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I. УВОД 

 

Оценката на експлоатационните запаси на плод от обикновена (синя) хвойна беше 

планирано за есента на 2014 г. По време на оценката: 

 Бяха събиране на данни за находища на хвойна със стопанско значение на територията 

на общините от проекта – Севлиево и Троян; 

 Беше избрана подходяща методология за отразяване на местоположението, оценка на 

запасите и състоянието на находищата; 

 Бяха описани и картирани стопански значимите находища на хвойна, въз основа на 

предварително приети критерии; 

 Определена беще площта на всяко едно от находищата и средния брой плододаващи 

храсти на единица площ за всички находища; 

 Беше изготвена ГИС база данни за находищата; 

Оценката на находищата се проведе в средата на месец септември и началото на месец 

октомври 2014 г. Въпреки, че наличие на узрял плод от хвойна беше установено във всичките 

оценени находища, констатирано беше, че зрелият плод е значително по-малко от плода, 

който се очаква да узрее на следващата година. Възможният годишен добив на зрял плод 

беше в такова количество, което правеше събирането му икономически не изгодно. Това се 

потвърди и от факта, че по време на оценката установихме съвсем ограничено събиране (само 

в едно от находищата) и изкупуване. Извършването на оценка на запаса на находищата при 

тези условия би дало невярна представа за реалния ресурс, който би могъл да се ползва 

годишно. Ползването на лечебни растения въз основа на недостатъчна или не вярна 

информация, крие риск за състоянието на вида и би довело до негативни последици, както за 

биоразнообразието, така и за поминъка на местните хора, които се занимават с 

билкосъбиране. Поради тази причина, се взе решение оценката да се извърши през следващия 

сезон, вземайки предвид и факта, че едногодишния плод, който се очакваше да узрее през 

2015 г. по наше мнение, би могъл да се приеме за достатъчно близък до нормалния запас. 

Настоящия доклад обобщава и представя резултатите от оценката на стопански 

значими находища на хвойна в района на проекта, проведена през двете години – 2014 и 2015. 
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II. ОБЕКТ, ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ОЦЕНКАТА 

 

Обект на настоящата оценка е хвойната (Juniperus communis L.) – вид, който се събира 

традиционно за стопански нужди на територията на общините Севлиево и Троян. Целта беше 

да бъдат потвърдени или коригирани при необходимост границите на идентифицираните през 

2014 г. стопански значими находища на хвойна, да се извърши оценка на състоянието на 

находищата 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 хвойна 

като по този начин затвърдиха познанията си за 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. 

По време на оценката бяха осъществени следните задачи: 

 Извършване на теренни наблюдения и проучвания по отношение на граници, 

състояние, ползване и др. в находищата; 

 Събиране на GPS пространствени данни (картиране на: пробни площи за определяне на 

средния брой храсти на единица площ, засегнатите от пожар през пролетта на 2015 г. 

територии в находищата); 

 Определяне на експлоатационните запаси и възможния годишен добив от плод хвойна 

на конкретните находища; 

 Оценка на състоянието на находищата, анализ на заплахите и мерки за 

предотвратяване или минимизиране на последиците от тях; 

 Обработване на данните и актуализиране на ГИС базата данни, създадена по проекта 

при разработването на модела за раздел „Лечебни растения” на Общинските програми 

за опазване на околната среда (ОПООС). 
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IІІ. ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИ ЗНАЧИМИ НАХОДИЩА 

 

1. Теренни наблюдения и събиране на пространствени данни за стопански ценни 

находища на хвойна 

През 2015 г. беше извършено наблюдение на всички находища, определени през 

предходната година по отношение на наличието на ресурс от плодове за събиране през 2015 

г., степента на узряване на плодовете и събирането на билката – начин и спазване на 

правилата. Обходени бяха и съседни на находищата терени с цел да се определи 

необходимостта от евентуални корекции на границите. 

Предварително идентифицираните находища бяха посетени през първата половина на 

месец август от експерта по лечебни растения-ресурсолог и представители на екипа на 

проекта и заинтересованите страни – местни берачи за оглед и оценка. При обхода се 

констатира, следното: 

 Състоянието на находищата е добро и стабилно, без съществени негативни последици 

в резултат от човешка дейност в сравнение с миналата година. Изключение в това 

отношение е находище Дуевци 1, община Троян, което е засегнато частично от два 

пожара от пролетта на тази година. Вероятната причина е човешка небрежност или 

умисъл. 

 Количеството на 2-годишните (зрелите) плодове е значително по-голямо в сравнение с 

2014 г. и събирането му ще е икономически оправдано. 

 Поради различните климатични условия (горещо и сухо лято), зреенето на плодовете 

ще настъпи значително по-рано в сравнение с миналата година. 

 Започнало е събиране и изкупуване на плод от хвойна, което към момента на обхода е в 

доста ограничени размери. 

 Начина за събиране е в разрез с добрите практики – отрязват се плододаващите клонки 

с дебелина до 1,5 см, след което се очукват върху платнище или найлон. Доставчиците 

изкупуват от берачите не очистена суровината и в такъв вид я продават на фирмата 

изкупвател, като почистването остава за нейна сметка. 

Бяха събрани GPS пространствени данни за: 

 Двата пожара от пролетта, засегнали находището на хвойна Дуевци 1, на територията 

на община Троян; 

 Пробните площи (трансекти) за определяне на средния брой на плододаващите 

екземпляри (хвойнови храсти) на единица площ; 

 Наличие на хвойнови храсти в съседни на находищата територии. 

Анализа на резултатите от извършените наблюдения показа, че оценката на ресурса 

трябва да се извърши в периода от втората половина на месец август до първата десетдневка 

на септември, като по този начин оценката ще даде най-точна представа за наличния ресурс от 

плод от обикновена хвойна, който може да бъде събран през 2015 г. – плодът ще е достатъчно 

добре узрял, за да се събира лесно и изцяло и находищата няма да са повлияни значително от 

започналото събиране. 
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Фиг. 1. Теренни наблюдения, находище Дуевци 1 
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2. Методика за определяне на експлоатационните запаси от хвойна 

Законът за лечебните растения (ЗЛР) предвижда утвърждаването на методика за оценка 

на ресурсите, която обаче все още не е приета. При оценката на запасите на плод от хвойна е 

приложена като основа „Методика определения запасов лекарственных растений” (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 плод от хвойна през 

2015 г. беше определен средния брой на стопански ценните екземпляри (хвойнови храсти) на 

единица площ (1 m²) и средният добив плод от един храст. С помощта на тези данни беше 

определен добива плод от единица площ. Тази величина умножена по площта на всяко 

конкретно находище дава неговият запас. 

Площта на конкретните стопански значими находища, беше определена през 2014 г. 

чрез очертаване на полигони в ГИС. За целта е използван безплатния ГИС софтуер „Q-gis”. 

3. Оценка на експлоатационните запаси и възможния годишен добив 

Оценката на находищата се проведе през вторана половина на месец август, тази 

година. По време на теренната работа бяха посетени всички идентифицирани находища (общо 

5) в двете общини. Посетени бяха и терени, граничещи с находищата. Въпреки 

констатираното наличие на хвойнови храсти в тях, считаме, че не е на лице необходимост от 

промяна на границите на находищата и присъединяване на нови територии към тях. Това 

може да се случи на един по-следващ етап, при целенасочени и по-мащабни проучвания от 

страна на съответната община, засягащи както съседни, така и по-отдалечени територии в 

района. Посетените и оценени находища са дадени в Таблица 1. 

Таблица 1: Оценени находища на хвойна (Juniperus communis L.) в общините Севлиево и 

Троян през август-септември, 2015 г. 

Община Населено място Находище Площ, ха 

Севлиево с. Млечево  1. Млечево 2  0,49 

  2. Млечево 3 9,77 

    

Троян  с. Гумощник 3. Дуевци 1 16,55 

  4. Лакарево 1 0,51 

  5. Лакарево 2  5,13 

 

За всяко едно от петте находища беше определен броят на плододаващите храсти на 

единица площ (Таблица 2). Числеността на стопански значимите хвойнови храсти на единица 

площ беше определена като бяха изброени плододаващите храсти по маршрутни ходове 

(трансекти). По-голямата част от тях са ивици с ширина 3-5 м и различна дължина и са 

направени от двама човека, като единият от тях изброява стопански значимите храсти по 

маршрутния ход. За определяне на средния брой плододаващи храсти на единица площ са 

използвани данните от тази и от предходната година, което гарантира по-голяма точност, като 

се вземе предвид, че състоянието на находищата не се е променило съществено. Това важи и 

за находище Дуевци 1, защото в значителната си част миналогодишните измервания не 

попадат в засегнатата от пожари територия, а тазгодишните отразяват в достатъчна степен 

настъпилите в следствие на пожара промени (Фиг. 2). За всяка пробна площ, използвана за 

горните цели са събрани GPS пространствени данни за представяне като линейни или площни 

обекти с цел тяхното картиране. Разположението на тези пробни площи е представено на 

фигури 2, 3 и 4. 
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Фиг. 2. Ортофото снимка на находище Дуевци 1 

 

 

Фиг. 3. Ортофото снимка на находища Лакарево 1 и 2 
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Фиг. 4. Ортофото снимка на находища Млечево 2 и 3 

За определяне размера на експлоатационните запаси на плод от хвойна бяха 

определени средното аритметично и грешката за теглото на плодовете от един екземпляр в 

грамове и средния брой стопански значими храсти на единица площ (1 m²). Площта на 

конкретните стопански значими находища е определена през 2014 г. и беше потвърдени от 

тазгодишните наблюдения и проучвания. 

Плодовете от хвойна бяха събрани при спазване на технологичните изисквания за 

събиране на тази билка и претеглени с преносима електронна везна с точност до 1 g. Бяха 

обрани и претеглени плодовете от 35 моделни плодоносещи хвойнови храста от 4 от 

находищата, както е посочено в таблица 2. Данните от измерването са обработени съгласно 

методиката. 

Таблица 2. Брой обрани моделни екземпляри и среден брой стопански значими храсти 

по находища 

Находище Бр. обрани храсти Бр. храсти на 1 m² 

Млечево 2 - 0,078 

Млечево 3 8 0,078 

Дуевци 1 18 0,090 

Лакарево 1 3 0,073 

Лакарево 2  6 0,052 

Общо моделни екземпляри: 35  

Средният бр. храсти на 1 m² за всички находища е 0,074 бр. на 1 m² (0,078 + 0,078 + 

0,090 + 0,073 + 0,052 = 0,371 / 5 = 0,074). 
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Фиг. 5. Обиране на плода на моделен хвойнов храст находище Дуевци 1. Отръскване на 

плода върху найлон (вляво) и използване на специално приспособление за ошмулване на 

плодовете с ръкавица (в дясно) 

 

Фиг. 6. Почистване на плода от един хвойнов храст преди измерване с електронна везна 
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Средното тегло събран плод от един развит плододаващ хвойнов храст е 772 ± 92 g. 

Грешката представлява 11,89%, т.е. средната маса плод хвойна от храст е определен достъчно 

точно съгласно изискванията на прилаганата методика. Тъй като определена част от 

плодовете трябва да остане за възстановяване на находищата за пресмятане на добива от един 

храст беше взета долната граница на средното тегло плод от хвойна, т.е. 772 – (2 х 92) = 588 g. 

Добивът от хвойна за всяко находище е изчислен като усреднения брой храсти на 1 m², 

който е равен на 0,074 бр. на 1 m² е умножен по 588 g (долната граница на средното тегло 

плод хвойна от един храст) и по площта на находището в квадратни метри. 

В Таблица 3 са представени експлоатационните запаси и възможния годишен добив в 

оценените находища. 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 80% от експлоатационните запаси. 

Съгласно Наредба № 2 при събирането на плод от хвойна не е необходим период на 

възстановяване на ресурсите, т.е. плод от хвойна може да се събира всяка година от 

находищата, при което трябва да се има предвид, че плодовете узряват на втората година, като на 

едно и също растение може да има и зелени и зрели плодове. 

Таблица 3. Експлоатационни запаси и възможен годишен добив на плод от хвойна в 

проучените находища 

Община Населено 

място 

Находище Площ, м2 Експлоат. 

запаси плод 

хвойна (кг) 

Възможен годишен 

добив (80% от 

експл. запас) 

Севлиево с. Млечево Млечево 2 4923,6925 215,226 172,181 

  Млечево 3 97691,4180 4270,313 3416,250 

  Общо: 102615,1105 4485,539 3588,431 

Троян  С. Гумощник Лакарево 1 5120,3370 223,822 179,057 

  Лакарево 2 51343,4526 2244,338 1795,471 

  Дуевци 1 165546,6808 7236,419 5789,136 

  Общо: 222010,4704 9704,579 7763,664 

  Всичко: 324625,5809 14190,118 11352,095 

 

След обработване на събраните от терена данни и на данните от направените в 

камерална обстановка изчисления е извършена актуализация на ГИС базата данни, създадена 

по проекта при разработването на модела за раздел „Лечебни растения” на Общинските 

програми за опазване на околната среда (ОПООС). Резултатите от актуализацията са видни на 

фигури 2, 3 и 4. 

4. Оценка на състоянието на находищата, анализ на заплахите и мерки за 

предотвратяване или минимизиране на последиците от тях 

4.1. Състояние на находищата 

По време на теренните наблюдения и оценката на запаса бяха посетени всички 

идентифицирани през 2014 г. находища. Състоянието на отделните находища е добро, няма 

съществени промени, настъпили в следствие на естествени процеси или човешка намеса в 
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сравнение с миналата година (Фиг. 7, 8, 9, 10 и 11). Изключение в това отношение има при 

находище Дуевци 1, където през пролетта на 2015 г. са възникнали два пожара. Най-

вероятната причина е човешка небрежност или умисъл. Вероятността от естествено 

възникване на пожарите е нищожна. Пожарите са засегнали сравнително малка част от 

находището. Потушени са бързо, което е минимизирало до известна степен пораженията 

върху находището. Една не малка част от обгорените хвойнови храсти не е унищожена 

напълно, а само частично (Фиг. 12). Макар и променено в следствие на двата пожара, 

състоянието на находище Дуевци 1, може да се определи като сравнително добро. 

Жизнеността на хвойната в находищата е висока. Наблюдава се и значително 

количество млади хвойнови храсти. В сравнение с миналата година, на места, като следствие 

от естествените процеси се наблюдава и увеличаване, макар и незначително, на конкурентни 

видове храсти – шипка, трънка, къпина. В граничещите с горския фонд части на находищата 

се наблюдава слабо настъпление на бора. 

Във всички находища беше констатирано наличие на плод – едно- и двегодишен. За 

разлика от 2014 г., съотношението между едно- и двегодишния плод е приблизително равно, 

като количеството на зрелия плод през тази година значително надвишава миналогодишния 

запас. Потвърди се констатацията от предходната година, че находищата имат голям 

потенциал, но имат нужда и от мерки за опазването им и подобряване на състоянието им. При 

прилагането на тези мерки, трябва да се има предвид, че находище Дуевци 1 попада в 

защитена зона „Велчево” (BG0002111) по Директивата за птиците и същите следва да са 

съобразени с режима на зоната, определен със заповед № РД-773 от 28.10.2008 г. на 

министъра на околната среда и водите. Поддържащите дейности в това находище трябва да са 

съобразени и с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. 

4.2. Заплахи 

Основните заплахи за оценените находища остават същите, идентифицирани през 

миналата година. На първо място това е опожаряването. Двата пожара в находище Дуевци 1, 

недвусмислено го доказват. В подкрепа на този извод е и причината за възникването им – 

човешка небрежност или умисъл. Най-често последствието от възникнал пожар е тоталното 

унищожаване на находището или на част от него. 

На следващо място се нарежда неправилното събиране на плода. И през тази година 

беше констатирано прилагането на недобри практики за събиране – отрязване на клонки с 

диаметър до 1,5 см (Фиг. 13 и 14) и последващо очукване върху платнище. Този начин за 

събиране влияе негативно в няколко аспекта: 

 Води до директно влошаване на състоянието на вида. Влошава се здравословното 

състояние, храстите закърняват, стават по-податливи на болести, вредители, както и на 

обилните снеговалежи, които ги смачкват и притискат в земята, което е фактор за 

допълнително влошаване на състоянието им. 

 Води до влошаване на състоянието на находището от гледна точка достъп и удобство 

за ползване. Храстите започват да нарастват основно на ширина и постепенно заемат 

свободните пространства около себе си, което затруднява в последствие, както 

събирането на плода от по-вътрешните клони на храста, така и свободното 

придвижване в находището. 

 Води до безсмислени загуби на ресурс. Доказателство за това са констатациите 

направени в находище Млечево 3. На фигура 15 е видно, че след подобно събиране в 

купчините от клонки остават не малко зелени плодове, с което се намалява значително 

количеството плод, на което може да се разчита за следващата година. Също така 
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остават и не малко количество узрели в последствие (дозрели след отрязването на 

клонките) плодове, които не са могли да опадат след очукването им. Но дори и да се 

режат клонки само с добре узрели плодове, този начин на събиране води до негативни 

последици за находището, защото, за да се възстанови състоянието на хвойновия храст 

по отношение на плодоносене са необходими минимум 3-4 години. Това на практика 

означава, че находището може да бъде ползвано през интервал от 3 години (всяка 

четвърта година), което би снижило четирикратно възможния среден годишен добив за 

този период. Освен от чисто научното обяснение, този факт се потвърждава и то 

разговорите с местните берачи, които след като оберат дадено находище, се връщат 

пак на него след 3-4 години. А това доказва, че тази порочна практика е основната, 

която се ползва от събирачите в района. В тези ред на мисли, като заплаха за 

похабяване на ресурса може да се определи и ранното стартиране на събирането на 

плода от хвойна. Не добре узрелите плодове трудно опадват, независимо от 

използвания начин на събиране. Повишеното усилие, води до похабяване на 

едногодишни плодове, което води до компрометиране на добива през следващата 

година. Компрометира се и добивът за годината, в която се извършва брането, тъй като 

оронени веднъж плодовете нямат възможност да узреят достатъчно, за да станат годни 

за предаване в заготвителните пунктове и последваща продажба. Освен това, 

използването на недобрите практики за събиране, като бране с орязване на клони и 

очукване на плода води до получаване на билка (плод от хвойна) с много примеси. В 

нея има повече зелени плодове в сравнение с брането с ошмулване, както и повече 

иглички, кора и клонки от растенията. Всички тези примеси намаляват качеството на 

суровината. Изискват се допълнителни средства, усилия и време за почистването й. 

 

 

Фиг. 7. Находище Млечево 2, общ. Севлиево 
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Фиг. 8. Находище Млечево 3, общ. Севлиево 

 

Фиг. 9. Находище Дуевци 1, общ. Троян 
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Фиг. 10. Находище Лакарево 1, общ. Троян 

 

Фиг. 11. Находище Лакарево 2, общ. Троян 
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Фиг. 12. Засегнат от пожара хвойнов храст, находище Дуевци 1 
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Фиг. 13. Хвойнов храст, обект на неправилна събираческа практика, отрязване на 

клонки с последващо очукване върху найлон или платнище, Млечево 3 

 

Фиг. 14. Орязани хвойнови клонки в находище Млечево 3 
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Фиг. 15. Похабени зелени (в ляво) и узрели след отрязването (в дясно) плодове в 

следствие на не спазване на правилата за събиране, Млечево 3 

 

Друга заплаха е обрастването с дървета и храсти от конкурентни видове. Липсата 

на паша е една от причините за постепенното обрастване на находищата и затрудняване на 

достъпа до все по-голям брой плододаващи храсти. 

В много по-малка степен, като заплаха се явява и разчистването на хвойновите 

храсти за освобождаване на терени за коситба и паша на домашни животни. 

Сравнително по-малка заплаха е замърсяването на находищата с битови отпадъци. 

Такова беше констатирано, но в съвсем малки размери. Най-често – пластмасови шишета и 

опаковки от храни. 

Като косвена заплаха за находищата може да се отбележи и събиране на хвойна без 

позволително или с позволително, издадено за събиране на друго място, което 

обстоятелство беше констатирано по време на теренните наблюдения и оценката на 

експлоатационния запас. Основната заплаха в случая се крие в това, че най-често събирането 

на билката се извършва от не местни берачи, които не си дават сметка за последствията от 

начина за събиране, който използват. Опустошават набързо находището и изчезват, без да 

може да се открият дирите им. Освен това, при събиране без позволително за конкретните 

находища не може да се контролират добитите от тях количества и има риск от 

свръхексплоатация. 
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4.3. Мерки за предотвратяване или минимизиране на последиците от заплахите 

4.3.1. НА НАЦИОНАЛНО НИВО 

4.3.1.1. Промени в ЗЛР и подзаконовите нормативни документи към тего 

 В Приложението на ЗЛР да се добави обикновената хвойна, която е един от видовете 

лечебни растения, събирани в големи количества и “извадени” от списъка при 

приемането на закона в резултат на конюнктурни съображения на големите търговци. 

 В закона да се предвидят текстове с изискване за задължително обучение на 

събирачите, както и санкции за неизпълнение на тези задължения. 

4.3.1.2. Активизиране на МОСВ по цялостното прилагане на ЗЛР 

 Засилване на контрола, включително осигуряване на човешки, финансов и материален 

ресурс за тази цел. 

 Разработване и утвърждаване на двете методики: “Методика за оценка на ресурсите от 

лечебни растения” и “Методика за извършване на дългосрочна оценка и наблюдение на 

естествени популации от лечебни растения”. 

 Разработването и издаването на наредбата, която определя съдържанието на 

специализираните карта и регистър на лечебните растения и условията и редът за 

създаването и поддържането им (чл. 57 ал. 5 от ЗЛР), както осигуряване на финансов 

ресурс за създаването на картата. 

 Осигуряване на финансов ресурс за създаването на плановите документи по чл. 50 от 

ЗЛР. 

 Подобряване на организацията и осигуряване на финансов ресурс за прилагането на 

системата за дългосрочно наблюдение и оценка на състоянието на популациите, 

ресурсите на лечебните растения и върху ползването им. 

 Усъвършенстване на формата за отчети за изкупените, реализираните и наличните 

количества билки, които билкозаготвителите предават ежегодно (Приложение 3 към 

Наредба 5 по ЗЛР), по начин, позволяващ, както да се води точна статистика за 

събираните количества билки на местно (общинско), регионално (областно) и 

национално ниво, така и бърза и лесна обработка на данните. 

4.3.2. НА МЕСТНО НИВО 

4.3.2.1. РИОСВ 

 Засилен контрол, както по отношение на опазване на находищата и поддържане на 

състоянието им, така и по отношение на воденето на документацията и отчета за 

изкупените, реализираните и наличните количества билки на билкозаготвителните 

пунктове и складове. 

4.3.2.2. Други държавни структури, имащи пряко или косвено отношение към проблема 

(РДПБЗН, РСПБЗН, ОДМВР, РПУ) 

 Засилен контрол от страна на компетентния орган по отношение на спазване на 

правилата за пожарна безопасност. 

 Оказване на съдействие на общините, в рамките на техните компетенции, по опазване 

на находищата от лечебни растения – пожари или незаконно и неправилно 

посегателство, залавяне на нарушители, установяване на самоличността им и т. н. 
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4.3.2.3. Общини 

 Засилен контрол върху дейността на ползвателите на хвойна от находищата общинска 

собственост – назначаване на физическа охрана, включително и по програми за 

справяне с безработицата; извършване на проверки на събирачите по спазване на 

условията, посочени в позволителното; налагане на глоби за констатирани нарушения; 

обявяване на телефон за гореща връзка в населените места, в чиито землища се 

намират находищата на хвойна; изготвяне и разпространение на информация за 

отговорностите и задълженията на различните компетентни органи и възможностите за 

контакт с тях. 

 Разработване на действени раздели за лечебните растения към ОПООС (по 

разработения в рамките на проекта стандартен формат) и изпълнение на предвидените 

в тях мерки, включително използване на различни финансови механизми (ПРСР, 

ПУДООС и др.), за поддържане на състоянието на находищата. 

 Подобряване на координацията и съвместните действия с държавните структури, 

имащи пряко или косвено отношение към прилагането на ЗЛР. 

4.3.2.4. Бизнес 

 Засилена ангажираност от страна на бизнеса в процеса на обучение на берачите по 

отношение на правилата за събиране на хвойна, включително и за замърсяването на 

находищата с битови отпадъци. 

 Засилен контрол по отношение на приема на суровината – чистота и зрялост на плода, 

да не се толерира по-ранно стартиране на кампания за събиране на недобре узрял плод. 

 Засилен самоконтрол по отношение на порочната практика на вземане на позволително 

за събиране на хвойна от едно находище, с ясното съзнание, че ще се събира от друго. 

 По-справедливо споделяне на печалбата по веригата събирач – заготвител – износител 

– производител. 

 Скъсяване на веригата между събирача и производителя на продукт в следствие на 

преработката на плод от хвойна. 

 Затваряне на цикъла – събиране-заготовка-производство. 

4.3.2.5. Гражданско общество 

Активна гражданска позиция на членовете на местната общност, включително и 

членовете на ГД, изразяваща се в: 

 Настояване пред местната власт за изпълнение на задълженията й, произтичащи от 

ЗЛР. 

 Организиране и участие в разяснителни кампании за заплахите за находищата на 

хвойна и негативните последици от тях, за ползите от опазването, устойчивото 

ползване и поддържане състоянието на находищата. 

 Разработване, изпълнение и участие в проекти свързани с опазването и подържане и 

подобряване на състоянието на находищата. 

 Незабавно сезиране на компетентния орган за забелязан пожар, незаконно и/или 

неправилно събиране на билки. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРЕДНОАРИТМЕТИЧНОТО И ГРЕШКАТА 

ЗА ДОБИВ НА ПЛОД ОТ ОБИКНОВЕННА (СИНЯ) ХВОЙНА ОТ 1 ХРАСТ 

 

За нуждите на оценката и постигане на достатъчна точност беше събран плода от 35 храста, 

определени на случаен принцип (в случая – всеки десети храст). 

 

Храст № Находище Узрял плод, гр. Забележка 

1 Лакарево 2 245  

2 Лакарево 2 339  

3 Лакарево 2 194  

4 Лакарево 2 651  

5 Лакарево 2 777  

6 Лакарево 2 1317  

7 Дуевци 1 460  

8 Дуевци 1 0 не участва в изчисленията, като един от най-

малките резултати 

9 Дуевци 1 2380  

10 Дуевци 1 1703  

11 Дуевци 1 671  

12 Дуевци 1 662  

13 Дуевци 1 0  

14 Дуевци 1 0  

15 Дуевци 1 687  

16 Дуевци 1 682  

17 Дуевци 1 672  

18 Дуевци 1 651  

19 Дуевци 1 1700  

20 Дуевци 1 673  

21 Дуевци 1 654  

22 Дуевци 1 1711  

23 Дуевци 1 684  

24 Дуевци 1 631  

25 Лакарево 1 645  

26 Лакарево 1 691  

27 Лакарево 1 643  

28 Млечево 3 678  

29 Млечево 3 270  

30 Млечево 3 628  

31 Млечево 3 2664 не участва в изчисленията, като най-голям 

резултат 

32 Млечево 3 684  

33 Млечево 3 1702  

34 Млечево 3 698  

35 Млечево 3 705  

 Общо: 25488  

Средноаритметично: 772,36  



 

 

Фондация “Информация и природозащита” 

Тел./факс: 02 872 14 83 • www.ecologybg.com;  

22 

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. 

 

 

Изчисляваме средноаритметичното с помощта на формулата M = ∑ v : n 

М = 25488 : 33 = 772,36 g. 

 

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

 

С = ∑v
2
 - (∑v)

2
: n и квадратичното отклонение σ = √ С: (n - 1) 

 

С = 28598768 – (25488)
2
: 33 = 28598768 – 19686004,36 = 8912763,64 

 

σ = √ 8912763,64 : 32 = √278523,86 = 527,75 

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

m = 527,75 : 5,74 = 91,87 g 

М  +  m =  772,36 ± 91,87 g/1 храст 

m представлява 11,9 %, т.е. добивът е определен достатъчно точно. Съгласно методиката 

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

средноаритметично (М). 

 

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

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

моделни храста. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ДАННИ И ИЗЧИСЛЕНИЯ ОТ ТЕРЕННИТЕ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 

2014 И 2015 ГОДИНА 

 

 

Таблица 1. Данни за размера, площта и броя на плододаващите храсти в пробните 

площи по находища, събрани през 2014 г. 

Находище Брой 

храсти в 

пробната 

площ 

Размери на 

пробната 

площ, м 

Площ на 

пробната 

площ, м
2
 

Лакарево 2 44 35,5 х 25 888 

Дуевци 1.1 60 65 х 10 650 

Дуевци 1.2 55 130 х 5 630 

Дуевци 1.3 79 151 х 5 755 

 

 

Таблица 2. Данни за размера, площта и броя на плододаващите храсти в пробните 

площи по накодищанаходища, събрани през 2015 г. 

Находище Брой 

храсти в 

пробната 

площ 

Размери на 

пробната 

площ, м 

Площ на 

пробната 

площ, м
2
 

Млечево 2 10 43 х 3 129 

Млечево 3 105 335 х 4 1340 

Лакарево 2.1 26 83 х 5 415 

Лакарево 2.2 19 72 х 5 360 

Лакарево 2.3 33 140 х 5 700 

Лакарево 1 24 165 х 2 330 

Дуевци 1 240 925 х 3 2775 

 

 

Таблица 3. Изчисление на средния брой плододаващи храсти от хвойна на единица площ 

(1 м
2
) 

Находище бр. 

храсти 

площ, 

м
2
 

бр. 

храсти 

площ, 

м
2
 

бр. 

храсти 

площ, 

м
2
 

бр. 

храсти 

площ, 

м
2
 

Средно, 

бр./м
2
 

Лакарево 1 24 330       0,073 

Лакарево 2 46 888 26 415 19 360 33 700 0,052 

Дуевци 1 60 650 79 755 55 630 240 2775 0,090 

Млечево 2 10 129       0,078 

Млечево 3 105 1340       0,078 

Сума на средния брой храсти на м
2
: 0,371 

Среден брой храсти на 1 м
2
, за всички находища: 0,074 
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Таблиза 4. Изчисление на запаса от плод на хвойна в отделните находища през 2015 г., в 

килограми 

Находище Бр., храсти/м
2
 Ср. добив на храст, 

кг 

Площ, м
2
 Запас, кг 

Дуевци 1 0,074261844 0,588623417 165546,6808 7236,419576 

Лакарево 1 0,074261844 0,588623417 5120,337036 223,8215045 

Лакарево 2 0,074261844 0,588623417 51343,45264 2244,338358 

Млечево 2 0,074261844 0,588623417 4923,692505 215,2257276 

Млечево 3 0,074261844 0,588623417 97691,41797 4270,312676 

   Всичко: 14190,11784 

 


