
Т А Р И Ф А 
 

за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от 

земи, води и водни обекти – общинска собственост 
 

 

 

               Чл. 1. За ползване на лечебни растения от земи, води и водни обекти – 

общинска собственост, се заплащат следните такси: 

 

Наименование Цена в лв. за 1 кг. 

билки в сурово 

състояние 

1. Грудки, корени, коренища  

божур, иглика, лудо биле, ранилист, решетка, ягода горска 0.06          

кукуряк, мъжка папрат, сладка папрат 0.07 

Бъзак, синя жлъчка 0.02 

гръмотрън, глухарче, девесил, оман черен, пищялка, чобанка 0.01 

Други 0.03 

2. Листа  

мечо грозде 0.05 

лудо биле 0.04 

чобанка 0.03 

бръшлян, глог, живовлек, липа, леска,люляк, оман черен, ягода 

горска, бреза, върба, къпина, малина, лопен, подбел 

0.01 

други 0.03 

3. Стръкове  

блатно кокиче 0.10 

горицвет, лазаркиня 0.08 

гълъбови очички, зайча сянка, залист бодлив, лечебен исоп, 

прозориче жълто, шапиче, зимзелен, лудо биле, ранилист, 

теменуга миризлива, чубрица планинска 

0.04 

дяловска уста, кантарион червен, очанка, риган обикновен 0.03 

бабини зъби, великденче, върбинка, жаблек, изсипливче, 

кантарион жълт, камшик, лепка, мащерка, миши уши,  пача 

трева, пелин – обикновен, подъбиче – червено, пчелник, равнец 

бял 

0.01 

врабчови чревца, вратига, глухарче, еньовче, змийско мляко, 

имел – бял, комунига жълта, мокреш, оман черен, росопас, 

теменуга трицветна, хвощ 

0.01 

други 0.03 

4. Цветове  

липа 0.03 

метличина, паричка, подбел, ралица, слез, тъжник блатен 0.03 



акация бяла, бъз 0.01 

вратига, глог, равнец бял 0.01 

други 0.03 

5. Плодове  

бъзак, глог, шипка, конски кестен, трънка 0.01 

кисел трън, къпина, малина 0.02 

други 0.03 

 

 

         Чл. 2. Таксите се заплащат преди издаване на позволителното. 

 

ЗАКАЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
        § 1. Настоящата тарифа се приема с Решение № 7 на Общински съвет – 

Садово, взето с Протокол № 11 от 28.05.2004 година. 

          § 2. Тарифата влиза в сила от 28.05.2004 година. 

          §. Тарифата е допълнена и изменена с Решение   № 196 на Общински 

съвет – Садово, взето с Протокол № 40/17.05.2006 година. 


