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I. УВОД  

 

За да може един ресурс да се ползва устойчиво трябва да се знае къде е и какво е 

количеството, което може да се ползва, така че той да се самовъзобновява и да бъде наличен 
за години напред. За тази цел Закона за лечебните растения (ЗЛР) въвежда изискване за 

оценка на ресурсите от лечебни растения за стопанско ползване. Оценката на ресурсите 

всъщност има за цел да определи т.нар. експлоатационен запас – количеството полезна 

биомаса, която може да се събере от даден вид от всички подходящи за събиране находища на 

вида на дадена територия. На базата на тази оценка трябва да става определянето дали и 

колко растителен материал може да се събере от конкретното находище на даден вид лечебно 

растение.  

В общините, които отговарят за издаването на позволителните за ползване на лечебни 

растения, съобразно собствеността на територията, няма достатъчно информация, както за 
местоположението на конкретни находища на ЛР, така и за техните експлоатационни запаси. 

Това крие риск от неразумно и свръхползване на ресурсите, което има негативни 
последствия, както за биоразнообразието, така и за поминъка на местните хора, които се 

занимават с билкосъбиране. Оценката на ресурсите, особено на видове, които се ползват за 
стопански нужди е необходима за осигуряване на опазването и устойчивото ползване на 

лечебните растения. 
В оценката на ресурсите би трябвало да участват освен експерти ботаници – 

ресурсолози, така също и общинските еколози, билкозаготвителите на дадена територия, 
билкосъбирачи, служители в горските/ловните стопанства. От една страна от тях идва 

информация за разпространение на видовете в района, защото те го познават и могат да 

посочат къде са стопански значимите находища. От друга страна от оценката те получават 

обратно информация за наличните ресурси – могат да планират колко могат да събират, както 

и да се съобразяват къде находищата трябва да се оставят за самовъзобновяване в период на 

покой.  

В рамките на проекта бяха избрани три вида лечебни растения, за които да се извърши 

оценка на стопански значими находища в общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян, 

заедно с експертите еколози от общинските администрации, представители на Групата за 

действие (ГД) по проекта и останалите заинтересовани страни. Това са копривата (Urtica 

dioica), шипката (Rosa canina complex) и хвойната (Juniperus communis). Оценка на запасите 

на тези три вида лечебни растения се извършва и с цел оценка на обезпечеността със 
суровина на демонстрационният център за добавяне на стойност и потенциална преработка.  

Настоящия доклад представя резултатите от оценката на стопански значими находища 
на коприва в района на проекта. 
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II. КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ВИДА 

 

КОПРИВА, Обикновена коприва  (Urtica dioica L.), Сем. Копривови 

 

 

 Биология. Многогодишно тревисто растение покрито с парливи власинки с дълго, 
пълзящо, разклонено коренище. Стъблото изправено, 0,30-2,0 m високо, четириръбесто. 

Листата са тъмнозелени, срещуположно разположени, дълги 3-15 cm и широки 2-8 cm, 

широко яйцевидни до продълговато яйцевидни, едро назъбени, към върха заострени, в 

основата сърцевидни. Двудомно растение 

(мъжките цветове са разположени на едно, а 

женските на друго растение). Цветовете са 

дребни, зелени, събрани в дълги до 10 cm 

ресовидни съцветия, разположени в пазвите на 

горните листа. Мъжките цветове с четириделен 
околоцветник, тичинките са 4. Околоцветникът 

на женските цветове е с 4 чашелистчета, 
разположени в два кръга. Плодът е яйцевидно 

зеленикаво, едносеменно орехче, с надлъжен ръб 
и гладка повърхност. Цъфти през месеците юни - 

септември  
 

 Екология. По изоставени места като 
бурен край селища, пътища, сметища, торища, 

стопански дворове, край реки и други; върху 

богати на азот почви. Установен е в цялата 

страна.  

Използваема част. Коренището от 

коприва (Rhizoma Urticae) - събират се през 

втората половина на лятото и есента (юли-

октомври), след узряването на семената. 

Изкопават се с копачка и след изтърсване на пръста се изрязва надземната част 

Листа от коприва (Foliа Urticae) - събират се през пролетта до края на лятото при образуване 
на втори и трети подраст (май-октомври) преди или в началото на цъфтеж. Със сърп или коса 

се отрязват стъблата. След като престоят 1-2 часа на откоси, листата леко завяхват и не парят 

така силно. Отделят се от стъблата с ръкавици.  

Стрък от коприва (Herba Urticae) - събират се от началото на лятото (юни) до края на лятото 

(септември) при образуване на втори и трети подраст. Стъблата се отразяват на 35 cm от 

върха.  

 Консервационен статус. Видът не е защитен. 
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III. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОЦЕНКАТА 

 

 Обект на оценката е копривата (Urtica dioica L.) – вид, който се събира традиционно за 

стопански нужди на територията на общините Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян. Целта 

беше да бъдат идентифицирани стопански значими находища на коприва, да се регистрира 

местоположението им, да се опишат условията в местообитанията и да се оценят 
експлоатационните запаси и възможния годишен добив.  

 Едновременно с това основна задача е повишаване на капацитета на заинтересованите 

страни за устойчиво ползване на лечебните растения - местните власти в лицето на 

общинските еколози; билкозаготвители и събирачи; представители на ГД.  

 Представители на заинтересованите страни участваха в оценката на запасите от 

коприва като по този начин се запознаха с методиката за извършване на оценката на терен и 

повишиха познанията си относно важността на тази дейност за планиране ползването и 

опазването на находищата на лечебните растения.  

 Не на последно място целта на оценката на запасите от стопански ценни находища на 
коприва беше да оцени доколко този вид има потенциал за захранване със суровина за 

преработка на демонстрационния център за добавяне на стойност.  
 

По време на оценката бяха осъществени следните задачи: 

• Събиране на данни за находища на коприва със стопанско значение на територията на 

общините от проекта – Ловеч, Априлци, Севлиево и Троян;  

• Подбор на подходящa Методология за отразяване на местоположението, оценка на 
запасите и състоянието на находищата;  

• Теренни проучвания за локализаране на популации и събиране на GPS пространствени 
данни (картиране на находищата); 

• Определяне на експоатационните запаси и възможния годишен добив от стрък, лист и 
корен от коприва на конкретните находища; 

• Оценка на състоянието на находищата и анализ на дейностите в местообитанията, 
където се срещат; 

• Обработване на данните, както и за община Ловеч представяне в ГИС базата данни, 

създадена по проекта при разработването на модела за раздел «Лечебни растения» на 

Общинските програми за опазване на околната среда (ОПООС) . 
 

 

IV. ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИ ЗНАЧИМИ НАХОДИЩА 

 

1. Събиране на данни за стопански ценни находища на коприва 

 
Предварително бяха определени общите изисквания, на които трябва да отговарят 

находищата на копривата, за да бъдат стопански значими: 

 

- Традиционно да се знаят и ползват от събирачите. 

- Достъпност на находищата - находищата да бъдат достъпни с моторно превозно 

средство или да бъдат на не повече от 1 час пеша от най-близкия път за достъп. 

- Площта на находищата от коприва да е най-малко 50-100 м
2
 или сумата от площта на 

отделните петна, заети от коприва, да бъде приблизително поне 100 м2. 
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Копривата може да включва отделни петна или ивици по протежението на река, дере, в 

долове, изоставени стопански дворове и егреци и да не е компактна, но в рамките на 

пешеходно разстояние да може да се събере суровина, която си заслужава за стопанско 

ползване – може да се предаде в пункт и нейното събиране ще е икономически изгодно за 

събирачите.  

Като източник на информация за разпространението на копривата бяха прегледани 

ОПООС на 4-те общини, където има данни за лечебните растения в общините. Само в 

Програмата на община Ловеч имаше следните данни за копривата: „Urtica dioica L. – 
коприва. Видът е широко разпространен на територията на цялата община , включително и в 

регулация на селищата, най-често като бурен и по-рядко плевел – край огради, пътища, във 

влажни гори и в обработваеми площи. Ресурсите му са максимално използваеми. 

В програмите на другите общини няма данни за копривата вероятно, поради това, че 

видът е широко разпространен, както и поради факта, че е вид лечебно растение, което не е 

включено в списъка към Закона за лечебните растения. 

 Данни за местоположението на конкретни стопански значими находища на коприва 

бяха събрани с помощта на Групата за действие, местни билкосъбирачи и билкозаготвители; 

общинските еколози; експерти от ДНП „Централен Балкан” и ДГС/ДЛС. Местният 
координатор проведе поредица от срещи за събиране на информация. В средата на месец юни 

беше проведена и обща среща на ГД и представители на другите заинтересовани страни за 
идентифициране на находища на коприва с потенциал за стопанско ползване и за 

организиране на теренната работа.  
 По време на оценката установихме изкупуване и заготвяне на коприва в няколко 

изкупвателни пункта в района на проекта - в село Баховица, с. Александрово и с. Дойренци, 
община Ловеч,  както и в базата на «Биопрограма» ЕАД в с. Дебнево, общ. Троян. Събирачите 

и местните хора, с които бяха проведени срещи и участваха в оценката заявиха, че освен за 
стопански нужди копривата се бере и за лични нужди (за готвене предимно рано на пролет и 

сушена през зимата). На някой места се използва и за храна на домашните животни (кокошки, 

прасета, крави).  

 

2. Методика за определяне на експлоатационните запаси от коприва 

 

ЗЛР предвижда утвърждаването на методика за оценка на ресурсите (чл. 56, ал. 4), 

която обаче все още не е приета. При оценката на запасите на стрък, лист и корен от коприва 

е приложена като основа „Методика за определяне на запасите от лечебни растения” (1986). 

Тази методика и включените в нея различни подходи е прилагана успешно при подобен вид 

изследователски задачи и проекти за нуждите на Министерство на околната среда и водите.  

 За определяне размера на експлоатационните запаси от суровина стрък, лист и корен 
от коприва бяха определени площта на конкретните стопански значими находища, средното 

аритметично и грешките за добива от единица площ (1 m²), както и проективното покритие на 
копривата. Площта се определя чрез очертаване на полигони в ГИС. За целта е използван 

безплатния ГИС софтуер Q-gis. 

 

            3. Теренна работа за оценка на запасите от коприва  

 

Предварително идентифицираните с помощта на заинтересованите страни находища 
бяха посетени от местния координатор по проекта за оглед и оценка, доколко представляват 

значим стопански интерес. В резултат на този обход беше изготвен списък на конкретни 

находища от коприва за оценка на експлоатационните запаси. Част от посочените от 

заинтересованите страни места отпаднаха тъй като бяха много малки, фрагментарни 
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находища на коприва, които стават за лично ползване, но не представляват стопански 

значими находища. 

 По време на теренната работа бяха посетени общо 22 находища в четирите общини с 

обща площ 13,3 ха. Посетените и оценени находища са дадени в Таблица 1. За всяко 

находище беше попълнен полеви формуляр посочен в Приложение 1. За всяко находище са 

отчитани GPS координати за представяне на находищата като площни обекти с цел тяхното 

картиране. 

 

4. Обща характеристика на местообитанията на копривата в оценените находища 

 

Копривата е нитрофилен вид и се среща на богати на азот почви. Често това са терени 

около бивши или настоящи стопански дворове, където се изнася оборски тор и където 

има/имало е струпване на домашни животни. 

По-голяма част от находищата на коприва, които оценихме в района на проекта са на 

открито с никакво или малко засенчване. Изключение прави едно от находищата в с. 

Драшкова поляна, което е типично високотревие покрай дере (местообитание по Директива за 

местообитанията и Натура 2000 – 6430 Хидрофилни съобщества от високи треви.), в което 
има  голямо засенчване от върба, елша, габър и др. По правилно е обаче, това находище да се 

отнесе към клас земно покритие 4.1.1. Вътрешни блата, мочурища и тресавища. 
 Находищата са на равни терени или на терени със слаб наклон (5 до 10°). Преобладават  

местата с леко влажна и влажна (до мокра) почва, като находищата на сухи терени са 
изключение. Съобразно условията находищата, които бяха оценени могат да се разделят в три 

групи: 
 

- Находища в бивши стопански дворове или в близост до действащи ферми за 
селскостопански животни (крави, овце). Примери за такива находища са Радювене 1, Велчево 

1, Млечево 3, Душево 1, Добродан. 

Тези находища заемат площи в местообитания от типа  клас земно покритие 2.3.1. Пасища, 

мери и ливади и 3.2.2. Храсти и затревени терени, силно рудерализирани в близост до 

стопански и жилищни постройки. 

 

- Находища в близост до или в обработваеми земи (най-често във и покрай действащи или 

изоставени овощни и зеленчукови градини). Примери за такива находища са Скандалото 1, 

Драшкова поляна 2 и 3, Ломец. 

Копривата обхваща изоставени градини, като в някои случаи е на ивици покрай черен път или 

шосе. В градините, заедно с обрастванията с коприва се срещат още тревист бъз, блатия 

(върболист), жълт кантарион, синя жлъчка и др. От храстовите и дървесни видове се срещат 
къпини, сливи, джанки, ябълки, орехи, липа и др. В находището край село Ломец копривата 

образува ивици около обработваема нива засята със слънчоглед. 
 

- Находища в долове и край водни течения. Такова е находището Драшкова поляна 1. 
В рамките на оценката само едно стопански значимо находище на коприва обхващаше терен 

покрай малко дере. 
 

 Във всички находища копривата е с висока жизненост. Основни заплахи за оценените 
находища са обрастване с храсти, замърсяване с отпадъци, разчистване на обработваемите 

земи за възстановяване на градините. По-рядко се наблюдава паша и отъпкване и сенокос. 
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Таблица 1: Оценени находища на коприва (Urtica dioica L.) в общините Ловеч, Априлци, 

Севлиево и Троян през август, 2014 г. 
 

Община Населено място Находище Площ, ха 

 

Ловеч 

 

с. Славяни  

 

1. Славяни 1 

4,043027 

  2. Славяни 2 0,158425 

 с. Радювене 3. Радювене 1 (първи 

стопански двор) 

2,428507 

 с. Радювене  4. Радювене 2 0,051225 

       ОБЩО 6,681184 

Априлци гр. Априлци,  

кв. Ново село 

5. Априлци 1 (местн. 

Кална) 

0,008644 

 гр. Априлци,  

кв. Ново село 

6. Априлци 2 (местн. 

Радина ливада) 

0,043654 

 гр. Априлци,  

Махала Татарлий  

7. Априлци 3 (м. Татарлий) 0,019290 

 гр. Априлци,  

Мах. Паздерите  

8. Априлци 4 (м. Шеневци, 

кошара) 

0,045159 

 с. Драшкова поляна  9. Драшкова поляна 1  0,059887 

  10. Драшкова поляна 2 0,142306 

  11. Драшкова поляна 3 (над 

пътя Троян – Априлци) 

0,065178 

 с. Скандалото  12. Скандалото 1  3,976033 

 с. Велчево  13. Велчево 1 (Бикарника) 0,069534 

       ОБЩО 4,429685 

Севлиево с. Млечево  14. Млечево 1 (Мах. 
Българи) 

0,144347 

  15. Млечево 2 0,103708 

  16. Млечево 3 , (Сеновала) 0,093147 

 с. Душево 17. Душево 1 0,979908 

 с. Душево  18. Душево 2 0,104390 

        ОБЩО 1, 4255 

Троян  с. Ломец 19. Ломец 1 0,109701 

 с. Добродан  20. Добродан 1 0,137055 

 с. Врабево  21. Врабево 1 0,398714 

 с. Врабево  22. Врабево 2 0,114055 

  ОБЩО 0,759525 

  ОБЩО 13,295894 
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Фиг. 1. Находище Радювене 1, край с. Радювене, общ. Ловеч, общ поглед 

 

 
 

Фиг. 2. Находище Радювене 1, край с. Радювене, общ. Ловеч, близък план 
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Фиг. 3. Находище Драшкова поляна 1, общ. Априлци 

 

 
 

Фиг. 4. Находище Врабево 1, общ. Троян, общ план 
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Фиг. 5. Находище Добродан, общ. Троян, частта под пътя  Добродан - Врабево 

 
 

Фиг. 6. Находище Душево 1, общ. Севлиево, общ поглед 
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Фиг. 7. Находище Драшкова поляна 2, общ. Априлци 
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5. Оценка на експлоатационните запаси и възможния годишен добив 

 

За определяне размера на експлоатационните запаси от суровина стрък, лист и корен 

от коприва бяха определени площта на конкретните стопански значими находища, средното 

аритметично и грешките за добива от единица площ (1 m²), както и проективното покритие на 

копривата. За оценка на добива от стрък и лист на единица площ, от 3 находища бяха събрани 

стръковете на 6 отчетни площадки с размер 1 m² с проективно покритие на копривата 100%. 
След почистване на отрязаните заедно с копривата други растения, стръковете от коприва от 

всяка площадка бяха преброени и претеглени за определяне на добива от стрък. След това 

бяха обрани листата и претеглени за отчитане на добива от лист на единица площ. Стръковете 

и листата бяха събрани при спазване на технологичните изисквания за събиране на тези билки 

и претеглени с преносима електронна везна с точност до 1 g.  

Събрани са също корените от коприва от 7 отчетни площадки по 1 m² от 3 находища. 

Данните от измерването са обработени съгласно методиката. 

Трябва да се отбележи, че по отношение на ресурса от стрък и лист коприва, това е 

количеството при еднократно черпене от находищата. При подходящи условия копривата 
може да даде 2 или дори 3 откоса за една година. 

 

 

Фиг. 8. Описване на находище от коприва в полевия формуляр 
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Фиг. 9. Записване на координати на находище от коприва с GPS, находище Драшкова 

поляна 2 

 

 
 

Фиг. 10. Събиране на стръкове от коприва на отчетна площадка 1 m², находища 

Добродан и Радювене 
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Фиг. 11. Почистване на стръковете от коприва от части от други растения 
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Фиг. 12. Отделяне на листата от стръковете 
 

 
 

Фиг. 13. Изваждане на корени от коприва 
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Фиг. 14. Измиване на корени от коприва и корени в близък план 

  

     
 

За добива от стрък от 1 m² средноаритметичното е 1415 ± 185 g/ m². За добивът на 

листа съответно средноаритметичното е 689,7 ± 98 g/ m². За добива на корен от коприва от 1 

m² средноаритметичното е 1757 ± 237 g/ m². При изчисляване на експлоатационния запас се 

използва долната граница на добива (M - 2m) т.е. за стрък това е 1045 g/ m², за лист – 493,7 g/ 

m², а за корен - 1283 g/m². Полученият среден добив на единица площ от отчетните площадки 

е използван за определяне на размера на експлоатационният запас за всички находища. 

Средният брой стръкове на 1 m² е 151 броя. 

За определяне на площта на находищата, събраните на терена GPS координати са 

интегрирани в ГИС, очертани са границите им и е изчислена тяхната площ. Находищата са 

визуализирани и върху ортофото снимки. В случая е използвана WMS услугата на 

Министерството на регионалното развитие и благоустройството от интернет сайта на 

министерството. 
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Фиг. 15. Ортофото снимка на находище Врабево 1 и 2 

 

 
 

Фиг. 16. Ортофото снимка на находище Славяни 1 

 

 



 

 

Фондация “Информация и природозащита” 
Тел./факс: 02 872 14 83 • www.ecologybg.com;  

 

20 

Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

 

 

Фиг. 17. Ортофото снимка на находище Радювене 1 

 

 
 

 

Фиг. 18. Ортофото снимка на находище Априлци 4 

 

 



 

 

Фондация “Информация и природозащита” 
Тел./факс: 02 872 14 83 • www.ecologybg.com;  
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

 

Фиг. 19. Ортофото снимка на находище Душево 1 

 

 
 

 

Фиг. 20. Ортофото снимка на находище Скандалото 1 

 

 
 



 

 

Фондация “Информация и природозащита” 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

 

В таблица № 2 са представени експлоатационните запаси и възможния годишен добив 

в оценените находища при еднократно обиране на стръковете от коприва за един 

вегетационен сезон. Възможният годишен добив представлява количеството полезна биомаса, 

което може да бъде събирано ежегодно на дадена територия без да се нанесат щети на 

стопански значимите находища. Възможният годишен добив е определен съгласно указанията 

на Наредба № 2 на МОСВ и е изчислен като 70% от експлоатационните запаси. 
 Съгласно Наредба № 2 при събирането на билки от коприва не е необходим период на 

възстановяване на ресурсите, т.е. стръкове и лист от коприва могат да се събират всяка година 

от находищата. 

В таблица № 3 са представени експлоатационните запаси и възможния годишен добив 

в оценените находища на корен от коприва. Съгласно Наредба 2 към ЗЛР възможният 

годишен добив на коренища с корени от коприва е до 70% от експлоатационния запас. 

Според същата наредба, продължителността на периода за възстановяване на находищата при 

събиране на коренища с корени от коприва е 2 години т. е. следващо събиране в същото 

находище се допуска най-малко след 2 години в зависимост от степента на възстановяване. 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.  

 

Таблица №2. Експлоатационни запаси и възможен годишен добив на стрък и лист от коприва в проучените находища 

 

№ Находище Площ (ха) % Проект. 
Покритие 

Експлоат. 
запаси стрък 

коприва (кг) 

Възможен 

годишен добив 

стрък (70% от 
експл. запас) 

Експлоат. 
Запаси лист 
коприва (кг) 

Възможен 

годишен добив 

лист (70% от 
експл. запас) 

  Община Ловеч        

1. Славяни 1 4,043027 41 17322,3 12125,6 8183,8 5728,6 

2. Славяни 2 0,158425 45 745,0 521,5 352,0 246,4 

3. Радювене 1 (първи стопански 
двор) 

2,428507 50 12688,9 8882,3 5994,8 4196,3 

4. Радювене 2 0,051225 50 267,7 187,4 126,4 88,5 

 ОБЩО: 6,681184  31023,9 21716,8 14657,0 10259,9 

 Община Априлци        

5.  Априлци 1 (местн. Кална) 0,008644 75 67,7 47,4 32,0 22,4 

6.  Априлци 2 (местн. Радина 

ливада) 

0,043654 40 182,5 127,7 86,2 60,3 

7.  Априлци 3 (м. Татарлий) 0,019290 65 131,0 91,7 61,9 43,3 

8.  Априлци 4 (м. Шеневци, 

кошара) 

0,045159 90 424,7 297,3 200,7 140,5 

9.  Драшкова поляна 1  0,059887 75 469,4 328,6 221,7 155,2 

10. Драшкова поляна 2 0,142306 82 1219,4 853,6 576,1 403,3 

11. Драшкова поляна 3 (над пътя 

Троян – Априлци) 

0,065178 40 272,4 190,7 128,7 90,1 

12. Скандалото 1 3,976033 25 10387,4 7271,2 4907,4 3435,2 

13. Велчево 1 (Бикарника) 0,069534 90 654,0 457,8 309,0 216,3 

 ОБЩО: 4,429685  13808,6 9666,0 6523,7 4566,6 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество.  Община Севлиево        

14. Млечево 1 (мах. Българи) 0,144347 67 1010,6 707,5 477,5 334,2 

15. Млечево 2 0,103708 75 812,8 569,0 384,0 268,8 

16. Млечево 3 (Сеновала) 0,093147 75 730,0 511,0 344,9 241,4 

17. Душево 1 0,979908 65 6656,0 4659,2 3144,6 2201,2 

18. Душево 2 0,104390 65 709,1 496,3 335,0 234,5 

 ОБЩО: 1,4255  9918,6 6943,0 4685,9 3280,2 

 Община Троян        

19. Ломец 1 0,109701 45 515,9 361,1 243,7 170,6 

20. Добродан 1 0,137055 60 859,3 601,5 406,0 284,2 

21. Врабево 1 0,398714 50 2083,3 1458,3 984,2 689,0 

22. Врабево 2 0,114055 70 834,3 584,0 394,2 275,9 

 ОБЩО: 0,759525  4292,8 3005,0 2028,1 1419,7 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

Таблица № 3 Експлоатационни запаси и възможен годишен добив на корен от коприва в 

проучените находища 

 

№ Находище Площ (ха) % Проект. 
Покритие 

Експлоатационен 

запас корен от 
коприва (кг) 

Възможен 

годишен 

добив корен 

(70% от 
експл. 

запас) 
  Община Ловеч          

1. Славяни 1 4,043027 41 21267,5 14887,3 

2. Славяни 2 0,158425 45 914,7 640,3 

3. Радювене 1 (първи 

стопански двор) 

2,428507 50 15578,9 10905,2 

4. Радювене 2 0,051225 50 328,6 230,0 

   ОБЩО: 38089,7 26662,8 

  Община Априлци          

5.  Априлци 1 (местн. 

Кална) 

0,008644 75 83,2 58,2 

6.  Априлци 2 (местн. 
Радина ливада) 

0,043654 40 224,0 156,8 

7.  Априлци 3 (м. 
Татарлий) 

0,01929 65 160,9 112,6 

8.  Априлци 4 (м. 

Шеневци, кошара) 

0,045159 90 521,5 365,0 

9.  Драшкова поляна 1  0,059887 75 576,3 403,4 

10. Драшкова поляна 2 0,142306 82 1497,1 1048,0 

11. Драшкова поляна 3 

(над пътя Троян – 

Априлци) 

0,065178 40 334,5 234,1 

12. Скандалото 1 3,976033 25 12753,1 8927,2 

13. Велчево 1 
(Бикарника) 

0,069534 90 802,9 562,0 

   ОБЩО: 16953,5 11867,4 

  Община Севлиево          

14. Млечево 1 (мах. 

Българи) 

0,144347 67 1240,8 868,6 

15. Млечево 2 0,103708 75 997,9 698,6 

16. Млечево 3 

(Сеновала) 

0,093147 75 896,3 627,4 

17. Душево 1 0,979908 65 8171,9 5720,4 

18. Душево 2 0,10439 65 870,6 609,4 

   ОБЩО: 12177,6 8524,3 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

  Община Троян          

19. Ломец 1 0,109701 45 633,4 443,4 

20. Добродан 1 0,137055 60 1055,0 738,5 

21. Врабево 1 0,398714 50 2557,8 1790,4 

22. Врабево 2 0,114055 70 1024,3 717,0 

   ОБЩО: 5270,5 3689,3 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПОЛЕВИ ФОРМУЛЯР ЗА ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩАTA ОТ 

ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ 

 

НАХОДИЩЕ № .......................... 

 

1. ОПИСАНИЕ НА НАХОДИЩЕТО 

Вид (българско и латинско име, семейство):  

Природозащитно значение (отбелязва се 
принадлежност към категория – Незащитен, 

Защитен, Рядък, Застрашен): 

 

Възможност за ползване на ресурсите (отбелязва се с „v” или „+”): 

забранени за събиране  
забранени за събиране за стопански нужди лечебни растения  
разрешени за събиране за лични нужди лечебни растения  
разрешени за събиране за стопански нужди лечебни растения  

Местообитание 
(записва се код и име на природно местообитание по 

EUNIS) 

 

Място (oтбелязвa се конкретното място на 

находището – местност, отдел, подотдел, кадастрален 

номер): 

 

ЕКАТТЕ 
.................... 

Населено място 
.................................................. 

 

Област 
.................................... 

Община 
...................................... 

GPS координати (WGS 84) 
(пояснение, централна точка, ъгли, друго) 

 

X_E_coordinate  

Y_N_coordinate  

Изложение   

Наклон (равно – 5-10
о
, наклонено – 11-20

о
, стръмно – 

21-30о, много стръмно – 31-40о) 
 

Осветеност (на открито, дифузна светлина, сянка)  

Влажност (много сухо¤, сухо, леко влажно, влажно, 
леко мокро, мокро)  

 

2. СЪСТОЯНИЕ НА ВИДА В НАХОДИЩЕТО 

Биологичен тип 
(дърво, храст, храстче, многогодишно тревисто и др.):

 

Използваема част (записва се вида на събираните 

билки) 
 

Жизненост (висока, средна, ниска):  

Период за възстановяване след събиране (години, 

съгласно Наредба № 2 на МОСВ): 
 

Площ на находището в хектари:  

Средно проективно покритие на наблюдавания 

вид в %: 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

Численост на стопански ценните екземпляри на 

единица площ (бр./м2): 
 

Години за ротация:  

Експлоатационен запас на вида в свежо/сухо 
състояние в кг (прогнозно количество или теренна 

оценка): 
.................................... ./ .................................... 

Възможен годишен добив в кг (процент от 
количеството на запасите според нормите на 

Наредба № 2 на МОСВ): 
 

 
3. ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА НАХОДИЩЕТО 

3.1. Достъпност до находището: 
(лесно достъпно, достъпно, трудно достъпно, недостъпно) 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

3.2. Изходен пункт: 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

3.3. Инфраструктура: 
(пътна мрежа, постройки, строителни обекти, туристически маршрути, друго) 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

3.4. Заплахи за находището 
Естествени: 

(свлачища, наводнения, ерозия, друго) 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

Антропогенни: 

(паша, сеч, сенокос, залесяване, туризъм, събиране на гьби, друго) 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

Зоогенни: 
(разрушаване на повърхностния слой почва от диви прасета, утъпкване от селскостопански и диви 

животни, друго) 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

3.5. Има ли предприети мерки за опазване на находището:  ДА  НЕ 
Ако Да какви: 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

Дата: 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 

Оценители (записват се, името и фамилията на оценителя): 

……………………………...................…………………………………………………………….................... 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНОТО И ГРЕШКАТА 

ЗА ДОБИВ НА СУРОВИНА ЛИСТ, СТРЪК И КОРЕН ОТ КОПРИВА ОТ 1 M2  

 

 

Изчисляване на добива от лист и стрък коприва 

 

1 2 3 4 5 6 

Пробна 

площ 

Д
ра
ш
ко
ва

 

п
ол
ян
а 

3
 

 Р
ад
ю
ве
н
е 

1
 

 Р
ад
ю
ве
н
е 

1
 

Р
ад
ю
ве
н
е 

1
 

Р
ад
ю
ве
н
е 

1
 

Д
об
ро
да
н

, 

п
од

 

ф
ур
го
н
и
те

 

Средно 

грама листа 
на 1 m2 

622 981 428 998 553 556 689,66667 

грама 

стръкове на 
1 m2 

1350 1900 1000 2056 1100 1083 1414,8333 

 

Изчисляваме средноаритметичното с помощта на формулата M = ∑ v : n ( 1 ) .   

М = 4138 : 6 = 689,7 g.  

 

За да се определи грешката в средноаритметичното, трябва да изчислим дисперсията 

 

С = ∑v2 - (∑v)2: n (2) и квадратичното отклонение σ = √ С : (n - 1) (3).  

 

С = 3143378 – (4138)
2 

: 6 = 3143378
  
- 2853841 = 289537,33 

 

σ = √ 289537,33 : 5 = √57907 = 241 

Грешката (m) се изчислява по формула  m = σ : √n(4);  

m = 241: 2,45 = 98   

М  +  m =  689,7 ± 98 g/ m²  

m представлява 14,2%, т.е. добивът е определен достатъчно точно. Съгласно методиката 

грешката на средноаритметичното (m) не трябва да съставлява повече от 15% от самото 

средноаритметично (М). 

 

 

Същите изчисления са направени и за данните за добив от стрък на 6-те площадки, където  

М  +  m =  1415 ± 185 g/ m².   Грешката е 13,1%. 

 

За целите на настоящата оценка точността е достатъчна. Да се има предвид, че при 

необходимост от по-голяма точност и намаляване на грешката се залагат по-голям брой 

отчетни площадки. 
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Проект „Модел за опазване и устойчиво ползване на лечебните растения  

на общинско ниво с участието на организациите на гражданското общество, 

местните общности и медиите”.  

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Конфедерация Швейцария 

чрез Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество. 

 

 

Изчисляване на добива на корен от коприва 
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на 1 m2 886 2778 1394 1577 1411 2177 2079 

 

1757,429 

 
Тук са направени същите изчисления като тези по-горе за добива от лист. Получените 

резултати са следните: 
М  +  m =  1757 ± 237 g/m². Грешката от 13,5% е достатъчна за целите на настоящата 

ресурсна оценка. При необходимост от по-голяма точност и намаляване на грешката се 

залагат по-голям брой отчетни площадки. 


