябва да се въведе режим на ротиране за всички райони. Еднократното черпене от 

отделна популация не трябва да превишава 70 % от нея. Повторното черпене от същото 

находище се препоръчва след 3 години. 

 

65. Solidago virgaurea L. – Горски енчец 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 25 – 100 см. Коренището 

хоризонтално или косо, тънко, въздървеняло. Стъблото обикновено единично, изправено, в 

горната част често разклонено. Листата голи или финовлакнести, прости, цели, приосновните 

на дълги 2 – 6 см дръжки, стъбовите приседнали, по-дребни. Кошничките звънчевидни, 

маобройни, поединично на къси влакнести дръжки в сбити класовидни метлици или до 

многобройни в рехави метличести сложни съцветия; обвивните листчета в 4 – 6 реда, 

външните яйцевидно-триъгълни, по-къси, вътрешните продълговатоланцетни, 

светлоципести; цветовете по 10 – 30, жълти, езичести, в дълга 5 – 10 мм кошничка, тръбести. 

Отровно! 

Екология. Расте из храсталаци, разредени гори, горски поляни, сечища, по тревисти и 

скалисти места като елемент на естествената растителност. Светлолюбив мезофит. 
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Биологични особености и размножаване. Горският енчец цъфти през юли – 

септември, плодоноси през август – октомври и е кръстосано насекомоопрашвано растение. 

Размножава се вегетативно и със семена. 

Дроги. Събират се стръкове – съцветия с част от стъблата през юли – август. 

Прогнозни количества. 0,2 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Еднократното черпене от отделна популация не 

трябва да превишава 70 % от нея, за да останат достатъчно плодоносещи индивиди за 

семенно възобновяване. Повторното черпене от същото находище се препоръчва през 2 

години. 

 

66. Sorbus aucuparia L. – Офика 

Описание. Дърво, високо 4 – 15 м, с гладка кора и косо нагоре разперени клони. 

Короната яйцевидна. Листата сложни, нечифтоперести с 5 – 7 двойни, ланцетни, опадливи 

листчета. Съцветията щитовидно-сенниковидни, многоцветни, в диаметър 10 – 18 см. 

Цветовете в диаметър 8 – 10 мм, с бели венчелистчета , дълги колкото тичинките. 

Екология. Расте като естествен елемент на дървесната растителност върху различни 

типове, но предимно добре дренирани почви, единично или на малобройни групи в 

планинските гори и храсталаци. 

Биологични особености и размножаване. Офиката цъфти през април – юли, 

плодоноси през септември – октомври. Размножава се със семена и отчасти вегетативно. 

Самовъзобновителният процес протича нормално дори при режим на черпене. Птиците 

играят основна роля при разпространяването на плодовете, но в редки случаи семената 

поникват, понеже остават на повърхността на терена. 

Дроги. Събират се плодове от септември до падане на първите снегове. 

Прогнозни количества. 3 т плод. 

Възможности за черпене и ротация. Плодовете могат да се събират от всички 

възможни находища без режим на ротиране и ограничения и така да се осигурят около 5 000 

т годишно – огромно количество полезни плодове, които засега се разпиляват поради липса 

на технология за преработване и оползотворяване. 

 

67. Symphytum officinale L. - Черен оман, Лечебно зарасличе 

Описание. Многогодишно тревисто растение с масивен месест корен. Стъбото високо 

50 – 100 см. Листата дълги 5 – 25 см, широки 1 – 8 см, от яйцевидноланцетни до ланцетни, 

заострени; долните с дълги, тяснокрилати дръжки, със закръглена в основата петура; горните 

приседнали, в основата клиновидни или закръгленоклиновидни, силно низбягващи, по ръба 

често вълновидни, горната повърхност с прилегнали четинковидни власинки, долната почти 

гола или разпръснатовлакнеста, по жилките с дълги и бели четинковидни власинки. 

Съцветията многоцветни, рехави; чашката дълга 6 – 13 мм, до ¾ разсечена на лонцетни, 

дълги заострени дялове; венчито дълго 12 – 18 мм с тръбичка, 2 пъти по-дълго от чашката; 

дяловете широкотриъгълни, розови, лилави или бели. 

Екология. Расте из влажни замочурени ливади, заивни места край реки, потоци в 

низините и предпланините. 

Биологични особености и размножаване. Черният оман цъфти през май – юли и е 

насекомоопрашвано растение, размножава се със семена. В някои случаи се разпространява в 

зони с рудерален характер. 

Дроги. Събират се коренища с корени през август – октомври. 

Прогнозни количества. 0,1 т коренища с корени. 

Възможности за черпене и ротация. Видът се характеризира с обилна биомаса, 

обезпечаваща сравнително добър добив. Препоръчва се ротация по райони през една година. 

 

68. Tanacetum vulgare L. – Вратига 

Описание. Многогодишно тревисто растение, високо 60 – 120 см. Коренището 
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пълзящо, разклонено. Стъблата многобройни, изправени, едва на върха разклонени. Листата 

късо простовлакнести, пересто наделени; приосновните бързо отмиращи; стъбловите на 

дръжки до почти приседнали. Кошничките полукълбести 10 – 70, поединично на дълги 

неравни дръжки, формиращи сложни съцветия; обвивните листчета в три реда, външните 

линейноланцетни, по края кафяви с тесен прозрачен ципест ръб; вътрешните с широк ципест 

ръб; цветовете многобройни, тръбести, жълти. Отровно! 

Екология. Расте из храсталачни места, разредени гори, горски покрайнини и поляни, 

из сечища, тревисти и каменисти места като елемент на естествената растителност, по-рядко 

вторично по изоставени, буренливи и рудерализирани места. Среща се в разредени 

съобщества на видове дъб, бук, бял бор, смърч и други. Популациите са с мозаечна 

структура, на места значително плътни. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Вратигата цъфти през юни – септември, 

плодоноси през август – октомври и е кръстосано, насекомоопрашвано растение. Посещава 

се от различни насекоми и особено от пчели за цветен прашец и нектар. Размножава се 

вегетативно и със семена. Зрелите плодосемки се отделят и разсейват при движението на 

стъблото. 

Дроги. Събират се цветни кошнички и стръкове през юни - август. 

Прогнозни количества. 85 кг цветни кошнички. 

Възможности за черпене и ротация. Националните запаси са големи. Еднократното 

черпене от отделна популация не трябва да превишава 50 % от нея. Повторното черпене от 

същото находище се препоръчва през 2 – 3 години. 

 

69. Teucrium chamaedrys L. – Обикновено подъбиче 

Описание. Многогодишно тревисто растение. Коренището вдървеняло. Стъблата 

високи 10 – 40 см, 4-ръбести. Листата дълги 0,8 – 4 см, широки 0,8 – 2,5 см, с клиновидна 

основа, ланцетни, елиптични, закръглени, ромбични, от напилено- до заобленоназъбени; от 

двете страни листата разредено до гъсто простовлакнести, по ръба ресничести. Цветовете от 

червени до розово-червени, чашката дълга 4 – 8 мм, звънчевидна, простовлакнеста. 

Венчената тръбица дълга 4 – 7 мм; долната устна триделна, средният дял тъп, по ръба 

вълновиден, страничните дялове триъгълни.  

Екология. Расте по сухи тревисти и каменисти места в разредени смесени гори.  

Биологични особености и размножаване. Обикновеното подъбиче цъфти от края на 

май до юни, юли и е насекомоопрашвано растение. Размножава се със семена, по-рядко 

вегетативно. 

Дроги. Събират се надземната част на цъфтящото растение през май – юли. 

Прогнозни количества. 0,4 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. Поради малката биомаса на индивидите 

възможностите за черпене са ограничени. Еднократното черпене от отделна популация не 

трябва да превишава 60 % от нея. Повторното черпене от същото находище се препоръчва 

през 3 години. 

 

70. Tilia plathyphyllos Scop. – Едролистна липа 

Описание. Дърво с височина на стъблото до 40 м. Листните дръжки  дълги  2 – 4,5 см; 

листата дълги 6 – 17,5 см и широки 4 – 12 см, широкосърцевидни, от неправилно назъбени до 

неправилно напилени, с груби безцветни власинки в ъглите между главните жилки. 

Присъцветният лист дълъг 3,5 – 12 см и широк 0,8 – 2,2 см, от ланцетен до линеен, сраснал 

половината с оста на съцветието, покрит изцяло със звездовидни власинки. Цветовете 3 – 14, 

венчелистчетата яйцевидни, бледожълти. 

Екология. Расте почти изключително във влажните и по-топлите планински долини, 

където участва в образуване на смесените широколистни гори. Изисква по-мек и влажен 

климат и по-дълбоки влажни почви, отколкото дребнолистата липа, от която се отличава по 

растежа и развитие.  
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Биологични особености и размножаване. Едролистата липа цъфти сравнително най-

рано – от юли, но най-често вече е на прецъфтяване, когато започва бутонизацията на 

сребролистата липа. Размножава се вегетативно и със семена, които покълнват най-добре 

при засяването им във восъчна зрелост още през есента. 

Дроги. Събират се съцветията. 

Прогнозни количества. 3 т цвят. 

Възможности за черпене и ротация. Предвид по-ограничените запаси, дължащи се 

на по-малката разпространеност на вида, се налага внимателно черпене като се опазват 

дърветата от изсичане и счупване на клони. Режим на ротиране не се налага, освен при 

специални поръчки.  

Охрана на генофонда. Както при другите видове липи, усилията трябва да се насочат 

към преодоляване на погрешната практика да се секат клони или да се отсича цялото дърво, 

за да се оберат цветовете. Освен използваните стълби и въжета налага се конструиране и на 

ножици с дистанционно управление. 

 

71. Tilia tomentosa Moench – Сребролистна липа 

Описание. Дърво с височина на стъблото 25 м. Листата дълги 4 -12 см и широки 3,5 – 

12 см, от широкосърцевидни  до закръглени, към върха изведнъж стеснени, слабо 

асиметрични, остро напилени, отдолу гъсто покрити с гъсти звездовидни власинки; листните 

дръжки дълги 2 -6 см. Присъцветният лист дълъг 1,5 -10 см, широк 0,6 – 1,5 см, от ланцетен 

до линейноланцетен сраснал до половината си с оста на съцветието си. Цветовете 8- 10; 

венчелистчетата елиптични, голи, жълтеникави. 

Екология. Расте в смесени широколистни гори в равнините, предпланините и 

планините, върху относително по – сухи почви. Изисква по – топъл климат и по – добро 

осветление в сравнение с другите липи, но е по – сухоустойчива. Формира и самостоятелни 

насаждения главно в Североизточна България. 

Биологични особености и размножаване. Сребролистната липа цъфти най – късно – 

през юни- август от другите видове липи. Плодовете и узряват едва през септември – 

октомври. Корените образуват множество издънки с пъпков произход. 

Дроги. Събират се цветовете с присъцветници по време на пълен цъфтеж. 

Прогнозни количества. 2 т цвят. 

Възможности за черпене и ротация. При правилно събиране само на цветовете не се 

налага режим на ротиране по райони. Най – често остават необрани огромни количества 

поради липса на подходяща техника.  

Препоръчва се масово агитационно разяснителна работа против изсичане на  клоните 

с цел обиране на цветовете.  

 

72. Tussilago farfara L –  Подбел 

Описание. Многогодишно тревисто растение. Коренището удължено, пълзящо с 

люсповидни листа; на пролет развива единични или до 2-3 стъбла, дълги 4 -15 см, зелено – 

пурпурни, бяло напластени, на върха с единични кошнички, при цвета изправени, след 

прецъфтяването подвити надолу. Листата в приосновната розетка, развиващи се след 

прецъфтяването, почти кръгли, в основата сърцевидно врязани, в диаметър 10 - 25 см, на 

дълги, обикновено бяло напластени дръжки, плитко наделени, неправилно късо назъбени, 

отгоре младите напластени, впоследствие оголяващи, отдолу трайно бяло напластени. 

Обвивните листчета в 1 ред, линейни или линейноланцетни, при пода изправени или 

разперени. Крайните цветове многобройни, езичести, женски; средните малобройни, 

тръбести, функционално мъжки; всички златисто – жълти. 

Екология. Расте по насипи, влажни брегове, край канали, изоставени места на 

глинеста почва, в границите на естествената растителност, но на отворени участъци с 

нарушена растителност.  На места се развива като заплевител из влажни зеленчукови и 

овощни градини. Светлолюбив мезофит – хигромезофит. 
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Биологични особености и размножаване. Подбелът цъфти през февруари – април, 

плодоноси през април – май и е кръстосано опрашвано растение. Той е еднодомно растение с 

еднополови цветове. Опрашва се от различни насекоми, посещаващи цветовете за нектара и 

прашеца. Размножава се вегетативно и със семена. Зрелите плодосемки се разсейват от 

вятъра и животните само в сухо време. Обвивните листчета се затварят във влажно време и 

се отварят в сухо време. 

Дроги. Събират се листата през май – август и цветните кошнички през март - април. 

Прогнозни количества. 0,2 т листа и 55 кг цветове. 

Възможности за черпене и ротация.  При наличието на многобройни популации 

еднократното черпене от отделна популация не трябва да превишава 50 % от нея за листата и 

70 % за цветните кошнички. Повторното черпене от същото находище се препоръчва през 2 

години за листа и през 2 -3 години за цветни кошнички. 

 

73. Veratrum album L. – Чемерика бяла 

Описание. Многогодишно тревисто растение с изправено стъбло, високо до 100 и 

повече сантиметра, в горната си част метличесто разклонено и гъсто покрито с меки пухести 

власинки. Листата последователни, долните широкоелиптични, дълги 20 – 25 см, и широки 

до 18 см, горните ланцетни, всичките или само долните дъговидно напилени, отгоре голи, 

отдолу гъсто пухести. Съцветието силно разклонено. Цветовете с къси, пухести дръжки и 6-

листен околоцветник от продълговатоелиптични листчета, на върха затъпени, по ръба силно 

назъбени или почти целокрайни, в основата си стеснени, няколко пъти по- дълги от цветните 

дръжки и наполовина по-дълги от тичинките. Отровно! 

Екология. Расте из влажни и умерено влажни планински ливади и пасища край 

рекичките, потоците и езерата, по замочурени планински места и рядко из торфища във 

всички планински области на страната. 

Биологични особености и размножаване. Чемериката цъфти през юни и август, а 

семената ú узряват след октомври. Размножава се предимно със семена и само от части 

вегетативно. Притежава висока жизненост и сравнително бързо се самовъзобновява при 

оставяне на оптимален брой растения – семеобразуватели. Без режим на черпене плътността 

на популациите и разширяване на границите протича с добър темп. Върху семеобразуването 

отрицателно действат ранните есенни слани и замръзвания. Особено благоприятно се 

отразява изкуственото подсяване в края на есента и на сегашния етап най – добре е да се 

оптимизират находищата чрез подсяване със семена. 

Дроги. Събират се коренищата с корените преди и по време на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 65 кг коренища с корени. 

Възможности за черпене и ротация.   През последните години няма износ и се 

събират средно около 400 – 500 кг годишно за страната. Това се отразява благоприятно върху 

нормализиране на самовъзобновителния режим на индивидите и популациите. Налага се 

установяване, картотекиране, проучване на биологичната продуктивност на всички известни 

популации и въвеждане на научнообоснован режим на ротиране по райони. Според 

предварителни изследвания еднократното черпене не трябва да превишава  60 – 70 % от 

популация,  а повторното черпене от същото находище се препоръчва след не по – малко от  

5 години.  

 

74. Verbascum thapsiforme Schrad. -  Висок лопен 

Описание. Двугодишно тревисто растение, високо до 2,5 м, покрито с многоклетъчни 

разклонени трихони. Стъблото неразклонено или към върха слабо разклонено. Средните и 

горните стъблови листа избягващи по цялата дължина на междувъзлията, поради което 

стъблото изглежда крилато; приосновните листа ованоланцетни, а горните яйцевидни, 

назъбени. Цветовете едри, в едро гроздовидно съцветие; чашката 5 – делна; звънчето 

златисто, дисковидно в диаметър 5 -6 см, с прикрепени към него 5 тичинки,  2 от които по – 

дълги, голи с продълговат низбягващ прашник,  а 3 с белезникави папили по тичинковите 
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дръжки и малък бъбрековиден прашник.  

Екология. Расте из храсталаци и редки гори, по слънчеви тревисти места, край реки и 

потоци, около населени места, по бунища и буренливи места. Светлолюбив ксеромезофит.  

Биологични особености и размножаване. Високият лопен цъфти през юни – август. 

Размножава се само със семена. Самовъзобновителната възможност без черпене е много 

голяма. 

Дроги. Събират се цветовете (без чашките) и листата по време на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 55 кг цветове и 0,4 т листа. 

Възможности за черпене и ротация.  През последните години се събират по  5- 6 

тона листа и  2 тона  цветове. Ако се включат в ротацията и останалите области, при 

еднократно черпене до 80 – 90 % от популация и повторно черпене след 3 години могат да се 

събират много по – големи количества. Самовъзобновяването може да се подпомогне чрез 

подсяване  на находищата. 

 

75. Verbascum phlomoides L. – Мъхнат лопен 

Описание. Двугодишно тревисто растение. Стъблото  високо до 2 м, изправено, 

неразклонено, жълтеникаво овласено. Розетковите листа с къса дръжка и назъбена овална 

петура, постепенно заострена на върха с клиновидна основа; стъбловите листа приседнали, 

на върха заострени, а в основата сърцевидни, полуобхващащи стъблото. Цветовете на къси 

дръжки, събрани на върха на стъблото в удължено многоцветно класовидно-гроздовидно 

съцветие; чашката 5-делна, венчето 5-делно, дисковидно с къса венечена тръбица, леко 

зигоморфно, с диаметър 3 – 5 см; тичиинките 5, сраснали с венчената тръбица, 2 от тях по-

дълги, голи с продълговати низбягващи прашници, 3 с бъбрековидни прашници, покрити с 

бели или жълтеникави папили.  

Екология. Расте из сухи тревисти, каменисти и песъчливи места, край пътища и 

огради, из сечища, пожарища, необработени ниви, пустеещи земи. Рудерализирано в голяма 

степен. Среща се в тревни съобщества. Светлолюбив мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Цъфти през юни – юли, размножава се със 

семена. Притежава добра самовъзобновителна способност дори при черпене. 

Дроги. Събират се венчетата със срасналите с тях тичинки в дните на разцъфтяване и 

листата по време на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 1 т цветове и 2,4 т листа. 

Възможности за черпене и ротация. Събираните досега количества – 4 – 5 тона 

листа и 2 – 3 тона цветове, са главно от 2 района.при увеличаване на нуждите от дроги с цел 

равномерно натоварване на всички находища трябва да се състави рационален план по 

райони. Еднократното черпене от отделна популация не трябва да превишава 90 % от нея, а 

повторното черпене от същото находище се препоръчва след 2 години. При добра 

организация могат да се събират многократно по-големи количества, особено ако става 

подсяване на находищата. 

 

76. Veronica officinalis L.  – Великденче 

Описание. Многогодишно тревисто влакнесто растение с тънко пълзящо коренище. 

Стъблото приповдигащо се, пълзящо. Цветоносните клонки изправени излизат от пазвите на 

листата. Горните стъблени листа срещуположни и с къси дръжки; петурите от 

широкоелиптични до обратнояйцевидни. Цветовете събрани във връхни гроздовидни, 

жлезисти съцветия; чашката 4 – делна; венчето 4 – делно, с къса венечна тръбица, 

светлосиньо; тичинките 2, сраснали с венечната тръбица. 

Екология. Расте из умерено влажните гористи и храсталачни места. Сенколюбив 

мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – август, размножава се 

със семена и вегетативно. Жизнено растение с много добра възможност за 

самовъзобновяване.  
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Дроги. Събират се надземната част по време на цъфтеж. 

Прогнозни количества. 0,4 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. В последните години се събира около 50 тона 

годишно за цялата страна. При еднократното черпене до 70 % от популация без 

унищожаване на подземната част и повторно черпене от същото находище след 2 години 

естествените ресурси ще се запазят. Трябва да се редуват всички райони. Може да се 

подпомогне самовъзобновителният процес чрез подсяване и чрез засяване на изскубнати или 

откъснати части. 

Охрана на генофонда. Многобройни популации на вида се намират в защитени 

територии. Допълнителни мерки за охрана не са необходими. 

 

77. Viburnum opulus L. – Калина 

Описание. Силно разклонен храст, висок 1,5 – 3 м, или малко дърво, високо 6 – 7 м, 

със сиво-кафява кора и зелени млади клонки. Листата с добре развити дръжки, 

срещуположни, триделно врязани, едро назъбени. Цветовете събрани на връхни, плоски, 

сенниковидно-щитовидни съцветия; периферните цветове по-едри, стерилни; вътрешните 

цветове в съцветието фуниевидни, двуполови; чашката дребна с 5 зъбеца; венчето на 

двуполовите цветове фуниевидно, сраснало, 5-делно; тичинките 5; плодникът от 3 

плодолиста.  

Екология. Расте по места с висока почвена и въздушна влага, край реки и потоци, из 

доловете, в разредените смесени и широколистни гори и храсталаци. Мезофит и 

хигромезофит, понася добре засенчване. 

Биологични особености и размножаване. Червената калина цъфти през май – юни, а 

плодовете ú узряват през есента, но може да се използват едва, когато преминат първите 

мразове. Цъфти и плодоноси ежегодно, но не всяка година обилно. Отличава се със бърз 

растеж, особено през първите 2 – 3 години. Размножава се вегетативно чрез обилни пънови 

издънки.  

Дроги. Събират се корените на стъблото и по-рядко плодовете. 

Прогнозни количества. 0,2 т корени и 0,1 т плодове. 

Възможности за черпене и ротация. При събиране на корите практически се 

унищожават стъблата. Възстановяването чрез пънови издънки е бавен и продължителен 

процес. Ротацията по райони само частично може да реши проблемите с ритмичното 

доставяне на дрога. Налагат се залесителни мероприятия на подходящи места и като 

съпътстващ вид в горите. При сечи трябва да се забрани изсичането на червената калина 

само при крайна необходимост сеченето ú е допустимо, при това трябва да е съгласувано с 

дейността на билкопреработващите организации, за да бъдат максимално използвани 

отсечените индивиди. 

Охрана на генофонда. Не се налагат специални мероприятия по защита на вида, тъй 

като значителен брой индивиди се намират в условия на надеждна защита в горските 

резервати. Създадени са много декоративни форми, но не се работи върху създаване на 

форми с по-високо съдържание на биологични вещества. Задоволяване на нуждите от 

изравнен по качество изходен материал може да се получи при създаване на полукултура на 

подходящи терени. 

 

78. Viola tricolor L. – Трицветна теменуга 

Описание. Двегодишно или  едногодишно растение. Стъблото високо 10 – 40 см, 

изправено или приповдигащо се, ръбесто, често от основата разклонено, обикновено по 

ръбовете с къси  груби власинки. Листата тъпо назъбени, покрити с къси груби власинки; 

долните от широкояйцевидни до яйцевидноланцетни, дълги 9 – 35 мм, широки 7 – 25 мм, 

средните елиптични, от яйцевидноланцетни до ланцетни, дълги 19 – 40 мм, широки 8 – 25 

мм; горните продълговтоланцетни, заострени, дълги 19 -30 мм, широки 3 – 8 мм. Цветовете 

единични в пазвите на средните и горните листа, 1 – 3 на стъбло, обратнотрапецовидни, 
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високи 15 – 27 мм, широки 13 -22мм, без миризма; горните венчелистчета тъмновиолетови, 

широко обратнояйцевидни, дълги 10 – 15 мм, широки 8 – 12 мм, разперени нагоре и встрани; 

страничните виолетови, по – светли, несиметрично обратнояйцевидни, извити встрани и към 

горните; долното почти триъгълно, на върха врязано, с шпора, още по – бледовиолетово, 

рядко жълто или бяло, в основата оранжево. 

 Екология. Расте из ливади и тревисти места, пасища, храсталаци като плевел из ниви 

и градини, лозя, в планините, предпланините и низините.  Светлолюбив и студоустойчив 

мезофит. 

Биологични особености и размножаване. Цъфти през май – септември, плодоноси 

през юни – октомври и е самоопршващо се и кръстосаноопрашвано растение. Размножава се 

със семена. Зрелите семена де разсейват от различни животни и при движение на стъблото. 

Дроги. Събират се надземните части през април - юли. 

Прогнозни количества. 0,2 т стрък. 

Възможности за черпене и ротация. При наличието на многобройни популации 

еднократното черпене от отделна популация не трябва да превишава 70 % от нея. 

Повторното черпене от същото находище се препоръчва след 2 - 3 години.  

   

2. Анализ на дейностите по опазване на екоситемите, включващи лечебни растения. 

Като цяло община Белоградчик се характеризира с относително съхранена природа. 

Качеството на биогеоценозите е добро, особено в планинските части. В тези райони, 

екосистемите са запазили своя почти естествен облик и специфични екологични 

характеристики.  

Част от находищата на лечебни растения се намират в защитени територии, което е 

гаранция за дълготрайно запазване на характеристиките на екосистемите. Друга основна част 

е включена в горски фонд който се намира под охраната на Държавно горско стопанство 

‖Белоградчик‖. Управлението на тези горски екосистеми се осъществява на базата на 

десетгодишни лесоустройствени планове.  

На най-високо антропогенно натоварване са подложени екосистемите, разположени в 

непосредствена близост до населените места в общината, в резултат от извършването на 

незаконна сеч и друга нерегламентирана  дейност. 

3. Прироритетни мерки за опазване на ресурсите и разнообразието от лечебни 

растения, включително редки и застрашени от изчезване видове. 

Отделни пълноценни популации косвено се охраняват в резерват Чупрене и другите 

категории защитени територии в общината. Охраната на останалите находища може да се 

осъществява преди всичко чрез спазване на режима  на ползване и ротация. 

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

управление с цел устойчиво ползване на лечебните растения в тях. 

На този етап не се налага регламентирането на територии извън защитените, които 

изискват устойчиво ползване на лечебните растения в тях. При бъдещото обявяване на 

защитена зона „Западна Стара планина и Предбалкан‖ по директивата за местообитанията, с 

разработване на плана за управление на защитената зона и след извършване на по-

задълбочени геоботанични проучвания, би могло да се определят конкретни територии за 

които да се спазва ограничителен режим на ползване. 

5. Общинска нормативна уредба. 

По отношение на местната нормативна уредба за лечебните растения, с Решение № 
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245 от 26.02.2002 год. на Общински съвет Белоградчик е приета Тарифа за таксите, които се 

заплащат за ползавне на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти - общинска 

собственост. 

 Защитени територии                              

На територията на Община Белоградчик са разположени следните защитени територии: 

- резерват ―Чупрене‖- част от резервата, приблизително 1/5 от площта му и в 

рамките на землището на с. Стакевци; 

- защитена местност "Чупренски буки"- част (бившата буферна зона на резерват 

„Чупрене‖); 

- природна забележителност ―Белоградчишки скали‖; 

- природна забележителност ―Боров камък‖; 

- природна забележителност – пещера ―Магура‖; 

- природна забележителност – водопад ―Бела вода‖ 

Общата площ на защитените територии е около 1400 ха, което е 3,5 % от територията 

на общината. Този процент е по-нисък в сравнение с общата площ на защитени територии в 

национален мащаб, която възлиза на 5% от територията на страната. Има теоретична 

възможност това положение да се промени, тъй-като отдавна е в замразено положение 

процедура по обявяване на природен парк ―Западен Балкан‖, който обхваща 2/3 от 

територията на общината.  

Резерват "Чупрене" 

Обявен е за резерват със Заповед № 358/1973 г. на МГОПС (Министерство на горите и 

опазване на околната среда) с обща площ 936,5 ха с цел запазване единствените компактни 

смърчови дървостои в Западна Стара планина в първичното им състояние. 

Със същата заповед на територията на община Белоградчик и община Чупрене е обявен 

и резерват „Орлов камък‖ върху 322,7 ха. 

 Заповед № 506/1979г. на КОПС (Комитет по опазване на околната среда) разширява и 

приобщава двата резервата в един, с обща площ 1439,2 ха. На територията на община 

Белоградчик са разположени 273,4 ха. от цялата площ на резервата „Чупрене‖.  

 През 1986 г. КОПС обявява около резервата буферна зона с обща площ от 542,3 ха, с 

цел намаляване и ограничаване на антропогенното въздействие върху екосистемата и 

запазване на самобитния характер.Тази буферна зона по-късно даде началото  за обявяването 

на защитена местност „Чупренски буки‖. 

     Резерват "Чупрене" е изключителна държавна собственост. От 2000 г. стопанисването 

и охраната му се осъществява от органите на МОСВ. 

През 1977 г. световната организацията "За възпитание, наука и култура" - ЮНЕСКО 

към ООН го включва в своите списъци на защитените природни територии като "…неделима 

част от международната мрежа на биосферни резервати, съставена от територии за оценка на 

човешкото въздействие върху околната среда.", с което резерватът получава международен 

статут. Този статут по всяка вероятност ще бъде загубен още в рамките на 2017 г. поради 

нежелание от страна на ръководството на Община Чупрене резервата да отговори на 

съвременните концепции за развитие на биосферните резервати. 

Основна цел - запазване на единствените компактни смърчови дървостои в Западна 

Стара планина в първичното им състояние, както и на редките представители на българската 

фауна - глухар, кръсточовка, дива котка и др. Режимът на стопанисване и опазване на 
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защитената територия е съобразен с целите на обявяването й, като в Заповедта категорично 

се посочва, че "в района на резервата се забраняват всякакви дейности, нарушаващи 

самобитния характер на природата".  

 Природна забележителност "Белоградчишки скали"  

 Природната забележителност „Белоградчишки скали‖ е обявена с ПМС №998 / 

01.02.1949 г. Под защита попадат 200 ха , от които 160 ха са гори, 30 ха –незалесени  и  10 ха 

– скали  и ПМС №1171/24.09.1951 г. 

  Със Заповед №601/01.07.1987г.на КОПС с цел запазване на уникалните 

геоморфоложки образувания , както и на местообитанията на редки и застрашени видове от 

флората и фауната, територията е разширена на 598,7ха. /Приложение№3, Приложение №4/ 

 Съгласно заповедта за защита в границите на природната забележителност 

―Белоградчишки скали‖ се забраняват: 

 Строителство, разкриването на кариери и други дейности, с които се изменя 

естествения облик на местността или водния й режим; 

 Паша на домашни животни; 

 Ловуване; 

 Късане и изкореняване на растенията, бране на билки; 

 Палене на огън и опожаряване на растителността; 

 Сечи, освен отгледни и санитарни; 

 Провеждане на тренировки по алпинизъм и организирани алпийски прояви. 

В района на природната забележителност се разрешават: 

 Извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездевия период (1 март-15 

август); 

 Залесяване с присъщи за района дървесни видове; 

 Изграждането на алеи, погледни площадки и др. с оглед експониране на обекта и 

развитие на познавателния туризъм по изготвен за целта устройствен проект. 

 Белоградчишкият скален комплекс обхваща обширна територия с дължина около 30 

км и ширина 3 км. Множеството скални форми (червени пясъчници), които природата е 

ваяла с векове, за да ги превърне в причудливи форми от приказките, в синхрон с 

многообразието на растителния и животински свят около тях, превръщат Белоградчишкия 

район в неповторим по красота и феноменалност не само в България, но и в Света. Със 

средства, отпуснати от НФООС (Национален фонд за опазване на околната среда) към 

МОСВ през 2001г. е реализиран проект "Модернизиране и усъвършенстване на формите на 

екотуризъм в община Белоградчик чрез изграждане на екомаршрути" с което са създадени 

предпоставки за развитие на познавателен и екотуризъм, пропагандиране на значимостта на 

природните дадености включително и в международен аспект, както и повишаване на 

екологичната култура и образование. 

  Природна забележителност "Боров камък" 

 Скално образувание от червен пясъчник, част от скалния комплекс ―Белоградчишки 

скали‖ разположено на площ от 1,3 ха в едноименна местност, в земл. на с. Боровица. 

 Обявено за природна забележителност със Заповед №1187/19.04.1976г. на МГОПС с 

цел запазване на забележителните геоложки и ботанически обекти, представляващи интерес 

за науката, културата и развитието на туризма. 

Природна забележителност пещера"Магура" 
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 Пещерата е обявена със Заповед № 666/1960г. на МГ (Министерство на горите) и 

Разпореждане № 1077/1961г. на ГУГ (Главно управление на горите) към МС като природна 

забележителност с интересни образувания и праисторически находки. Разположена е в 

землището на с. Рабиша, общ. Белоградчик. Общата й площ заедно с лесопарка, устроен през 

1961г. е 133,5 ха, като заедно с него представлява защитена територия по смисъла на ЗЗТ. ПЗ 

"Магурата" е една от най-големите (над 30 000 кв.м,) и най-красиви български пещери- 

естествено образувани "зали", множество галерии, причудливи форми от сталактити, 

сталагмити и сталактони с величествени размери (до 20м височина и над 4м диаметър) 

наподобяващи хора, водопади, животни и т.н. Известна е и с праисторическите си скални 

рисунки. Изпълнена с тайствена красота, идваща от вековете, тя е и убежище на защитени 

фаунистични видове - над пет вида прилепи, пещерни безгръбначни, като по данни са 

намерени фосили, свидетелстващи, че районът е обитаван от праисторически животни - 

пещерна мечка, хиена, див кон и др. и неповторимост. През 2001г. МОСВ е финансирал 

реализирането на проект за цялостното благоустроявяне и електрифициране на пещерата. 

 През м.юли 2007 г. със заповед №РД-534 от 12.07.2007г. на МОСВ, е актуализирана 

площта на природната забележителност на 834,768 дка. 

       

   Природна забележителност – водопад “Бела вода” 

Местоположение: с. Стакевци, община: Белоградчик, област: Видин  

Площ: 1.07 хектара  

Документи на обявяване:Заповед No.1187 от 19.04.1976 

Цели на обявяване:  

1. Опазване на водопад 

Режим на дейности:  

1. Забранява се да се секат, кастрят и повреждат дърветата, както и да се късат или 

изкореняват всякакви растения 

2. Забранява се пашата на какъвто и да е добитък и през всяко време 

3. Забранява се да се преследването на дивите животни,птиците и техните малки и 

развалянето на гнездата и леговищата им 

4. Забранява се да се разкриват кариери за камъни, пясък и пръст, с което се провежда и 

изменя естествения облик на местността и включително водните течения 

5. Забранява се чупенето, драскането и повреждането по какъвто и да е начин, сталактити, 

сталагмити и други скални образувания в пещерите 

6. Забранява се извеждането на интензивни и голи главни сечи 

7. Забранява се всякакво строителство 

8. Разрешава се воденето на санитарна сеч и изваждане престарелите дървета с влошени 

декоративни качества 
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Горски и селскостопански фонд:  

1. Държавно горско стопанство „Миджур‖ – с. Чупрене. 

Документи за промяна:  

1. Промяна в площта-увеличаване със Заповед No.РД-544 от 12.07.2007 

 

Защитена местност „Чупренски буки”  

Местоположение: с. Стакевци, община: Белоградчик, , област: Видин,  с. Горни Лом, 

община: Чупрене, област: Видин, с. Репляна, община: Чупрене, област: Видин, с. Чупрене, 

община  Чупрене, област: Видин  

Площ: 542.30 хектара  

Документи на обявяване:  Със Заповед № РД-509 от 12.07.2007 г. , издадена от 

министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 72 от 4.09.2007 г. , се прекатегоризира 

буферната зона на резерват "Чупрене", обявена със заповед № 887/02.10.1986 г. на Комитета 

за опазване на природната среда (ДВ, бр. 83/1986 г.) в защитена местност "Чупренски буки".

 Защитена местност "Чупренски буки" запазва обхвата, границите и режимите, 

определени със заповед № 887/02.10.1986 г.  

Режим на дейности:  

1. Забранява се строителството на сгради и пътища от републиканската пътна мрежа; 

2. Забранява се разкриване на кариери, промяна на водния режим и на естествения облик на 

местността; 

3. Забранява се използване на химически средства за растителна защита 

4. Забранява се лагеруване и палене на огън извън определените места; 

5. Забранява се ловуване; 

6. Забранява се залесяването с неприсъщи за района дървесни видове; 

7. Разрешава се извеждане на сечи, предвидени в горите със специално предназначение; 

8. Разрешава се провеждане на ловностопански мероприятия; 

9. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 

проект пасищни площи; 

10. Разрешава се паша на домашни животни /без кози/ в определените с лесоустройствения 

проект 

Горски и селскостопански фонд:  

1. Държавно горско стопанство „Миджур‖ – с. Чупрене. 
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                                            Защитени вековни дървета 

                                                                                                                          Таблица № 8 

РЕГИСТЪР НА ЗАЩИТЕНИТЕ ВЕКОВНИ ДЪРВЕТА  НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК 

№ Вид  Местонахождение Заповед за обявяване 

Възраст 

при 

обявява

не 

(години) 

Височин

а 

(м) 

Обиколка 

на 1,3 м 

1 
Черен бор 

Pinus nigra 

гр. Белоградчик, 

м. ―Калето‖ 

Заповед № 

715/12.03.1975 г. на 

МГОПС 

150 25 3,97 

2 
Цер 

Querqus cerris 

с. Боровица, при 

разклона за с. 

Протопопинци 

Заповед № 

715/12.03.1975 г. на 

МГОПС 

250 19 4,80 

3 
Цер 

Querqus cerris 

с. Боровица, 

местност 

―Градината‖ 

Заповед № 

РД-564 / 08. 05. 2003 г. на 

МОСВ 

300 24 6,25 

4 
Летен дъб 

Querqus robur 

с. Дъбравка, яз. 

Дъбравка 

Заповед № 

РД-1074 / 11. 10. 2004 г. 

на МОСВ 

100 14 3,80 

5 

Зимен дъб 

Querqus 

Daleshampii 

с. Извос, 

местност 

―Джерина чешма‖ 

Заповед № 

715/12.03.1975 г. на 

МГОПС 

350 18 4,80 

6 

Зимен дъб 

Querqus 

Daleshampii 
с. Рабиша, 

до разклона за 

пещера ―Магура‖ 

Заповед № 

715/12.03.1975 г. на 

МГОПС 

300 17 2,20 

7 

Зимен дъб 

Querqus 

Daleshampii 

300 17 2,20 

8 
Цер 

Quercus cerris L. 

с.Гранитово 

гробищен парк 

Заповед №РД-

427/10.07.2008 г МОСВ 
350 10 3,70 

9 
Цер 

Quercus cerris L. 

с.Гранитово 

в селото 

Заповед №РД-

427/10.07.2008 г МОСВ 
200 20 2,90 
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10 

Цер 

Quercus cerris L 

дихотомно 

разклонен 

с.Боровица 

в двора на 

винарска изба 

„Орля‖ 

Заповед №РД-

427/10.07.2008 г МОСВ 
250 20 

2,70 

3,10 

     

                        

НАТУРА 2000 

 Законът за биоразнообразието въведе нова форма на териториална защита на 

биологичното разнообразие чрез създаване на защитени зони за опазване на природните 

местообитания. 

             Натура 2000 включва территории, съставящи общоевропейска мрежа,  целяща да 

осигури дългосрочното оцеляване на най-ценните и застрашени видове и местообитания за 

Европа в съответствие с основните международни договорености в областта на опазването 

на околната среда и биологичното разнообразие. България се нарежда на второ място в 

Европа по богатство на биологично разнообразие. 

  Местата, попадащи в екологичната мрежа се определят в съответствие с две основни 

за опазването на околната среда Директиви на Европейския съюз – Директива 92/43/ЕЕС  за 

запазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна (наричана накратко 

Директива за хабитатите) и Директива 79/409/ЕЕС  съхранение на дивите птици (наричана 

накратко Директива за птиците).  

 Основните изисквания на двете директиви са отразени в българското законодателство 

чрез Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), приет от Народното Събрание през 

август, 2002 г. Съгласно него в страната се обявяват защитени зони като част от 

националната екологична мрежа. Това са места от територията и акваторията на страната, 

които отговарят на изискванията за наличие на важни за биологичното разнообразие 

растителни и животински видове, и типове природни местообитания, включени в 

Приложенията на директивата за хабитатите и директивата за птиците. Списъците с 

природните местообитания и видовете, за чиито местообитания се обявяват защитени зони са 

изброени в приложения 1 и 2 на ЗБР. В зависимост от специфичните цели, методика и 

критерии при определянето на защитените зони съгласно двете различни Директиви на 

Европейския съюз  (за местообитанията и птиците) процеса бе разделен на две: 

Определяне на екологичната мрежа в 

частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 

т.3 и 4 от ЗБР 

(НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА 

ОПАЗВАНЕ МЕСТООБИТАНИЯТА НА 

ПТИЦИТЕ ОТ ДИРЕКТИВА  

79/409/ЕЕС) 

Определяне на екологичната мрежа в 

частта и за защитените зони по чл.6 ал.1 

т.1 и 2 от ЗБР 

(НАТУРА 2000 В ЧАСТТА И ЗА 

ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ 

МЕСТООБИТАНИЯ И 

МЕСТООБИТАНИЯТА НА ВИДОВЕТЕ 

ОТ ДИРЕКТИВА  92/43/ЕЕС)  

Към момента, с решения на Министерски съвет са приети: 

1. 114 защитени зони за опазване на дивите птици, покриващи 20,3% от територията на 

България и  

http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%20Habitati_novi_prevodi1.doc
http://www.moew.government.bg/recent_doc/legislation/natural_prot/bg/directives/Direktiva%2079%20409%20ptici%2011.doc
http://natura2000bg.org/natura/bg/documents/ZBR_noemvri_2007.rtf
http://natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/SPA.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/pSCI.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/pSCI.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/pSCI.php
http://natura2000bg.org/natura/bg/pSCI.php
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2. 228 защитени зони за опазване на местообитанията, покриващи 29,5% от територията 

на България.  

 Общо в България към момента са приети от Министерски съвет 332 защитените зони 

от Натура 2000 покриващи общо 33,89 % от територията на страната. Като принос за 

Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000 е предложена и територията на западния дял 

на Стара планина. Големи части от територията на Община Белоградчик са включени в  

Защититена Зона BG 0002002 „Западен балкан” – по директивата за птиците и BG0001040 

„Западна Стара планина и Предбалкан” – по директивата за местообитанията 

/Приложение2/. В общата площ предложена за защита  се срещат 37 вида птици, 

представляващи видове с европейска ценност и включени в приложение І към Директива 

79/409/ЕЕС. Зоната защитава впечатляващо по своя обем биоразнообразие и добре 

съхранени естествени хабитати с висока консервационна стойност. За Защититена Зона BG 

0002002 „Западен балкан‖ по директивата за птиците има и издадена заповед № РД-

119/09.02.2012 г. на министър на околната среда и водите за обявяване и последваща Заповед 

№ РД-68/28.01.2013 г. за изменение на първата. 

Природонаучен музей - Белоградчик 

Природонаучният музей в града отваря врати за посетители през 1975 год. с откриване на 

експозиция, единствена по рода си в тази част на страната. Целта на музея е да запознава 

посетителите си с геоложкото и геоморфоложко богатство на района, както и с 

представители на флората и фауната от  цяла Северозападна България. Експозицията 

съдържа 520 експоната, а фонда разполага с още 2600. 

  Експонатите са подредени на екологичен принцип, което позволява да се добие ясна 

представа за абиотичните и биотични взаимоотношения в природата. Увлекателните беседи 

са съобразени с възрастта и интересите на посетителите.  

Зелен пояс 

 След отварянето на границите между Източна и Западна Европа става ясно, че точно 

регионите по протежение на Желязната завеса, са се превърнали в особено ценни убежища 

на много застрашени животински и растителни видове. Като признание за уникалността на 

тези територии Световният съюз за защита на природата (IUCN), Германската агенция за 

опазване на природата (BfN) и немски неправителствени организации стартират 

инициативата Европейски зелен пояс. Тя трябва да допринесе за опазването на ценни 

природни територии по границите и да стимулира свързването им в екологична мрежа. 

Балканските страни се включват в инициативата през 1999 г., когато се създава и 

концепцията за Балкански зелен пояс. Планините по границите на България (Западна Стара 

планина, Краище, Осогово, Влахинска, Малашевска, Огражден, Беласица, Славянка, 

Родопите и Странджа) представляват ключов елемент от концепцията.  

 Пред община Белоградчик, като част от Зеления пояс, стои задачата за съхраняване на 

природното и богатство и разширяване обхвата на защитените природни територи, чрез 

разширяването им /природна забележителност/ или обявяването на нови / природен парк/   

 

 

Изводи: 

Анализа на състоянието на сектор ―Защитени територии и биоразнообразие‖ за Община 

Белоградчик налага следните изводи: 
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1. Територията на Община Белоградчик се характеризира с добре съхранена природна 

среда и сравнително богато биоразнообразие.  

2. Природния феномен „Белоградчишки скали” и пещерата „Магура” са изцяло в 

административните граници на общината, което е добра предпоставка за развитие 

на конвенционален и екотуризъм. 

3. Предстоящото обявяване със заповед на министъра на околната среда и водите на 

Защититена Зона BG0001040 „Западна Стара планина и Предбалкан” по 

директивата за местообитанията и последващото изготвяне на планове за 

управление и на двете зони очертават добра переспектива за устойчиво развитие на 

региона и привличане на инвестиции за реализиране основно на екологосъобразни 

дейности. 

4. В град Белоградчик функционира единственият в Северозападна България 

Природонаучен музей с богата експозиция.  

5. Най-сериозен проблем за опазване на природните дадености на региона са 

безконтролните незаконни сечи. Масовото унищожение на големи горски масиви в 

близост до населените места заплашва да компрометира развитието на 

Белоградчик като атрактивна туристическа дестинация.  

 

 

І.2.6. ШУМ 

 Наднормено излъчване на шум в околната среда 

 Шумовото натоварване на средата е сред по-второстепенните проблеми свързани с 

опазването на околната среда в Община Белоградчик. Макар че от 1992 година на 

територията на общината да не са извършвани обстойни проучвания на шумовото 

натоварване, може да се отбележи, че  няма отчетени  сериозни проблеми свързани с 

наднормен шум.  

 Източници на шума 

 На територията на Община Белоградчик няма  производствени мощности - източници 

на наднормен шум. Основен причинител на звуково натоварване на селищната среда е 

транспорта. Някои специфични характеристики на териториално-устройствения план на град 

Белоградчик допринасят за усилване на това въздействие. Такива са липсата на 

околовръстни пътища, поради което целият вътрешноградски и транзитен моторен поток 

преминава през жилищните квартали. Двустранното плътно застрояване по главните улици, 

липсата на възможност за растителна и техническа шумова екранизация на сградите и силно 

износената настилка на по-голяма част от градските улици, са  сред основните причини за 

шумовото натоварване.  

Население подложено на въздействие 

 Подложени на по-голямо звуково натоварване са живеещите в непосредствена 

близост до главните пътни артерии на град Белоградчик. Шумовото замърсяване в тези зони 

следва известна сезонна и денонощна цикличност. През летните месеци по време на 

активния туристически сезон, когато посещението на града и основните туристически обекти 

– Белоградчишката крепост и пещерата Магура е по-голямо, се отчита и по-интензивен 

транспортен поток. Натоварването е по-високо и през светлата част на денонощието. 
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 Предприети мерки 

През последните години не са предприемани някакви специални мерки за 

ограничаване на въздействието на този фактор, с изключение на текущия ремонт на част от 

асфалтовото покритие на уличната мрежа. В Наредба № 1 за осигуряване на обществения 

ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на 

територията на Община Белоградчик, са разписани съответните ограничения за работата на 

увеселителните заведения, генериращи шум в жилищните квартали на населените места.  

Изводи: 

1. Град Белоградчик се характеризира със сравнително нормална шумова среда. 

2. Необходимо е извършване на мониторинг на шумовото натоварване и съставяне на 

шумова карта съгласно изискванията на Закона за шума. 

 

І. 2. 7. ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА 

 Зелената система на общината включва обществените озеленени площи, в т.ч. всички 

паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни и горски паркове, гробищни паркове. 

 Площта на селищната територия в общината е около 4 730 дка, озеленените площи в 

населените места е около 599 дка, което прави почти 13% присъствие на озеленени терени за 

широко обществено ползване, което според   Наредба № 7 на Министерство на регионалното 

развитие и благоустройството (МРРБ) за Правила и нормативи за устройство на отделните 

видове територии и устройствени зони, е един много добър показател. Преобладаваща част 

от зелените площи в община Белоградчик са разположени в общинският център 

Белоградчик.  

 Зелени площи в населените места                  

 Най-големи и със значими декоративни качества са площите, разположени в 

централната част на града. Те са покрити с трева, цветя, храсти, дървета. По тротоарите на 

част от улиците растат дървета, някой от които със значителна възраст – липа, кестен, бреза, 

смърч, ела и др. Теренните особености са формирали в исторически аспект улична мрежа, 

характеризираща се с тесни улици и тротоари, без реална възможност за разширяване. От тук 

и ограничения брой дървета, разположени по тротоарите в града. Основание за увеличаване 

на техния брой е факта, че върху дървета и храсти се утаява до 72 % от въздушния прах и 

60% от серния диоксид.  Необходимостта  от увеличаване на уличните дървета се мотивира и 

от наблюденията, че над зелените насаждения, имащи по-прохладна повърхност, се 

образуват въздушни течения, утаяващи приземните въздушни замърсители. Едновременно с 

това, насажденията повишават и относителната влажност на въздуха  с 15-30%, което го 

прави по-пригоден за дишане, а увеличената влажност се възприема като понижение на 

въздушната температура. Не трябва да се пренебрегват и продуцираните от растенията 

фитонциди, притежаващи силно бактерицидно действие. 

 С увеличаване възрастта на декоративните дървета, някои от тях се налага да бъдат 

отсичани /предимно липи/, тъй като кореновите им системи разрушават огради, подпорни 

стени, тротоари, части от улични платна. Този факт поставя много основателно въпроса за  

сериозен подход при определяне на дървестните видове и местата, където е най-удачно те да 

бъдат засадени, без това да доведе след време до конфликт в урбанизираната среда и загуба 

на изключително ценни зрели дървета. 
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 Стопанисването на зелените площи в общината се регулира и е подчинено на 

приетата от Общински съвет  „Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на 

озеленените площи и декоративната растителност на територията на община Белоградчик‖. 

Изграден е електронен „Регистър на озеленените площи и дълготрайна декоративна 

растителност‖, който включва информация за отделните озеленени участъци и видовия им 

състав. Този регистър е отворена система, подлежаща на постоянно допълване и 

актуализация. 

 Характерна особеност за жилищното застрояване на територията на общината е 

изграждането предимно на  еднофамилни сгради, с дворове, които в преобладаващата си част 

са богато озеленени. С основание може да се направи извода, че зелената система на града е 

значителна и с положително влияние, тъй като кварталите на града са и в непосредствен 

контакт с природната забележителност „Белоградчишки скали‖ и обширни горски масиви. 

Перманентна задача на градската управа е запълването на доловете, вклинили се в чертите на 

града. По този начин към зелената система ще бъдат прибавени още около 13 000 м
2
 .   

 Паркове за отдих извън населените места 

 Изкуствено създадените зелени площи в  центъра на града преминават по един 

естествен начин в лесопарк разположен върху 172 376 м
2
. Изградена е система от алеи и 

пътеки, обслужващи рекреационните функции на лесопарка. На територията му е 

разположен популярен местен водоизточник и огледни площадки. 

Изводи:   

1.Зелените площи в общината са в границите на нормативните изисквания 

2.Общинската администрация разполага с необходимата нормативна уредба, третираща 

зелената система на града. 

 

І. 2. 8. РАДИАЦИОННА ОБСТАНОВКА И ВЛИЯНИЕ ОТ НЕЙОНИЗИРАЩИ 

ЛЪЧЕНИЯ 

 

         Община Белоградчик  не е включена в Националната автоматизирана система за 

непрекъснат контрол на радиационния гамафон. Изнесената по долу едномесечна извадка на 

средни стойности за мощността на дозата на радиационния гама-фон, /наногрей на час - 

nGy/h/ е  от най-близките пунктове до гр. Белоградчик . 

 

                                                                                                          Таблица№ 9 

 

Пункт Средна стойност 

Видин 90 

Вълчедръм 73 

Хайредин 90 
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Монтана 83 

            

   Стойностите, са в границите на естествените вариации на този показател, характерни 

за съответните райони и конкретните метеорологични условия. Местоположението на 

общината между пунктовете във Видин и Монтана, дава основание за заключение, че 

подобно е състоянието на гама-фона и в разглежданата територия. 

 „Белегът‖ от катастрофата при  Чернобил – Цезий 137, е в много ниски граници, като 

не се наблюдава и повишаване на естественият радиационен фон. 

            Перманентно стои открит въпросът с нейонизиращите лъчения и по специално 

антените на мобилните оператори. Настъпва епоха, в която антени, предаватели, 

ретранслатори, трансформатори и др. подобни продуценти на електромагнитни полета, ще се 

настаняват все по-трайно в нашата жизнена среда. В чертите на града е поставена само една 

базова станция, която разполага с ‖Експертна оценка на излъчващ обект за мобилна 

комуникация‖ на министерството на здравеопазването.   

 

Изводи: 

1. Радиационната обстановка в общината е в границите на нормалното. 

2. Да се следи за появата на източници на нейонизиращи лъчения, като появата им да е 

възможна след компетентна експертна оценка 

 

 2. УПРАВЛЕНСКИ ФАКТОРИ  

 Административен капацитет 

 В структурата на общинската администрация е обособена и функционира дирекция 

„Устройство на територията и стопански дейности‖, с отдел „Програми, проекти и 

обществени поръчки‖, в който работи един главен експерт „Регщионално развитие, 

планиране и устойчиво развитие‖ с магистърска степен по специалност „Селищна екология‖.  

 В структурата на общинската администрация към отдел „Териториално и селищно 

устройство, управление на общинската собственост, гори‖ са разкрити длъжностите главен 

експерт „Управление и стопанисване на общинските гори‖ – 1 бр.  и лесничеи – 2 бр. 

 Традиционно, занимаващите се с екологичните проблеми на община Белоградчик  са 

специалисти с висше образование. 

 Към Общински съвет  Белоградчик функционира „Комисия по устройство на 

територията, пътна и селищна мрежа, околна среда и благоустрояване‖ с председател и 

четирима членове. Проблемите на общината в областта на екологията и практическата 

дейност по опазване на околната среда се решават чрез изпълнение на следните програми и 

наредби : 

 Програма за опазване на околната среда; 

 Програма за овладяване популацията на  безстопанствени кучета на територията на 

община Белоградчик 2012 – 2020 г.; 
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 Програма за управление на отпадъците на община Белоградчик 2016-2020 г.; 

 Наредба за управление на отпадъците на община Белоградчик; 

 Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета и регистрацията на 

домашни кучета на територията на община Белоградчик; 

 Наредба за изграждане, стопанисване и опазване на озеленените площи и 

декоративната растителност на територията на община Белоградчик. 

  Динамичните промени в обществено-икономическия живот на общината налага тези 

основни документи периодично да се актуализират или пък създават нови, които да 

отговарят на настъпилите промени и нови изисквания, особено след присъединяването на 

България към ЕС. 

  Правилността на общинската екологична политика се базира освен на 

гореспоменатите общински програми и наредби и на преки  връзки с Районната инспекция 

по околната среда и водите - Монтана. Деловите контакти с инспекцията, гарантират 

актуалност на общинската екологична политика в синхрон с българското и европейско 

законодателство. Редовните консултации, обмяна на опит и съвместни действия със 

съседни общини, неправителствени организации и представители на бизнеса, са залог за 

правилна екологична политика, целяща поддържането на качествена жизнена среда в 

населените места и съхраняване на заобикалящата  ги  природа. 

 Ползотворни са контактите между общинската администрация и Природозащитно 

дружество - Белоградчик. Насочени са към действия по съхраняване на 

биоразнообразието в района, информиране на обществеността. 

 Еко услуги 

 - управление  на отпадъците   обслужваща фирма „Еко Титан‖ ЕООД. По договор с 

общината извършва сметосъбиране  и сметоизвозване от всички населени места на 

територията на общината. Отпадъците се извозват до регионално деп за твърди битови 

отпадъци в землището на с. Жеглица, обина Видин. 

      - водоснабдяване и канализация - общината се обслужва от ВиК Видин, 

      - озеленяване - по договор с „Еко Титан‖ ЕООД – Видин. 

 

 3. ИКОНОМИЧЕСКИ ФАКТОРИ 

            Икономическото развитие на община Белоградчик през последните години се 

характеризира с общите показатели на икономическото развитие на страната като цяло.  

След тежката финансова и икономическа криза от 90-те години на миналия век и 

последвалата световна финансова криза от 2008 г. прераснала и в икономическа криза 

няколко години по-късно, е постигнатата известна макроикономическа стабилност. Все още 

на национално ниво икономическия растеж е твърде малък, за да компенсира силното 

икономическо изоставане на страната в сравнение с останалите страни членки на 

Европейския съюз. Това създава определено напрежение в икономиката на страната, както и 

в отделните региони. Най-тежко е състоянието в Северозападния регион, който е и най-

бедния регион в целия европейски съюз. Най-тежко в целия регион е пък положението на 

област Видин. Икономическата политика на България претърпя структурна промяна с 

въвеждането на валутния борд през юли 1997 г. В резултат от провежданата политика като 
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цяло, след 1997 г. брутният вътрешен продукт (БВП) отбелязва стабилни темпове на растеж.  

 Проведените и провеждани все още структурни реформи се отличават и с някои 

негативни страни, като високо равнище на безработица, недостатъчно добро използване на 

наличните мощности, загуба на традиционни и труден пробив на нови пазари и други. Ръстът 

на инвестициите също е недостатъчен за по-значително структурно преустройство на 

икономиката. Като цяло, в селата липсват възможности за трудова заетост, обезпечаваща 

добра жизнена среда за млади хора.  

Извършеният преглед на икономическата ситуация в региона показва, че докато цялостното 

възстановяване на страната в икономически план от 2008 г. поражда доза оптимизъм, 

подробното изследване по региони показва по-неубедителна и небалансирана картина. 

Северозападният регион регистрира доста по-ниски от средните темпове на растеж, по-слаба 

икономическа активност и по-висока безработица. Стойностите на БВП на глава от 

населението за страната, Северозападен регион и областите в него, включително и област 

Видин за периода 2010-2014 г. са : 

                                                                                                             Таблица № 10 

Година 2010 2011 2012 2013 2014 

БВП на глава от населението, лева 

Р. България 9924 10990 11229 11310 11577 

Северозападен 

район 
5170 5546 5640 5916 6066 

Област Видин 7974 8871 9268 8408 9520 

Област Враца 6151 7096 7128 7360 7666 

Област Ловеч 5449 6150 6278 6813 6642 

Област 

Монтана 
5468 6392 6369 6676 6734 

Област Плевен 6090 6914 7033 7106 7408 

% Видин от 

СЗР 
84,89 80,21 80,19 83,25 81,88 

% Видин от 

страната 
52,10 50,46 50,23 52,31 52,40 

 

 Преките чуждестранни инвестиции са доста слаби в Северозападен регион на 

планиране – напр. за 2014 г. техният дял възлиза на 3,08% от направените общо за страната 

инвестиции, който намалява до 2,68% през 2015 г. Област Видин заема незавидното 25 място 

от общо 27 области и София град в България с инвестиции от 51 686 200 EU през 2014 г., 

които нарастват до 77 842 100 EU през следващата 2015 г. Регионът е непривлекателен не 

само за чужди, но и за местни инвеститори. Причина за слабите инвестиции в областта са 

остарялата инфраструктура и все по-чувствителната липса на квалифицирана и дори 

неквалифицирана работна ръка, следствие от тежката демографска криза в региона. 
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 Условията на пазарна икономика в страната диктуват изцяло ръста на икономическо 

развитие в общината. Като цяло развитието на района през последното десетилетие се 

характеризира с преобладаващо негативни тенденции в областта на икономиката, което 

рефлектира върху всички останали сфери на местното развитие. Икономическият потенциал 

на общината и развитието на местният бизнес в значителна степен се определят от следните 

фактори: 

- териториален обхват; 

- равнище и динамика на икономическото развитие; 

- отраслова структура на икономиката; 

- степен на изграденост на техническата и социална инфраструктура; 

- заетост и безработица. 

Малките и микро предприятия в пограничните региони имат проблеми, които се 

дължат на периферното им разположение по отношение на националното стопанство, т.е. на 

неравномерното развитие на търговията, недостатъците на техническата и икономическа 

инфраструктура, слабото развитие на трансграничното партньорство, информационните 

мрежи и контакти. Тези недостатъци, както и всеобщите проблеми на малките и средни 

предприятия оказват негативно влияние върху темповете на растеж и конкурентността  на 

бизнеса на територията на Община Белоградчик. 

Структуроопределящите отрасли на местната икономика са: 

- селско стопанство; 

- хранително-вкусова промишленост; 

- дърводобив и дървообработване; 

- лека промишленост. 

Преминаването към пазарно ориентирана икономика е оказало значително негативно 

влияние върху местния бизнес. Устоялите на силната вътрешна и международна 

конкуренция малки и средни предприятия са представители главно на леката и хранително-

вкусовата промишленост, както и дребни предприемачи с бизнес в сферата на услугите. 

 Промишленост 

 Промишлеността в община Белоградчик е представена от хранително-

вкусовата промишленост и леката промишленост, производство на резервни части, апарати и 

системи за подвижния ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, производство на ПЕ фолио и 

опаковки от него, дърводобив и шивашко производство. 

В сферата функционират общо 17 предприятия, които са предимно микропредприятия 

и произвеждат половината от продукцията в община Белоградчик.  

―ТРАНСКОМ`С― е едно от големите предприятия в общината, като неговата дейност е 

насочена към производство и реализация на резервни части, апарати и системи за подвижния 

ЖП състав и инфраструктурата на БДЖ, като снабдява всички вагоностроителни 

предприятия в България с резервни части и сглобени изделия, и изнася своята продукция в 

Румъния, Сърбия, Франция и Германия. Фирмата оперира във фрагментен сектор, където 

няма фирми-гиганти, доминиращи на пазара и това е една благоприятна възможност за 

нейното развитие. През 2009 година предприятието стартира производството на сравнително 

новите за България полимерни керемиди под марката "Ведерник".  

Предприятието СД ―Живков, Лилов, Нешев и Сие― произвежда полиетиленово фолио 

и опаковки от него. От 2000 г. фирмата започва да произвежда и опаковки от натронова 

хартия, а от 2001 г. в производствената листа на фирмата са включени и опаковки от 

полипропилен основно за шивашката промишленост. През 2003 г. дружеството защитава 
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пред РИОСВ – Монтана, програма за управление на дейностите по отпадъците от 

полиетилен и започва дейност по рециклирането им. Във фирмата работят 31 души. 

На база на суровините, идващи от селското стопанство, добре се развива 

производството на вино. Производител на бели и червени шампанизирани и трапезни вина и 

ракии е „Магура‖ АД, във Винарска изба Магура – създадена през 1967 г. в с. Рабиша и в 

която се съчетава производството на вино с винен туризъм. Част от пещерата „Магура― — 

Прилепната галерия, благодарение на наличието на постоянна температура на въздуха от 

12°С, от десетилетия е превърната в място за отлежаване на отбрани вина, сред които и 

шампанизираното вино. Фирма „Максима‖ от няколко години също активно развива дейност 

в производството на червени и бели вина във Винарска изба „Боровица‖, с. Боровица. 

Развива се и хлебопроизводството, производство на широк асортимент тестени и 

сладкарски изделия и на безалкохолни напитки. С производство на хляб, хлебни изделия, 

ръчно точени кори и сладкарски изделия се занимават фирмите ЕТ „Антони – Антон Антов ―,  

ЕТ „Вили-99‖ и ЕТ „Полмо― и др.  

Дърводобив се извършва в Държавно горско стопанство – Белоградчик и Държавно 

горско стопанство „Миджур‖. 

Шивашката промишленост е представена от фирма ―Мит - 2004‖, която произвежда 

изделия основно на ишлеме. 

 

 Търговия и услуги  

Тенденцията към нарастване дела на търговията и услугите в икономиката на България се 

наблюдава и в община Белоградчик. Наблюдаваната ясно изразена тенденция към 

увеличаване броя фирмите в сектор търговия и услуги е резултат от безработицата, бързата 

обръщаемост и печалби, липсата на платежоспособно търсене, липсата на рискова 

инициативност при търговията, където не е необходим висок първоначален капитал и е по-

висок оборотът на капитала. 

През последните години стопанската конюнктура в сектора е песимистична. Влошава се 

финансовото състояние на фирмите, намаляват очакванията за продажби. Основни фактори, 

които затрудняват дейността на преобладаващата част от фирмите - предимно малки 

търговски фирми, са ниска конкурентноспособност, липса на стратегия за развитие и на 

сериозна маркетингова политика и не на последно място влошаваща се демографска картина 

и покупателна способност на населението. 

 

 Селско стопанство  

По данни на Областна дирекция „Земеделие‖ - Видин за стопанската година 2015 – 2016 г. 

обработваемата площ в община Белоградчик е 179 577 дка, което представлява 43,73% (при 

средно за областта 61,57%) от територията на общината и 9,62% от обработваемата площ на 

областта. Сравнително малкият дял на обработваемата площ се дължи на планинския и полу-

планински релеф на общината, който е предпоставка за отглеждане предимно на трайни 

насаждения и развитие на животновъдство.  

В сферата на селското стопанство в общината за 2012 година работят 24 предприятия, които 

реализират нетни приходи от дейността в размер на 2158 хил. лева. Заетите лица в тях са едва 

35 души. Община Белоградчик е с традиции в лозарството и овощарството и опитът на 

населението е предпоставка за отглеждане на трайни насаждения. През последните няколко 

години селскостопанският отрасъл е все по-добре представен в икономическата 

характеристика на общината. По-голямата част от обработваемата земя все още пустее, а 

малките частни земеделски стопанства произвеждат продукция основно за собствени нужди 
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и на пазара се реализират незначителни количества. Липсата на достатъчно и съвременна 

техника за обработване, скъпите услуги и високите цени на препаратите за растителна 

защита доведоха до ликвидиране на голяма част от лозята и до почти пълно ликвидиране на 

овощните насаждения. От 2004 г. се наблюдава съживяване на овощарството. Конкретни 

мерки към създаване на нови лозови масиви предприема фирмата „Валлей Винтнърс‖ ЕООД 

– собственик на винарска изба „Боровица‖, ―Магура‖ АД – собственик на винарска изба 

„Магура‖ и „Геогрийнленд‖ ЕООД. 

Развитието на  селското стопанство в общината е затруднено, поради няколко основни 

причини. Една от тях е раздробеността на стопанствата, вследствие на което се повишава 

себестойността на производството, намалява се конкурентоспособността на пазара и 

възможностите за инвестиции в оборудване. Растениевъдството и животновъдството се 

развиват предимно в лични стопанства. Необходима е модернизация и насочване към 

екологично или биологично земеделие, с което да се повиши добавената стойност на 

продукцията и да се намерят нови пазари. Развитие на биологичното земеделие и 

производството на екологично чиста продукция е планирана мярка за изпълнение още в 

предходния планов период, на която би могло да се акцентира повече през след следващия, 

като се продължат съществуващите добри практики. 

Сериозна слабост в отрасъла е и липсата на обединяване на стопаните в асоциации и 

сдружения, които да защитават техните интереси пред държавни институции и 

международни организации.  

 

 Туризъм 

Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за 

развитие. През последните години се наблюдава ясна тенденция към ускорено развитие на 

сектора и нарастване на делът му в БВП на страната. Природните и културни 

забележителности на област Видин, нейната богата история, превръщат региона в интересно 

място за различните видове туризъм.   

В близкото минало Белоградчик е бил един от туристическите центрове на Северозападна 

България, като през последното десетилетие отрасълът отново се съвзема. Посещенията в  

туристическите обекти на общината трайно нарастват през годините, като от 2015 г. Се 

задържат над 90 000 души годишно.  

В последните години се наблюдава  значително увеличение на туристопотока на базата на 

съживяващата се национална икономика и общински туристически услуги, продуцирали в 

последно време над 25 къщи за гости. Туристическата база, като леглови фонд е с постоянен 

ръст на базата на постоянно включващите се обекти и разполага с около 350 легла и над 300 

места в заведенията за хранене и отдих. Реконструираният емблематичен за града хотел от 

бившата верига „Балкантурист‖ действащ в момента като хотел „Скалите‖ ****  дава нов 

тласък в развитието на туризма, предоставяйки възможности и за СПА туризъм. 

 Състояние на  инфраструктурата 

Най-високо усвоената територия на общината, като съотношение на територията на 

населените места и изградените пътни мрежи към общата територия на землището, са 

землищата на гр. Белоградчик и с. Чифлик / съответно 7,35 и 7,17 % /. Следващи са 

териториите на землищата на  селата Върба, Вещица и Дъбравка  / съответно 4,99, 4,48  и 

4,38 % / . Сравнително висок е този процент за землищата на селата Рабиша, Боровица, 

Граничак, Раяновци и Гранитово. Може да се отбележи, че усвояването на територията е 

сравнително силно около общинския център и намалява към периферията. 
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Пътната мрежа в общината е с дължина 141,6 км и се състои от третокласни / 86,4 км 

– 61 % / и общински / 55,2 км – 39 % / пътища. Степента на изграденост на пътната мрежа е 

346,2 км / 1 000 км
2
, което е повече от този показател за северозападна България / 319,4 км / 1 

000 км
2
 / и средно за страната / 336,0 км / 1 000 км

2
 /. Настилката на пътищата е 100 % 

асфалтова, като пътищата в лошо състояние постоянно намаляват. Всички населени места са 

електрифицирани. Водоснабдени са 17 населени места. Без централно водоснабдяване е с. 

Сливовник. 

Оформени производствени територии в селищата на общината няма, с изключение на 

гр. Белоградчик, който има три промишлени зони с обща площ 245 дка или 15 % от 

територията на града. В няколко села / Рабиша, Раяновци, Стакевци, Боровица / има 

територии на единични промишлени предприятия с обща площ около 100 – 120 дка. 

Политиката на тяхното бъдещо развитие, би трябвало да се насочи, при подходящи условия, 

към тяхното преструктуриране и обновяване, в т.ч. и освобождаване на части от тях за други 

градски нужди като озеленяване и обществено обслужване. 

 

4. ФИНАНСОВИ  ФАКТОРИ 

 Общински бюджет 

Резултатите от развитието на местната икономика и социалният статус на населението 

пряко влияят върху състоянието на общинския бюджет. Самоуправлението на 

териториалните структури, обективно води до необходимостта от повишаване ролята на 

общинските съвети в управлението на местните бюджети. Общинската администрация по 

решение на Общински съвет определя съотношенията между приходите и разходите по 

отделните бюджети, както и процесът на балансиране на приходите и разходите между 

отделните бюджетни звена. 

        Бюджетът на Община Белоградчик за 2017 година е изготвен при спазване на размерите 

на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2017 

година, определени със Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 

година (ДВ бр. 98 от 09 декември 2016 година) и очакваните постъпления от общинските 

данъчни и неданъчни приходи Общинският бюджет е разработен в съответствие с 

действащите законови и подзаконови нормативни актове. При изготвянето на бюджета на 

общината са отразени и поетите ангажименти за финансова стабилизация и ефективно 

управление на ресурсите. 

За 2017 година се запазват видовете субсидии от централния бюджет за бюджетите на 

общините, а именно: обща субсидия за делегираните от държавата дейности, трансфери за 

местните дейности, включващи обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно 

поддържане и снегопочистване на общински пътища и целева субсидия за капиталови 

разходи. 

 С общинският бюджет се определят и осигуряват парични средства, с които се 

финансират местни и делегирани от държавата дейности. Изцяло от общинският бюджет се 

финансират всички дейности в областта на жилищното строителство, благоустройството и 

комуналното стопанство като сметосъбиране, сметоизвозване, почистване, озеленяване, 

осветление, инфраструктура, съфинансиране на програми и проекти. 

 Бюджетът на община Белоградчик за 2017 год. е в размер на 9 793 858,00 лв. 

Обхватът на общинските бюджетни приходи е структуриран по следния начин: държавни 

трансфери, приходи от местни данъци и такси и привлечени средства. 

Приходна част 
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- Държавен трансфер  

 

Дял на държавните трансфери в бюджета на община Белоградчик за периода  

2013 - 2017 год. 

                                                                                                               Таблица № 11 

Видове 

приходи  

Трансфери по години в лева 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

/план/ 

Обща  

субсидия 

3 011 474 3 173 196 3 328 422 3 572 722 3 981 003 

Субсидия за 

капиталови 

разходи  

250 399 549 300 324 000 368 498 406 900 

 

- Местни приходи  

Местните приходи се формират от три основни източника: местни данъци, местни 

такси и други местни приходи (наеми, продажби, глоби, лихви, приватизация, преходни 

остатъци). Структурата на местните приходи за периода 2013-2017 г. по бюджета на Община 

Белоградчик е представена в таблицата по долу. 

 

Структура на местните приходи 

                                                                                                           Таблица № 12 

Видове 

приходи  

Приходи     по години в лева 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

/план/ 

Местни 

данъци  

211 732 222 132 214 215 423 287 576 000 

Неданъчни 

приходи 

1 010 925 962 616 1 026 005 782 807 4 680 750 

 

- Привлечени средства 

       Възможността за привличане на заемни средства на територията на община 

Белоградчик увеличава обхвата на финансовите ресурси, с които общината може да 

разполага и върху изразходването на които да има контрол.  

 

   Разходна част    

            Разходите в общинския бюджет се разделят на текущи и инвестиционни. Поради 

спецификата си финансирането на основните дейности, осъществявани от общината, 

определя функционалната структура на общинските разходи. 
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- Разходи с държавен характер 

  

Планираните разходи с държавен характер за 2017 год. са в размер на 3 758 289,00 лв., 

които включват следните функции: 

Общи държавни служби – размера на предвидените разходи е 519 496,00 лв. 

Отбрана и сигурност – 116 752,00 лв.  

Образование – 1 610 742,00 лв. 

Здравеопазване – 61 025,00 лв. 

Социално осигуряване – 1 117 345,00 лв. 

Култура – 332 929,00 лв. 

Най-голям дял по бюджета на общината заемат средствата за функция 

―Образование‖ и функция ―Социално осигуряване‖. Във функция ―Социално осигуряване‖ 

се отчитат разходи за заплати и осигуровки по национални програми за заетост, цялостна  

издръжка на  ДВД с.Салаш, Дом за деца лишени от родителски грижи „Надежда‖ в гр.Б-чик, 

Дневен център за стари хора гр.Б-чик. Функция ―Образование‖ включва заплатите и 

осигуровките на учители и обслужващ персонал в ОДЗ ―Иглика‖ и Детски комплекс, както и 

издръжката на СУ ―Хр. Ботев‖, НУ ―В. Левски‖ и ОУ ―В. Априлов‖. 

- Разходи с общински характер 

Планираните разходи с общински  характер за 2017 год. са в размер на 5 741 983,00 лв., 

като 293 586,00 лв. са за дофинансиране на държавните дейности. 

         Изпълнителни и законодателни органи . 

Размерът на годишния план за издръжка на общинска администрация и 

общински съвет в бюджет 2017 г. възлиза на  797 965,00 лв. 

         Отбрана и сигурност. 

Размерът на годишния план за издръжка на защита на населението при бедствия, 

аварии и катастрофи в бюджет 2017 г. е равен на 2 000 лв. 

          Образование. 

Планираните средства са в размер на 104 426,00 лв. В тази дейност са планирани 

издръжка на Обединено детско заведение "Иглика" и извън училищни дейности.  

          Здравеопазване. 

Планираните средства са в размер на 50 600,00 лв. Дейността включва гласувани средства по 
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Решение на Общински съвет за капиталов трансфер за МБАЛ -гр.Белоградчик.  

              Социално осигуряване и грижи. 

      Планирани са  средства за заплати и издръжка  в размер на 280 569 лв. Включва 

издръжката на Домашен социален патронаж, Социална трапезария, Клуб на пенсионера, 

Клуб на инвалида, издръжка на национални програми за заетост. 

                 Жил. стр. БКС и опазване на околната среда. 

Уточненият план за 2017 г. в тази функция е в размер на 4 002 726,00 лв. Тук влизат 

дейности като водоснабдяване и канализация, осветление на улици и площади, др. д-сти по 

жилищно строителство, озеленяване и чистота. 

        Трябва да се отбележи че делът на разходите за опазване на околната среда и 

озеленяването в сравнение с останалите  в последните години значително се увеличават. Със 

стартирането на финансиране на проекти през настоящия проограмен период 2014 – 2020 г. 

се очаква разходите в сектора да нарастват. Изпълнението на проектите по оперативните 

програми и Програма за развитие на селските райони ще се отрази благоприятно на околната 

среда и ще повиши стандарта на населението в общината. 

            Почивно дело, култура, спорт и религиозна дейност. 

     Включва издръжка и трудови възнаграждения на РТВ, други дейности по културата, СК 

"Балкан", ФК "Балкан" и ВК ―Град‖. Планираните средства са в размер на 164 783,00 лв. 

          Икономически дейности и услуги. 

   Планирани средства в тази функция са 228 914,00 лв. Планирани са средства за заплати и 

издръжка на Младежки дом, издръжка на Туристическо дружество ―Белоградчишки скали‖ 

и служби и дейности по поддръжка и ремонт на пътища. 

              Дофинансиране на държавни дейности  

За дейност Общинска администрация план – 175 705,00 лв. За д-ст: 

здравеопазване план 46 003,00 лв. Във функция „Образование‖ са планирани средства в 

размер на 49 408,00 лв. Във функция ―Социално осигуряване‖ планирани 22 470,00 лв. 

Изводи: 

1.На територията на общината не се очаква значителна инвестиционна активност, която 

съществено да промени съществуващата икономическа  структура. Привлекателните за 

инвеститорите условя не са уникални  до такава степен, че да породят темпове по–високи 

от тези в републикански мащаб.  

2.Съществуващата икономическа структура  и динамиката на предвижданите изменения, 

не създават условия за  нарушаване на екологичните характеристики на района. 
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3.Потенциална заплаха за природата би представлявало хищническо използване на 

съществувящите в общината природни ресурси - гора, билки, дивеч и др. 

5. ДЕМОГРАФСКИ  ФАКТОРИ 

 Брой  и динамика на населението: 

Броят на населението в общината е количествен показател, отразяващ демографските 

и социално-икономически изменения в общината. Промените в броя на населението имат 

важно стопанско значение защото определят в крайна сметка трудовите ресурси и 

потреблението /размера на вътрешния пазар/. 

Броят на населението в община Белоградчик се формира от неговия естествен и 

механичен прираст. Естественото движение на населението, изразяващо се чрез социално-

биологичните явления раждаемост и смъртност, както и с тяхната естествена функция – 

естествения прираст, се характеризира с ясно изразени тенденции на намаляване на 

раждаемостта и смъртността, като намаляването на раждаемостта става с по-бързи темпове. 

В резултат на това намалява и естествения прираст. Този процес обаче протича твърде 

неравномерно.  

 

Таблица № 13: Постоянно население според преброяванията по години и населени 

места. 

Населено 

място 

1934г. 1946г. 1956г. 1965г. 1975г. 1985г. 1992г. 2001г. 2011 г. 

Община  14 632 14 513 13 650 12 862 12 555 11 095 9 921 8 278 6 602 

Белоградчик 1 923 2 192 3 444 5 178 6 898 7 256 6 635 5 838 5 173 

Боровица 776 790 663 538 337 296 263 244 170 

Вещица 485 456 332 240 178 125 94 91 47 

Върба 325 321 247 137 85 57 58 43 18 

Гранитово 884 795 609 461 306 203 195 124 60 

Граничак 330 307 241 142 88 75 58 29 10 

Дъбравка 736 703 577 414 252 190 167 130 59 

Крачимир 302 308 266 191 128 95 79 58 24 

Ошане 626 695 576 404 275 175 154 104 68 

Праужда 796 726 612 443 303 196 153 130 63 

Пролазница 420 418 272 176 93 55 46 28 13 

Рабиша 1 296 1 286 1 173  1 026 880 711 616 447 280 

Раяновци 1 306 1 367 1 125 793 573 363 318 201 106 

Салаш 1 460 1 293 1 117 895 600 468 379 275 171 

Сливовник 260 267 173 118 73 35 54 47 18 
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Стакевци 1 827 1 769 1 552  1 194 848 518 442 308 199 

Струиндол 387 330 242 150 115 78 54 39 27 

Чифлик 493 490 429 362 203 200 156 142 96 

 

Раждаемостта в общината като социално-биологично явление се определя от редица 

историко-културологични и социално-икономически фактори.  

Увеличаването на раждаемостта през първите години на социалистическия период се 

дължи главно на следвоенната демографска компенсация на раждаемостта и на навлизането 

в най-продуктивната детеродна възраст на родените през периода 1920 – 1926 година жени, 

които по абсолютен брой представляват най-многобройните поколения през след 

освобожденския период на България.  

Сравнително бързото спадане на раждаемостта от 1950-та до края на 60-те години е 

свързано преди всичко с дълбоките социално-икономически и културни изменения в 

страната. В резултат на тях новите семейства се ограничават с едно, две и в редки случаи с 

три и повече деца. 

От факторите, които най-много допринасят за намаляване на раждаемостта през този 

период е масовото включване на жената в общественото производство, силно нарасналата 

социална и териториална подвижност и интензиваната миграция на големи групи от 

населението от селата към градовете. Рязкото намаляване на детската смъртност, 

повишаването на средната възраст за встъпване в брак и бързо наложилият се модел на 

семейство с едно до две деца оказват също сериозно влияние върху този процес. Съществено 

значение трябва да се отдаде и на повишаване на сексуалната култура и въвеждането и все 

по-широкото използване на предпазни медицински средства. 

В последните 40 години се наблюдава и един друг характерен процес – коефициента на 

раждаемостта при градското население се увеличава, съотнесен към коефициента при 

селското население. Обективна причина за това е процесът на урбанизация и значителното 

застаряване на селското население.  

Рязкото спадане на раждаемостта през последните години се дължи и на стопанската 

криза, в която изпадна страната вследствие на смяна на системата от планова към пазарна 

икономика в края на миналия век и финансовата и икономическа криза в началото на 

настоящия. Към момента раждаемостта в община Белоградчик е по-ниска от средната за 

страната.  

Смъртност – факторите, които влияят върху показателя смъртност в общината са 

жизнено равнище на населението, условия на труд, медицинско обслужване, социална 

несигурност и др. 

През последните 100 години в показателя смъртност настъпват големи промени. В 

първите десетилетия след Освобождението тя е много висока /18 – 31 %/ за страната. 

Главните причини са – ниско жизнено равнище и лошото медицинско обслужване. 

Тенденция към намаляване смъртността показва след 1920 година. Смъртността е намалена 

до нейния биологичен предел в резултат на създаване на мрежа от болнични заведения – 

Районна болница, преструктурирана в последствие в здравните заведения Многопрофилна 

болница за активно лечение „Проф. Георги Златарски‖ и Медицински център.  През 

последните години в резултат на застаряване на населението и намаляване на раждаемостта 

се наблюдава нарастване на смъртността. Върху този показател оказва влияние и 

нездравословния начин на живот, нездравословното и еднообразно хранене. За съжаление 
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доходите на населението особено в селата не позволяват здравословен начин на живот. 

Основните причини за високата смъртност са: сърдечно съдовите и раковите заболявания, 

както и болестите на дихателната система.  

Коефициентът на смъртността в общината е по-висок от средния за страната. Друг 

важен показател е коефициентът на детската смъртност, който е отражение на жизненото 

равнище на населението. 

Пряка последица от динамиката на смъртността е промяната в продължителността на 

живота у нас. Средният показател за продължителността на живота за последните две години 

е 71,2 г. докато в началото на века е била 42 г. Продължителността на живота при мъжете е 

около 68 години, а при жените – 74,7 години. През последните 10 години се забелязва общо 

намаление на живота на българина.  

Естественият прираст е важен показател за движението на населението. През 

последните две десетилетия естествения прираст се крепи повече на задържането на 

смъртността отколкото на увеличаването на раждаемостта. Поради ниската раждаемост 

естественият прираст в общината е нисък.  

 По данни на ЕСГРАОН, населението по постоянен адрес на община Белоградчик по 

населени места към 15.07.2016 г. се състои от 6 567  жители (таблица 12). Селата са 17, 

четири от които (Боровица, Салаш, Стакевци и Рабиша) са кметства, и един град – 

Белоградчик, който е и общински център. 

Таблица № 14: Население по постоянен адрес по населени места към 15.07.2016 г. 

 

№ Населено място Население 

жители 

1 гр. Белоградчик 6 051 

2 с. Боровица 114 

3 с. Вещица 37 

4 с. Върба 15 

5 с. Гранитово 36 

6 с. Граничак 8 

7 с. Дъбравка 42 

8 с. Крачимир 12 

9 с. Ошане 55 

10 с. Праужда 38 

11 с. Пролазница 6 

12 с. Рабиша 223 

13 с. Раяновци 81 

14 с.Салаш 114 
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15 с.Сливовник 11 

16 с.Стакевци 117 

17 с.Струиндол 12 

18 с.Чифлик 58 

 Общо 7 030 

 

 Териториално разпределение на населението 

Териториалното разпределение на населението е тясно и непосредствено свързано с 

природо-географските условия и в най-голяма степен с развитието и отрасловата структура 

на икономиката, селското стопанство и транспортната инфраструктура. Развитието на 

икономиката в общината - създаването на Телефонния завод и шивашкото предприятие 

―Ведерник‖ през 60-те години на миналия век предизвикват и съответно движение и 

прегрупиране на населението и трудовия потенциал. Тези изменения са свързани с бързото 

нарастване на материалната и духовна култура на хората. Всичко това обуславя и 

съществени изменения в териториалното разпределение на населението и неговата гъстота 

по територията на общината. 

 

Таблица № 15: Разпределение на населението по брой жители в населените места 

                                                                                                                       

 Качествена характеристика на населението 

Възрастовата структура се квалифицира според възпроизводствените и според 

трудовите възможности. С относително запазен възпроизводствен потенциал се отличава 

единствено населението в общинския център – гр. Белоградчик. 

Максимален дял население в надтрудоспособна възраст има в селата на общината. 

Населението в подтрудоспособна възраст има най-висок дял в общинския център. 

Населението в трудоспособна възраст е концентрирано също в град Белоградчик.  

   Общият брой на трите групи население, свързан с тяхната работоспособност е представен в 

долните таблици към съответните дати: 

Таблица № 16: Възрастова структура на населението в Община Белоградчик към 

01.01.2004 г.                                                                                                                       

Община Селища 

< 3 000                             

жители 

Селища      

3 000 –       

25 000 

жители 

Селища 

25 000 –  

50 000 

жители 

Селища  

над      

50 000     

жители 

Общо 

жители 

% 

разпределение 

между 

общините в 

областта 

Белоградчик  979 6 051 0 0 7 030 6,6 
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Подтрудоспособна 

възраст 

Трудоспособна 

възраст 

Надтрудоспособна 

възраст 
Общо 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

1 186 627 559 4 272 2 309 1 963 2 405 902 1 503 7 863 3 838 4 025 

 

Таблица № 17: Възрастова структура на населението в Община Белоградчик към 

15.07.2016 г.                                                                                                                       

Подтрудоспособна 

възраст 

Трудоспособна 

възраст 

Надтрудоспособна 

възраст 
Общо 

Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени 

1 089 576 513 3 459 1 884 1 575 2 019 753 1 266 6 567 3 218 3 349 

 

Възрастовите съотношения показват, че общината има по-нисък дял на населението в 

подтрудоспособна възраст и по-висок относителен дял в надтрудоспособна възраст – 1 089 

към 2 019. В трудоспособна възраст населението е 3 459 души. Ниският процент на 

населението в подтрудоспособна възраст и високият в надтрудоспособна, оказват 

отрицателно влияние върху формиране на трудовите ресурси в общината. 

През последните 12 години се наблюдава тенденция на намаляване броя на трудовите 

ресурси спрямо населението в общината – от 54,33 на 52,67 %. Намалява относителния дял 

на населението в подтрудоспособна възраст с 97 души. Това е неблагоприятна тенденция, 

тъй като тази възрастова група осигурява бъдещите трудови ресурси. През наблюдавания 

период се запазва относителния дял на населението в надтрудоспособна възраст – 30,59 % 

през 2004 г. и 30,74 % през 2016 г.  Относителния дял на населението в трудоспособна 

възраст в селата е по-малък, а на нетрудоспособна възраст – по-голям от средните за 

страната. В резултат процесът на застаряване на населението и ограничаване на трудовите 

ресурси е много по-ясно изразен в селата, отколкото в града. Главна причина за това е 

икономическата миграция. 

В образователната структура има значителна териториална диференциация. В 

Белоградчик са съсредоточени почти цялата част от специалистите с висше и полувисше 

образование. Причините за това са демографски и социално-икономически (условия за труд, 

обществена среда и др.). 

 Демографското развитие е един от важните фактори при прогнозиране  влиянието на 

населението върху околната среда, образуването на отпадъци и всички останали 

природозащитни аспекти. В община Белоградчик процесът на намаляване на населението е 

много силно изразен и показва трайна тенденция към намаляване на населението на 

общината. Данни за община Белоградчик относно прираста на населението са представени в 

следващата  таблица: 

 

Таблица № 18 Демографско развитие за общината 
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Община 

Белоградчик 

Население                       

жители 

Прираст  

1992-2001 г. 

Прираст 

2001-2011 г. 

Очакван прираст 

до 2040 г. 

1992 2001 2011 ‰ за година ‰  за година ‰  за година 

Общо 9,921 8,217 6,602 -19,1 -19,6  

до 3000 

жители 

3,286 2,401 1,429 -29,9 -40,5 -15  [-20] 

3000 - 25000 

жители 

6,635 5,816 5,173 -14,3 -11,1 -10  [-8] 

 

В последните няколко години се наблюдава тенденция за сезонно увеличение 

/пролетно-лятно-есенния период/ на населението в два сегмента:                                                                                                                                                                                                                                 

- връщането на бивши жители на общината, намиращи се в пенсионна възраст, които  

живеят в други населени места на страната. 

-  увеличаване абсолютния брой на пребиваващите на територията на общината с 

рекреационна цел. 

Тенденцията /особенно за втория сегмент/ е да се увеличава чувствително, което 

неминуемо ще рефлектира върху генерираните отпадъци, отпадни води и пр.  

6. СОЦИАЛНО – ИКОНОМИЧЕСКИ  ФАКТОРИ 

 Средногодишен доход       

Политиката на доходите на домакинствата е важен социален индикатор за развитието 

на социалната политика и съществен неин елемент. Характерните за областа по-ниски 

доходи в сравнение с националните, запазват това свое съотношетие и на общинско равнище.  

 

Таблица № 19 Среден годишен общ доход на глава от населението 

                                                                                                     

Година 2004 2005 

лева България Видин България Видин 

Разполагаем доход 2298.00 2498 2415 2533 

Заплати и трудови 

доходи 

924.00 548 1053 961 

Други доходи 90.00 52 99 64 

Предприемачество 90.00 76 109 103 

От собственост 17.00 0 18 0 

Обезщетения за 

безработни 

10.00 14 9 1 
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Пенсии 509.00 544 536 461 

Семейни добавки за 

деца 

15.00 26 18 34 

Други социални 

придобивки 

36.00 90 47 64 

Домашно 

стопанство 

372.00 780 324 536 

Продажба на 

имущество 

11.00 1 14 0 

Други 224.00 367 188 309 

 

В резултат на стопанската криза редица основни макроикономически фактори оказват 

силно рестриктивно влияние върху формирането на доходите на домакинствата. Това доведе 

до стесняване избора на потребление на стоки и услуги и до обедняване на населението. През 

годините на прехода към пазарна икономика се наблюдава намаляване на реалните доходи на 

домакинствата и ограничаване на тяхното потребление. Тенденциите в изменението на 

реалните доходи са различни за отделните социални групи. За голяма част от домакинствата 

в общината реалните доходи съществено намаляха, а за сравнително малка част от тях се 

наблюдава обратна тенденция – увеличаване на реалните им доходи. Наблюдава се и 

диференциация на доходите на домакинствата. За една част от тях, включваща деца, 

безработни, пенсионери, е особено тежко положението с доходите и потреблението на 

необходимите стоки и услуги. Задълбочаването на диференциацията на доходите на 

домакинствата в нашата община се определя от процеса на обедняване на населението. 

На микроравнище при формиране доходите на домакинствата в община Белоградчик 

оказват влияние следните групи фактори: 

- социално-демографски – изразяват влиянието на структурата на домакинствата: 

общ брой на членовете, брой на членовете под 16 години, брой на членовете в 

трудоспособна възраст и надтрудоспособна възраст, домакинства, включващи 

пенсионери и т.н. 

- икономически фактори – свързани са с размера на доходите, които получават 

домакинствата в зависимост от източниците. Професионалният статус на 

членовете на домакинствата определя и различните видове източници, на базата 

на които се формира доходът.  

- Социално-икономически фактори – отразяват влиянието на структурата на 

домакинствата при формиране на дохода на всеки член от тях. Размера на 

доходите се определя от степента на заетост на членовете на домакинствата.  

Домакинствата в селата се състоят предимно от пенсионери, като голяма част от тях 

са самотни такива. Приходите се формират единствено от пенсиите. 

Основните приходоизточници при формирането на доходите на домакинствата в града 

се формират на първо място от работна заплата, следват доходите от домашно стопанство, 

пенсиите и социалните помощи. Размерът на минималната работна заплата следва общите 

тенденции в развитието на икономиката, пазара на труда и бюджетните възможности и 

отбеляза ръст от 60%. От 150 лв. през 2005 г. тя достигна 240 лв. през 2009 г. Средната 
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работна заплата също се увеличи и достигна 563 лв. през 2009 г., като отбеляза ръст от 62%. 

Основните критерии, определящи жизнения стандарт на населението, са равнището и 

структурата на потреблението. Групите разходи, свързани с потреблението на населението, 

са свързани предимно с жизненото оцеляване : 

- храна; 

- енергия за битови нужди; 

- облекло, обувки и лични принадлежности; 

 

 Заетост   

 

Важна характеристика на икономическото развитие на общината и провежданата от 

нея икономическа и социална политика са размерът и тенденциите в динамиката на 

безработицата и заетостта.  

Средногодишният брой на регистрираните безработни в община Белоградчик за 2016 

година е 790 човека. В сравнение с 2015 година броят на безработните лица е намалял със 

156 лица.  

Равнището на безработицата, изчислено на база икономически активното население, за 

2016 г. е 28,8% , при 34,5%  за 2015 г. 

По професионален признак  регистрираните безработни се разпределят както следва: 

 

  Общ средногодишен брой  /за 2016г./ – 790 

  в т.ч.          с  работническа професия  -  176 

    специалисти                      -  78 

    без квалификация             - 536 

 

По образователен признак  безработните през 2016 са разпределени както следва 

/средногодишен брой/: 

- с висше образование         -      20 

- със средно образование    -    268   

- с основно образование      -    107 

- с  начално и по-ниско         -    395  

        

                                                                                                            Таблица № 20 

Възрастовата структура на безработните  е следната 

/регистрирани към 31.12.2008 г./: 

 

Възраст Общо 
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До 19 години     12 

От 20 до 24 години  68 

От 25 до 29  години 91 

От 30 до 34 години  88 

От 35 до 39 години  78 

От 40 до 44 години  79 

От 45 до 49 години  83 

От 50 до 54 години  95 

Над 55 год. възраст 196 

 

Активни мерки за насърчаване на заетостта 

 Част от проблемите на безработицата се решават с програми и активни мерки за 

насърчаване на заетостта, чрез които  през 2016 година е осигурена заетост на 471 

безработни. 

    

 

 

 

7.АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ /SWOT –АНАЛИЗ/  

Силни страни 

- Изключителни природни дадености с национално и международно значение. 

- Незамърсена и неувредена околна среда. 

- Висока степен на залесеност на територията. 

- Мотивираност на част от населението и общинското ръководство да развива туризма. 

- Липса на замърсяващи производства на територията на общината. 

- Наличие на природонаучен музей с подготвен персонал. 

- Всички населени места са включени в система по сметосъбиране. 

- Функционираща регионална система за управление на отпадъците. 

- Преобладаващата част от територията на общината е включена в Натура 2000. 

- Наличие на нормативна база на местно ниво в областта на околната среда. 

- Висок относителен дял на горски ресурси. 
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Слаби страни 

- Липса на финансов ресурс /собствен/ в населението и общината. 

- Отглеждане на животни в неподходящи места. 

- Силни миграционни процеси, породени от липсата на привлекателна работа или  ниско 

заплащане. 

- Липсата на достатъчно мотивирана и компетентна работна  ръка. 

- Целият скален комплекс „Белоградчишки скали‖ не е включен в системата от защитени 

територии - природен парк.  

- Липсата на план за управление на природните територии. 

- Слаба охрана на защитените територии и гори. 

- Липсата на пречиствателни станции за отпадъчни води в Белоградчик и Рабиша. 

- Ниска екологична култура в населението по управление на отпадъците. 

- Липса на мониторингови станции и система за контрол на замърсяванията. 

- Слаба активност у населението за участие в проблемите по опазване на околната среда. 

 

Възможности 

- Възможности за финансиране от инвестиционните фондове на ЕС. 

- Възможност за финансиране на трансгранични проекти.  

- Привлекателна за инвестиции община в областта на: 

 туризъм 

 преработвателна и лека промишленост 

 лозарство и винарство 

 екологично чисти плодове и зеленчуци 

Заплахи 

- Реален антропогенен натиск върху биоразнообразието на района. Опасност от 

неправилно и неконтролирано използване на природните ресурси. Реална заплаха от 

туристическа ерозия. 

- Демографска криза - намаляване на работоспособното и професионално квалифицирано  

население. 

- Дърводобив без достатъчно последващо залесяване или естествено възстановяване на 

горските територии в общината. 
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8. ВИЗИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА НА ОБЩИНА БЕЛОГРАДЧИК  

Устойчиво развитие на община Белоградчик посредством ефективно и щадящо  

използване компонентите на околната среда и икономически просперитет, основан на 

нискоемисионна преработвателна и лека промишленост, развит атрактивен туризъм в 

национален и международен мащаб,  екологично ориентирано селскостопанско 

производство, транспорт, комуникации и селища  отговарящи на съвременните 

стандарти за качество на живот.  

 

9. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 

 В резултат на направените проучвания и след като бяха идентифицирани силните и 

слабите страни на община Белоградчик, възможностите и заплахите, които стоят пред нея и 

бе избрана визия  на общината, се определиха целите, които общинската администрация и 

цялото население ще преследват, за да реализират очакванията си за просперитет. 

 

9. 1. Стратегически цели 

 1. Подобряване качеството на живот чрез осигуряване на здравословна и 

благоприятна среда за живот и запазване на богатото природно наследство в 

естественият му вид на основата на устойчиво развитие в общината.  

**************** 

 2. Включване на Белоградчишкия скален комплекс в мрежата по НАТУРА 2000 и 

националната система на защитени територии, с цел реализиране на план за 

управление, който би гарантирал ефективно и щадящо  използване на  околната среда. 

**************** 

 3. Развитие на системата за регионално управление на отпадъците в общината. 

**************** 

 4. Преустановяване и недопускане рецидиви от замърсяване на водните басейни 

на територията на общината.   

9. 2. Специфични цели 

 За постигане на стратегическите цели на Общинската програма за опазване на 

околната среда са формулирани следните специфични цели: 

 Опазване и подобряване състоянието на водните ресурси;   

Дейностите за постигане   на целта са насочени към: 

- Изграждане и ремонт на пречиствателни съоръжения към колекторите в гр. 

Белоградчик и с .Рабиша; 

- Поетапна подмяна на водопроводната мрежа с цел подобряване на качеството на 

питейна вода и намаляване загубите на водопроводната мрежа. 

 Усъвършенстване на управлението на отпадъците; 

За постигане на тази цел е необходимо да се изпълнят следните дейности: 
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       - Подобряване организацията на дейностите, свързани със сметосъбиране и 

сметоизвозване на територията на Общината; 

 - Намаляване на количествата събран, извозен и депониран отпадък чрез 

популяризиране и усъвършенстване на системата за разделно събиране; 

 - Продължаване на работата съвместно със съседните общини за развитие на системата 

за регионално третиране на отпадъците. 

 Опазване на биоразнообразието и характерните за общината хабитати; 

За постигане на целта е необходимо : 

 - Повишено внимание върху експлоатацията на билковия ресурс в общината; 

 - Придобиване на гражданственост на понятията „Защитени зони‖ по „Натура 2000‖ и 

„Защитени  територии‖ с цел законосъобразното им използване и защита.   

 Съхраняване качеството на жизнената среда в общината и недопускане на 

нейното влошаване; 

Дейностите за постигане   на целта са насочени към : 

- Актуализиране паспортите на елементите на Зелената система и изготвяне на Зелен 

кадастър; 

      - Попълване на озеленяването в жилищни квартали и междублокови пространства и  

доизграждане на зелената система чрез засипване на доловете в чертите на гр. Белоградчик. 

 

9.3. Приоритети 

  Основните критерии, чрез които се определя приоритетността на целите посочени  в 

т.9.2.  са: 

 Намаляване и предотвратяване на риска за човешкото здраве и създаване на 

условия на жителите на общината да живеят в чисти и приветливи населени места; 

 Подобряване благосъстоянието на населението на общината чрез създаване на 

благоприятни условия за развитието на икономиката, най-вече на туризма и 

селското стопанство; 

     Изпълнение на законовите изисквания в областта на околната среда. 

 Анализирайки целите на програмата, състоянието на околната среда и формулираната 

визия за бъдещото развитие на общината се налага следната приоритетност  в реализирането 

на целите :     

o Ползване и развитие на системата за регионално управление на 

отпадъците. 

o Преустановяване на негативното аттропогенно въздействие върху 

водните басейни в общината. 

o Запазване на положителните екологични показатели на природната 

среда. 

 

 Необходимо е да се направи уточнението, че до известна степен приоритетното 

предимство е условно и се дължи в повечето случайна определени нормативни срокове. В 

крайна сметка формирането и поддържането на качествена жизнена среда е плод от 
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функционирането на взаимосвързани и взаимозависими биотични и абиотични елементи, 

като трябва да се отчете и влиянието на социално-икономическата и политическа 

компонента. 
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10.ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ  

         Опазване и подобрява не състоянието на водните ресурси; 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИ

К 

СРОК ИНДИКАТОР ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 6 7 

Частична реконструкция и 

модернизация на 

водопроводната мрежа  с 

подобряване качеството на 

водата. 

Поетапна подмяна на 

водопроводната мрежа в 

общинския център и селата 

Общинска  

администрация 

2021 Реализирани 

проекти 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

Общински бюджет 

 Преглед на санитарно-

охранителните зони на 

основните водоизточници. 

ВиК - Видин постоянен Протоколи от 

извършена 

проверка 

- 

 Реконструкция и 

модернизация на 

довеждащите водопроводи 

Администр. 

общините 

2021 Реализиран 

проект 

Структурни фондове 

на ЕС 

 Периодично изследване 

качеството на водата на 

включените в регистър 

местни водоизточници 

Общинска 

администрация 

и РИОКОЗ 

постоянен Протоколи от 

изследвания 

Общински бюджет 

 Редовно информиране на 

обществеността за 

състоянието на 

водните ресурси на 

общинско  и 

местно  ниво, както и за 

начините и методите за 

пестеливо 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

ВиК - Видин 

постоянен Брошури, обяви, 

общинско радио 

Общински бюджет 
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използване на вода 

 Периодично почистване на 

речни корита от отпадъци. 
Общинска 

администрация 

периодичн

о 

Реализирани 

мероприятия 

общински бюджет и         

други финансови 

източници 

 Повишено внимание към 

новосъздаващите се 

туристически обекти извън 

чертите на града за 

нерегламентираното 

изхвърляне на непречистени  

отпадъчни води . 

Общинска 

администрация 

постоянен проверки Общински бюджет 

Изграждане на допълнителен 

колектор и пречиствателни 

станции за отпадни води в 

гр.Белоградчик 

Изготвяне на техническа 

документация на 

необходимата проектна фаза, 

според изискванията на 

източника на финансиране 

Общинска 

администрация 

2020 проект Структурни фондове 

на ЕС 

 Ремонт на утаител на 

канализационна система на 

с.Рабиша 

Общинска 

администрация 

2019 Реализиран 

проект 

ПРСР 2014 – 2020 г. 
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Усъвършенстване на управлението на отпадъците; 

 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИК СРОК ИНДИКАТОР ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 6 7 

1.Подготовка на общинската 

стема за сметосъбиране към 

преминаване извършването 

на дейността от общинска 

фирма 

Закупуване на собствени 

съдове за отпадъци и нова 

16- 18 м3 машина за 

сметосъбиране 

Общинска 

администрация 

2017-2019 Закупени съдове и 

машина 

 Общински бюджет и 

ПУДООС 

 Поетапно въвеждане на 

фамилно компостиране на 

биоразградими отпадъци в 

селата 

Общинска 

администрация 

  2019-

2020 

Закупуване на  

компостери 

Общински бюджет 

ПУДООС 

 Да се реализират програми за 

обучение на населението  

относно възможностите за 

оползотворяване на 

биоразградимите отпадъци 

Общинска 

администрация 

2019-2020 Анализ на 

постигнати 

резултати 

Общински бюджет, 

ПУДООС и ОП 

„Околна среда‖ 

 Създаване на организация за 

събиране и обезвреждане на 

 масово разпространени 

опасни отпадъци (батерии, 

живачни лампи и т.н) 

 гл.експерт „РРП 

и УР‖ 

2019-2020 Издадени 

заповеди и 

създаване на 

център за 

приемане на 

отпадъци 

Общински бюджет и 

ОП „Околна среда‖ 

 Почистване и рекултивиране 

на общинското сметища  
Общ. 

Администрация 

2018-2020 Техническа и 

биологи ческа  

рекултивация 

ПУДООС, ОП 

„Околна среда‖ 
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 Въвеждане на ефективен 

механи 

зъм за контрол и 

предотвратяване на нови 

замърсявания 

Общ.администр-

контролен орган, 

обслужваща 

фирма 

2017-2021 Назначен 

служител 

Общински бюджет 

2.Въвеждане на система за 

разделно събиране на 

отпадъци от опаковки 

Да се реализират програми за 

обучение на населението  

относно разделното събиране 

Общинска 

администрация 

2017-2021 Анализ на 

постигнати 

резултати 

Общински бюджет, 

„Екопак България‖ 

АД 

 Проучване на възможността  

за обособяване на отделни 

потоци от опаковки, 

продуцирани в търговски 

обекти, училища, 

учреждения 

Община, НПО, 

фирма 

изпълнител 

2017-2021 Анализ на 

мониторинга 

Общински бюджет, 

ОП „Околна среда‖, 

орг. по оползотво-

ряване на опаковки 

 Провеждане на мониторинг 

върху количеството и вида 

на разд.събраните опаковки. 

Община, НПО ежегодно Достигнат 

резултат 

 орг. по оползотво-

ряване на опаковки, 

Общински бюджет 

3.Администриране на таксата 

за битови отпадъци 

Актуализиране на таксата за 

битови отпадъци 
Кмет, общинска 

администрация, 

общински съвет 

при  

необходи-

мост 

Решение на 

общинския съвет 

- 

 Участие съвместно с другите 

общини от региона и 

национални структури  при 

въвеждане на базов модел 

„Замърсителят плаща‖ 

Гл.експерт „РРП и УР‖ 

Гл.експерт „РРП 

и УР‖ 

постоянен Разработване на 

регионална 

методика 

- 
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 Опазване на биоразнообразието и характерните за общината хабитати; 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИ

К 

СРОК ИНДИКАТОР ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 6 7 

1.Създаване база данни за 

биоразнообразието на 

територията на общината 

Ежегодно подновяване на 

договорните отношения 

между МДУ „В. М. 

Ломоносов‖ - Москва и 

общината за комплексни 

екологични проучвания на 

територията на Бел.скали 

Кмет ежегодно действащ  договор общински бюджет 

 Участие на общината в 

съвместни с природонаучния 

музей в Белоградчик и НПО 

проекти по проучване и 

съхраняване на 

биоразнообразието в района 

Кмет, 

гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

постоянен резултати от 

проучвания на 

биоразнообразиет

о 

Общински бюджет 

ОП „Околна среда‖ 

2.Популяризиране и 

разширяване дейността на 

защитените територии и 

защитените зони . 

Преглед на състоянието и 

новите реалности по 

процедурите за обявяване на 

природен парк 

„Белоградчишки скали‖ или 

„Западен Балкан‖ 

гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2018 достигнат 

резултат 

Общински бюджет 

 

 Чрез съдействието  на  

„Еврорегион СТАРА 

ПЛАНИНА‖ да се изпълни  с    

конкретно съдържание  

общинска 

администрация 

постоянен достигнат 

резултат 

Общински бюджет 
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сътрудничеството  с  

местните власти от 

пограничните райони на 

Република СЪРБИЯ за 

съвместно проучване и 

управление  на защитени 

територии  и зони по Натура 

2000 

 Обособяване и оборудване 

на информационно 

образователен център на 

базата на природонаучния 

музей, за провеждане на  

образователни мероприятия 

в зони по Натура 2000. 

гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2021 анализ на 

постигнати 

резултати 

Структурни фондове 

на  ЕС 

Общински бюджет 

3.Съхраняване на 

ладшафтния облик и 

характерните за района 

хабитати 

Включване на общината в 

еропейската   инициатива 

„Зелен пояс‖ 

Кмет 

гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2018 Постигнат 

резултат  

общински бюджет 

 Спиране на ерозионни 

процеси чрез механично 

укрепване и залесяване. 

общинска 

администрация 

20121 усвоени площи Общински бюджет и 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Ангажиране на общината 

като заинтересована страна 

при разработване на планове 

за управление на защитени 

територии и защитени  

зони с цел за противодей-

ствие на туристическата 

ерозия и запазване на 

ландшафтния облик . 

гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

постоянен действащ  договор Общински бюджет 
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 Ежегоден отчет на баланса 

между добитата дървесина и 

залесените площи 

Гл.експерт „УС 

на общинс ки 

гори‖ 

2017-2021 отчет - 

 Разработване и прилагане на 

„Стратегия и план за 

устойчиво, многофункцио-

нално стопанисване на 

горите‖ в общината. 

Гл.експерт „УС 

на общински 

гори‖ 

2010 анализ на 

постигнати 

резултати 

общински бюджет и 

други финансови 

източници 

 

 

 

 

 

 

   Съхраняване качеството на жизнената среда в общината и недопускане на нейното влошаване; 

 

ДЕЙНОСТ ЗАДАЧА ОТГОВОРНИ

К 

СРОК ИНДИКАТОР ИЗТОЧНИЦИ НА 

ФИНАНСИРАНЕ 

1 2 3 4 6 7 

1.Осъществяване на строг 

контрол върху потенциалните 

източници на замърсяване на 

компонентите на околната 

среда; 

Насърчаване на прилагането 

на европейските стандарти за 

качество, при управление на 

околната среда  

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

Постоянен резултати Общински бюджет 

 

 Рехабилитация и 

реконструкция на уличната 

Общинска Постоянен Работни проекти Общински бюджет 



Програма за опазване на околната среда в Община Белоградчик 2019 – 2023 година 

   

 

102 

мрежа с цел снижаване на 

праховите емисии и 

шумовото натоварване. 

администрация ПРСР 2014 – 2020 г. 

 Набиране на необходимата 

информация за разработване 

на общинска программа за 

опазване на почвата 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2020 Информационна 

банка 

Общински бюджет 

 

 Редовно почистване и 

оросяване на  основните  

улици 

Фирма 

изпълнител 

постоянен договор Общински бюджет 

 

     Търсене на механизми за 

ускоряване на процесса по 

премахване на доловите 

пространства в чертите на 

града 

Общинска 

администрация 

2021 Проектни 

решения 

общински бюджет и 

други финансови 

източници 

2. Запазване качеството на 

атмосферния въздух в края 

на периода, отговарящо на 

основните  показатели  за 

качество на атмосферния 

въздух. 

 

Засилване на контролните 

дейности по отношение на 

продуцираните емисии:   

- суспендир. частици /общ 

прах/ 

- фини прахови частици 

- серен диоксид  

- азотен диоксид и /или 

азотни оксиди/ 

- въглероден оксид 

- озон 

- олово /аерозоли 

 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

 

Постоянен 

 

Количество 

измервания 

 

Общински бюджет 

 

 Проучване на трансграничния 

въздушен пренос от съседните  

общини на Република Сърбия 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2010 набор 

информация 

Общински бюджет 
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 Проучване на финансовите и 

технически аспекти за 

инсталиране 

 на информационно електронно 

табло за качеството на въздуха 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2020 резултат Общински бюджет 

 Провеждане на озеленителни 

мероприятия за подновяване 

и попълване на 

растителността в жилищни 

квартали и междублокови 

пространства – пролет и есен 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

постоянен проекти Общински бюджет 

ПРСР 2014 – 2020 г. 

 

 Изготвяне и приемане на 

кадастър на зелените площи 

на територията на общината 

Гл. инженер 

 

2019 Готов кадастър Общински бюджет 

 Разработване и подържане на 

представителни туристически 

маршрути в райони с богат 

туристически потенциалс цел 

недопускане деградация  на 

ландшафтния облик. 

 

Общинска 

администрация 

2021 Работни проекти Общински бюджет 

Европейски фондове 

 Насърчаване въвеждането на 

енергоспестяващи и еколого 

съобразни         технологии . 

Общинска 

администрация 

2021 Работни проекти Общински бюджет 

Европейски фондове 

 Реализиране на територията 

на общината на проекти с 

алтернативни източници на 

енергия за отопление на 

частни и обществени сгради. 

Общинска 

администрация 

2021 Работни проекти Общ. 

бюджет,европейски 

фондове и частни 

инвестиции 

 Изследване дънните утайки 

на яз.Дъбравка за наличието 

на тежки метали. 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

2019 набор 

информация 

Общински бюджет 
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3.Повишаване на обществе-

ното съзнание за съхраняване 

на природните дадености и 

жизнена среда 

Използване на средствата за 

масова информация за 

запознавене на населението с 

проблемите по: 

-разделното събиране на 

отпадъци; 

-замърсяване на почвата; 

-опазване на биоразноо-

бразието; 

-борба с бракониерството; 

-използване на слънчевата 

енергия за битови нужди; 

-намаляване на вредните 

газови емисии; 

-ползите от залесяването при 

борбата с парниковия ефект; 

-намаляване на безстопан-

ствените животни. 

Общинска 

администрация, 

НПО, музей 

2021 публикации Общински бюджет 

 Периодично издаване на 

листовки/дипляни, 

разискващи определен 

екологичен проблем 

Музей, НПО, 

общинска 

администрация 

постоянен проекти Общински бюджет, 

европейски фондове 

 Поддържане на актуална 

информация в раздел 

„Екология‖ на интернет 

сайта на община 

Белоградчик 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖, 

интернет 

администратор 

постоянен Брой посетители в 

сайта 

Общински бюджет 

 Да се поставя като условие в 

издаваните заповеди за 

отсичане на дървета, 

извършването на 

компенсаторно озеленяване. 

Кмет, 

Гл.експерт 

„РРП и УР‖ 

постоянен Издадени 

заповеди 

Частни  инвестиции, 

Общински бюджет 
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 Интегриране на въпросите, 

касаещи околната среда, във 

всички  сектори на обществе-

но-икономическия живот. 

Кмет, НПО, 

бизнес, 

училища 

постоянен проекти Частни  инвестиции, 

Общински бюджет 
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11. ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

Отговорностите по координацията и изпълнението на програмата са на главния експерт 

по ―Регионално развитие, планиране и устойчиво развитие‖ и кмета на общината.  

Изпълнението на Програмата за опазване на околната среда се наблюдава от  Кмета на 

общината. В процеса на наблюдение, Общинската администрация осигурява участието на 

организации, физически и юридически лица, като се спазва принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност. Наблюдението е важен елемент, който позволява да се засили или 

намали активността в конкретна насока, да се предприемат коригиращи действия, ако напредъка 

е неудовлетворителен, или ако условията се изменят. 

 Контролът върху изпълненението на Общинската програма за опазване на околната среда 

се извършва от Общинския съвет. Програмата се приема от общински съвет, който контролира и 

нейното изпълнение. Кметът на общината представя пред общинският съвет всяка година отчет  

за изпълнението на програмата и степента на готовност за изпълнение на предвидените за 

следващата календарна година мерки. Ежегодно ще се търсят алтернативни източници за 

финансиране при условие, че не бъдат получени необходимите средства от предвидените 

финансови източници.  Изготвените отчети се предоставят за информация в РИОСВ - Монтана. 

 Общинсктата програма представлява отворен, динамичен документ, променящ се 

паралелно с настъпващите в обществото законодателни и социално – икономически  промени. 
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                 12. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

                 Приложение № 1    Карта на географското положение на община Белоградчик 
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Приложение №2  карти на защититени зони BG0001040 „Запана Стара планина и Предбалкан 

BG 0002002 „Западен балкан”  
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Приложение №3 

ДЪРЖАВЕН   ВЕСТНИК 

БР.56/21.07.1987г. 

КОМИТЕТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА СPЕДА 

ЗАПОВЕД  №601/1.7.1987г. 

На основание чл.18 и 22 от Закона за  защита на природата ,с  цел запазване на уникалните геоморфоложки 

образувания, както и местообитанията на редки и застрашени видове растения и животни,разширявам територията на 

природната забележителност "Белоградчишки скали" в землището на Белоградчик, Видински окръг.Природната 

забележителност да обхваща 598,7 ха  от  горския фонд на ГО Бел-ик ,по лесоустройствен проект от 1984г.  отдели: 

277; 278; 279-г, 2до5; 281-и, к, 3,4,5; 282; 283; 287-ж,з,и,15 до 20; 288-от а до н,р,с,т,у,от 1 до 10; 289, 290-а до г, от 1до 

15,18 до 23 , 291; 292- а,б, от 1 до 10; 293-б, в, от 7до13, 

В границите на природната забележителност се забраняват ! : 

1.строителство, разкриване на кариери и др.дейности, с които се изменя естествения облик на местността или 

водния режим.  

2.паша на домашни животни  

            3..ловуване 

            4.късане и изкореняване на растенията,бране на билки  

   5.палене на огън и опожаряване на растителността  

            6.  сечи  о свен е н  отгледни  и  санитарни 

  7.провеждане на тренировки по алпинизъм и организирани алпийски прояви. 

        В границите на природната забележителност се разрешават !:  

1.извеждане на отгледни и санитарни сечи извън гнездовия период /1 март до 15 август/ 

2.залесяване с присъщи за района дървестни видове 

3.изграждане на алеи, погледни площадки и др.с  оглед експониране на обекта и развитие на познавателния  

туризъм по изготвен за  целта устройствен проект. 

 До 3 месеца от обнародването на заповедта в ДВ ГС-Б-чик, да означи  на терена с трайни и ясно видими знаци 

границите  на природната  забележителност. 
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Промяната да се отрази в Държавния регистър на защитените  пpиродни обекти. 

Нарушителите на заповедта да се наказват съгласно чл.31 от Закона за  административните нарушения и 

наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание. 

Заповедта  влиза в сила от обнародването и в Държавен вестникПре дседател :  Т .Божинов 

 

 

Приложение№4 Топографска карта с границите на природна забележителност 

„Белоградчишки скали” 

 

 


