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Проектът се финансира от Европейския фонд 
за регионално развитие и от държавния бюджет на 
Република България чрез Оперативна програма 
"Околна среда 2007 - 2013 г.

Началото на защита на витошката природа е положено през 1934 с обявяването на Национален парк Витоша – 
първият у нас и на Балканския полуостров, върху площ от 6401 ha (териториите в най-високите части на планината). 
Две години по-късно е обнародвана Наредба – закон за защита на родната природа, според която паркът е преименуван 
в Народен. По силата на ЗЗТ със Заповед на МОСВ, Народен парк Витоша е прекатегоризиран в Природен. 
Територията на парка е била няколкократно променяна през годините, като днес достига 27 079 ha, определени със 

Със създаването на Парка, в границите му са обявени и два резервата – “Бистришко бранище” и “Торфено бранище”.
В границите на ПП „Витоша“, върху южните склонове на планината, се намира най-дългата и една от най-красивите 
пещери в България – “Духлата”. Състои се от шест нива и множество тесни галерии, образуващи уникален лабиринт 
с  обща  дължина  17  км .  Пре з  1991  г.  пещерат а  е  обявена  за  природна  забележително ст.
На 22.04.2005 г. е приет План за управление на Природен парк „Витоша“. Той е насочен към опазване на биологичното 
и ландшафтното разнообразие, развитието на образователни и научни дейности, природосъобразен туризъм, устойчив 
поминък на местното население чрез устойчиво ползване на природните ресурси и осигуряване на обществена 
подкрепа за опазването на Парка. Управлението на Природен парк „Витоша“ се осъществява от Дирекция на 

Голямото растително богатство на Природен парк „Витоша“ се допълва от находищата на лечебни растения. 
Разнообразните екологични условия, които предлага планината са предпоставка за богатият им видов състав - на 
територията му се срещат над 120 вида лечебни растения. Различните типове местообитания обуславят и различие във 
видовия им състав. Върху южните склонове на Витоша, на площ от около 30 кв. км се намира Боснешкият карстов 
район. Характеризира се със специфичен повърхностен релеф, затворени негативни форми, сухи долини със стръмни 
склонове и ниши в тях, изолирани скали и възвишения, както и най-добре познатите подземни форми – пещери и 
пропасти. Специфичните екологични условия на Боснешкия карст обуславят и различния видов състав на лечебните 
растения. Само или предимно тук в границите на ПП „Витоша“ се срещат редица лечебни видове, привързани към 
варовик. Такива са горицвет - Adonis vernalis L., камфоров пелин - Artemisia alba Turra, бял пелин – Artemisiа 
absinthium L., решетка - Carlina acanthifolia All., кисел трън – Berberis vulgaris L., момина сълза - Convallaria majalis L., 
лечебен исоп - Hyssopus officinalis L., смрадлика - Cotinus coggygria Scop., планинска чубрица - Satureja montana L. и др.

Природен парк  „Витоша“ и лечебните растения

Заповед на МОСВ.

Природен парк „Витоша“.

Брането на билки е полезно и увлекателно занимание, но изисква предварителна 
подготовка и спазване на някои основни условия и правила. Първото, и най- важно 
условие е, всеки който реши да бере билки да има познания за характерните белези на 
отделните растения, как се разпознават от близките видове и в какви местообитания се 
срещат. Билките се ценят заради съдържащите се в тях лечебни вещества. 
Натрупването на тези вещества не става равномерно в цялото растение, а в определени 
негови части (корен, лист, стрък, цвят, плод и др.). Те трябва да се събират поотделно 
тъй като, много често частите на един вид съдържат различни по състав и действие 
лечебни вещества. Различия в количеството на тези вещества се наблюдават и през 
отделните фази от развитието на растението - нарастване, разлистване, цъфтеж, 
плодообразуване, узряване на семената и др.). При едни видове, най-високо е 
съдържанието във фаза на цъфтеж, при други при плодообразуване, а при трети когато 
надземната част отмира и растението се подготвя за зимен покой. Важно е да се знае 
добре, коя част от растението се събира, през какъв период и в каква фаза от развитието 
му. За да се спазва това условие е полезно да се следи билкарския календар, в който са 
посочени сроковете, подходящи за бране. Трябва да се отчитат и различията в 
протичането на фазите на развитие произтичащи от надморската височина, 

В процеса на брането трябва да се спазват стриктно следните общи правила:
1. Билки се берат  само в сухо, по възможност слънчево време, след вдигане на 
сутрешната роса. Не се берат билки по време и след дъжд. Тогава те съдържат голямо 

2. Добре е да се бере само един вид билка, тъй като смесването на различни видове 
не се допуска. Трябва добре да се преценят възможностите за пренасяне на събраната 

3. Не трябва да се берат други части от растението, освен използваемите, както и части 
от други растения, растящи в близост.  Нежелателно е замърсяване. 
4. Набраната билка се поставя рехаво, в съдове, които не позволяват запарването и 
п о х а б я в а н е т о  и .  В н и м а в а  с е  д а  н е  с е  п р и т и с к а  и  м а ч к а .  
5. След бране на отровни билки ръцете се измиват старателно със сапун. 

Правила за бране и опазване на билките

изложението, условията на местния климат и др. 

количество вода и при сушене често почерняват.

билка до мястото където ще се суши или разстила временно.

Лудо биле 
Atropa belladonna L.

Петниста тинтява 
Gentiana punctata L.

Жълта тинтява 
Gentiana lutea L.

Тис 
Taxus baccata L.

Мечо грозде 
Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

Кръглолистна росянка 
Drosera rotundifolia L.

Панчичева пищялка 
Angelica pancicii L.
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