
 

ЛЕЧЕБНИТЕ СВОЙСТВА НА БИЛКИТЕ 
 

КОПРИВА 
Urtica Dioica 

 
Копривата принадлежи към най-добрите 

лечебни растения, които имаме. 

Копривата е полезна като се започне от 

корена и се мине към стъблото и листата, 

та чак до цветовете. 

Лечебно действие и приложение: 

Листата притежават кръвоспиращо, 

диуретично, противоревматично действие; 

влияят благотворно върху обмяната на веществата, намаляват 

кръвната захар. Това действие се дължи на витамините, солите на 

желязото и други съединения. 

 

БОСИЛЕК 
Ocimum Basillicum 

 

Описание:  Едногодишно тревисто 

растение с характерен аромат. Стъблото 

е 20-60см високо, четириръбесто, 

разклонено в основата. Съцветието е 

прекъснато, класовидно, образувано от 

малкоцветни прешлени. Цветовете са 

бели, по-рядко розови. Плодът след 

узряване се разпада на 4 чернокафяви 

орехчета. Цъфти от юни до август.  Приложения: Босилекът се 

употребява при задух, кашлица, възпаление на простатата, 

бъбреците и пикочния мехур, газове, безсъние, диария. 

Притежава антиспастично действие при хроничен бронхит с изразен 

бронхоспазъм (кашлица, коклюш). 



ЖЪЛТ КАНТАРИОН  
Hypericum Perforatum 

(звъника) 
 

 Описание: Многогодишно тревисто 

растение, силно разклонено, голо, 

високо 30-100 см. Листата са 

срещуположни, без дръжки, овално 

елипсовидни, дълги 1-3 см. Цветовете 

са жълти, събрани на върха на 

стъблото в съцветие - метлица. 

Тичинките са много, сраснали в основата си в 3 снопчета. Плодът е 

тригнездна кутийка. Цъфти май - септември. 

Разпространение: Расте из цялата страна по тревисти места, из 

храсталаците и сечищата и из нивите. У нас се срещат около 22 вида 

жълт кантарион. 

Лечебно действие: Разнообразни и много полезни свойства - 

противовъзпалително, противомикробно, адстрингентно, 

ранозаздравяващо и противоязвено действие, тонизиране на 

нервната система, подчертан кръвоспиращ ефект,  

подобряване на оросяването на сърдечния мускул, засилване на 

сърдечната дейност, леко повишаване на артериалното налягане, 

диуретичен ефект 

 

ЛАЙКА 
Matricaria recutita 

 
Описание: Едногодишно тревисто 
растение. Стъблото е изправено, 
високо до 50 см. Цялото растение и 
особено цветните кошнички имат 
характерна приятна миризма и остър, 
възгорчив вкус. Цъфти от май до 
август. 



Разпространение: Расте по ливади, поляни, пасища, около 
населени места из цялата страна. 
Лечебно действие: Противовъзпалително, антисептично, 

болкоуспокояващо, спазмолитично, ранозаздравяващо, 

успокояващо, потогонно и други действия. Доказано е 

стимулиращото действие на етеричното масло върху 

централната нервна система. 

 
 

 

МАТОЧИНА  
Лимонче 

Melissa officinalis 
 

Описание: Многогодишно тревисто 

растение с приятна лимонена миризма. 

Стъблото е четириръбесто, разклонено, 

30-80 см високо, покрито с жлезисти и 

прости власинки. Цветовете са 

бледожълти, бели или розови. Листата 

са срещуположни, с дръжки, широко 

яйцевидно ромбични или 

продълговати. Плодът е съставен от 4 едносеменни, яйцевидни 

орехчета. Цъфти юни-септември. 

Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори по тревисти и 

каменисти места из цялата страна. 

Лечебно действие: Успокоява нервната система, има 

спазмолитично-антиспастично, болкоуспокояващо и 

противогърчово действие. Стимулира апетита и процесите на 

храносмилането, потиска гаденето и повръщането. 

 

 

 

 



МАЩЕРКА 
Thymus 

БАБИНА ДУШИЦА, БЯЛА МАЩЕРКА, ОВЧАРСКИ БОСИЛЕК 
 
Описание: Многогодишно тревисто 
растение или полухраст с пълзящи 
или полегнали стъбла и възходящи 
цветоносни клонки, високи до 20 см. 
Цветовете са розови, лилави или бели, 
събрани в съцветия. Чашките и 
венчето са двуустни. Цъфти през юни-
септември.  

Разпространение: Има голям брой видове и форми, които трудно се 
различават. У нас са разпространени около 15 вида. Срещат се по 
тревисти и скалисти припечни места из горските поляни и пасища, а 
по-рядко в ливадите из цялата страна. Най-широко са 
разпространени в предпланинските и средно високите части на 
планината.  
Употребяема част: Използват цъфтящите надземни части.  
Лечебно действие: Тя спокойно може да бъде наречена лек за 
всичко. Използват се цъфтящите й части. Поради богатото 
съдържание на етерично масло притежава отхрачващо, 
антисептично, противовъзпалително, спазмолитично и газогонно 
действие. Тя има и болкоуспокояващо действие. 
Използва се като дезинфекциращо средство при хроничен бронхит 
коклюш, бронхиална астма, суха и спастична кашлица, при 
белодробни заболявания. Освен това има благотворно действие при 
хронични гастрити и язва на стомаха, колики, диарии, гнилостни 
процеси, чревни паразити. Идеална е за успокоение при нервна 
възбуда, безсъние, главоболие, малокръвие. Може да се използва за 
гаргара при зъбобол и възпаление на устната лигавица. 
Добре действат бани с отвара от мащерка при ставни и нервно-
мускулни заболявания, радикулит, неврит, миозит.  

 

 

 

 



НЕВЕН 
Calendula Officinalis L. 

 
Описание: Едногодишно 
светлозелено тревисто растение. 
Стъблото е 30-50 см високо, 
изправено. Листата са 
последователни. Съцветното легло е 
голо, плоско. Плодовете са твърде 
разнообразни по форма и размери 
плодосемки, най-често сърповидно 

или дъговидно извити Цъфти от юни до късна есен.  
Разпространение: 
Произхожда от Средиземноморската област. Отглежда се като 
декоративно растение.  
Употребяема част: 
За лечебна цел се използват цветните кошнички.  
Лечебно действие: 
Доказано противомикробно действие. Билката подпомага 
зарастването на рани и образуването на нова тъкан. Действа 
противовъзпалително, нервоуспокоително и противомикробно, 
понижава кръвното налягане и успокоява сърдечния ритъм. 

 
 

СМРАДЛИКА   
Cotinus 

Тетра, Кукуч 

 
Описание: Храст, висок до 2 м, или малко 
дърво, достигащо до 4 м. Листата са 
последователни, 3-8 см дълги, яйцевидни с 
дълги дръжки. Цветовете са зеленикави, 
събрани в съцветие метлица. Плодът е сух, 
едносеменен. Цъфти май-юни. 
Разпространение: Расте из храсталаци и 
дъбови гори, по сухи и каменливи места 
почти из цялата страна до 800 м надморска 

височина. 
Употребяема част: Използват се листата. 



ШИПКА  
Rosa Canina 

 

Описание: Храст с прави или извити 
стъбла, стигащи на дължина до 3 м и 
покрити с твърди бодливи, 
сърповидно извити шипове. 
Цветоносните стъбла понякога са без 
шипове. Цветовете са розови или бели. 
Плодчетата са едносеменни орехчета, 
затворени в месесто цветно легло, 

което се разраства и образува яркочервен, яйцевиден до сферичен 
плод - шипка. Цъфти май-юли, а плодовете узряват през есента.  
Разпространение: Расте из храсталаци и редки гори, край реките, по 
тревисти склонове и синури, в равнините и планините до 2000 м 
надморска височина.   
Употребяема част:  Използват се шипките.  
Лечебно действие: Подобрява окислително-редукционните процеси 
в клетките, уплътнява капилярите, действа диуретично. Шипката 
влияе благоприятно на функциите на костния мозък и обмяната на 
веществата. Лечебният ефект се дължи главно на витамините. 
 
 

БЪЗ 
 

Бъзът е смятан за най-силната и 
универсална българска билка. 
Изключително богат е на полезни 
вещества и лекува всевъзможни 
болежки.  
Най-разпространен у нас е черният бъз, 
който може да бъде храст или дърво с 
височина от около 3 м. Цветовете му са 
дребни и бели, а плодовете узряват през 
август или септември и са с тъмно лилав 
цвят. 

С лечебна цел се използват всички части от билката бъз – 
корените, листата, плодовете и цветовете. 
Чай от цветове на бъз – силно ароматен, има тонизиращо и 
потогонно действие и се смята, че лекува невроза. Чаят от бъз е 



идеален при възпаление на горните дихателни пътища, кашлица и 
при проблеми с гласа, сваляне на висока температура. 
Плодове от черен бъз (задължително трябва да са тъмно лилави до 
черни и в никакъв случай зелени, тъй като са отровни) – богати са на 
витамин С и подсилват имунната система, помагат при настинка и 
грип, спомагат за бързото възстановяване на организма след 
боледуване, имат диуретичен ефект. Консумират се под формата на 
сок или сладко от бъз. Плодовете от бъз могат да се консумират и 
пресни, но не трябва да са горчиви, което е знак, че още не са добре 
узрели. Силни лечебни свойства имат и изсушените плодове от черен 
бъз, като преди консумация се накисват за няколко часа в чаша вода. 
Листата от бъз за идеални за приготвяне на отвара за външно 
приложение под формата на компреси и лапи при ревматизъм, 
кожни възпаления, изгаряния, обриви, очни инфекции, хемороиди, 
спомага за бързото зарастване на рани. 
Отварата от преварени корени на бъз пък е идеално средство срещу 
гъбички по краката и ноктите. 
Смята се, че бъзът е идеална част от всяка диета, тъй като подобрява 
обмяната на веществата и спомага за поддържането на нормално 
тегло. 
Билката бъз лекува още подагра, уроинфекции и бъбречни 
заболявания, хипертония, импотентност, запек, анемия. 
 
 

МЕНТА 
Mentha piperita L. 

 
Ментата е род многогодишни 
тревисти растения от семейство 
Устоцветни. Разпространена е главно 
в северния умерен пояс. В България се 
срещат най-вече 9 вида с 
многобройни вариации, от които се 
отглежда M. piperita - черна мента. 
Стъблото е клонесто, високо около 

0.70 m, четириръбесто, листата са прости, продълговати, остро 
назъбени. Цветовете са червеникавовиолетови, събрани в 
класовидни съцветия; семената са дребни. 
 



ЛИПА 
Tilia Cordata Mill. 

 
Липата е високо дърво, разклонено и с 
гъста корона. Листата са 
последователни с неправилна 
сърцевидна форма. Цветовете са 
събрани в полусенник. Съцветията на 
дребнолистната и среднолистната липа 
са дребни, обикновено са 5-7, дори до 
15 цветчета, а на едролистната 2-5 едри 
цветчета. Дребнолистната липа цъфти 
най-късно към средата на лятото - след 
едролистната и сребролистната. 

 
 

БЯЛ РАВНЕЦ 
 

Билката бял равнец е едно от най-
често използваните лечебни 
растения. Ботаническото 
наименование на билката (Achillea) 
се смята, че произхожда от името на 
гръцкоя герой Ахил. 
Някои наричат белия равнец мъжка 
билка, тъй като в миналото 
войниците задължително носели 

със себе си бял равнец заради свойството му да спира вътрешни и 
външни кръвоизливи и да успокоява болките. Други пък смятат 
белия равнец за женска билка, защото помага при маточни 
кръвотечения, менструални болки, менопауза, дисменорея и 
хиперменорея. Белият равнец има кръвопречистваща сила и е 
идеално средство за детоксикация на организма. 
Белият равнец е наричан „избавление от всички беди“ заради вярата 
в почти магическата му способност да помага там, където сякаш 
надежда за изцеление няма. 
 
 
 



МАК 
 

Макът не се ползва с добро име заради 
упойващите му свойства, с които много хора 
злоупотребяват. Но освен опиат, макът е 
изключително здравословна билка. 
Макът, познат още като кадънка и рогатец, е 
полско растение с незаменими здравословни 
качества. Съдържа алкалоиди, слузни, 
смолисти и пектинови вещества, гликозиди, 
органични киселини. 
Макът има силно сънотворно действие, 

спира кашлицата, помага при обилна менструация и кръвоизливи, 
тъй като има и кръвоспиращо действие. 

 
ГРАДИНСКИ ЧАЙ  

( Салвия) 
 

 Лeчeбни цeли: Зa лeчeбни цeли ce 
изпoлзвaт лиcтaтa нa Caлвия – билĸa зa 
cтoлeтници caлвиятa, oт ĸoитo вcъщнocт 
ce paзнacя пpeĸpacния apoмaт нa билĸaтa. 
Лиcтaтa ce изпoлзвaт зa нaпpaвaтa нa чaй, 
нo бъдeтe c eднo нayм, чe няĸoи oт 
мнoгoтo видoвe caлвия, пo-ĸoнĸpeтнo 
„caлвия дивинopyм“, имaт нapĸoтичнo 
дeйcтвиe и нe бивa дa ce пpeĸaлявa c 
ĸoнcyмaциятa им.  Caлвиятa дивинopyм e 

cилeн xaлюцинoгeн, мaĸap чe дeйcтвиeтo мy e ĸpaтĸoтpaйнo. Toзи 
вид caлвия ce пpиeмa чpeз дъвчeнe, пyшeнe или ĸaтo тинĸтypa, a 
eфeĸтът oт нeгo ce изpaзявa в cмяx и eyфopия. 
 
 


