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МОТИВИ 

към протестната декларация на пчеларите 
 

Ние пчеларите най-енергично протестираме срещу намерението да се промени Закона за 

пчеларството и да се задължат пчеларите да изнесат кошерите си извън населените места, ако са над 

10 броя. Мотивите ни за това са: 

 

 1. В Европа и Америка има бум на „градското пчеларство”, а у нас се обмисля изхвърляне на 

пчелите извън селата и градовете. Съпругата на американския президент отглежда пчели в Белия дом, 

на покрива на Парижката опера жужат пчели под егидата на кмета на Париж, в най-големия парк на 

Виена пчелите са голяма атракция, в София на покрива на петзвездния хотел „Хилтън” се отглеждат 

няколко кошера, а в центъра на София, в ботаническата градина до паметника на Левски има няколко 

демонстрационни кошера. В същото време има хора на властови позиции, които искат да се изнесат 

пчелите от населените места. Дават ли си сметка тези хора какви злини ще причинят не само на 

пчеларите, а и на всички българи? 

2. Вярно е, че понякога се случва пчела да ужили някой човек. Най-неприятно е, когато това е 

алергичен човек. Това обаче се случва твърде рядко. И леките коли убиват хора, но на никого не му идва 

наум да ги забрани. Защо заради някои редки инциденти трябва да се погуби цялото пчеларство? 

Някои кметове и общински съвети, за да угодят на отделни свои съграждани и да изглеждат добри 

в очите на избирателите си, в противоречие със Закона за пчеларството, са взели макар и незаконно 

решения пчеларите да изнесат кошерите си извън населеното място. 

Необходима е далновидност от хората на ръководни позиции във властта – трябва да се мисли и за 

последиците от такива действия. 

 Има случаи на спечелени дела от пчелари срещу такива решения, но това са само излишни 

разходи и нерви за пчеларите. Те вместо да си гледат пчелите се занимават с несвойствени и излишни 

дейности. 

3. Дори и да се изнесат кошерите от населените места, пчели в тях пак ще има. Там, където има 

цветя, винаги ще има и пчели! Няма селски двор и градина без цветя. 

4. За да намалеят в значителна степен пчелите в населените места, кошерите трябва да се 

премесят на разстояние над 3 км от тях, нещо, което няма как да стане. Дали всеки пчелар ще може да 

изпълни такова условие? Това категорично няма как да се случи. Защо трябва да поставяте пчеларите 

пред неизпълними условия? 

Известно е, че при липса на храна пчелите могат да летят и над 10 км от кошерите. Едва ли има 

такива разстояния между населените места у нас. Така че където и да бъдат разположени кошерите, 

пчелите винаги ще достигат до населените места. 

5. Дори и да бъдат отдалечени кошерите от населените места, как ще се преборите с другите 

жилещи насекоми в населените места – оси, стършели, диви пчели и т.н.? Тях не можете да ги 

преместите, а тяхното ужилване е по-болезнено и по-опасно от това на пчелите. 

6. Давате ли си сметка до какво ще доведе изнасянето на кошерите извън населените места? Кой 

ще опрашва овощните и зеленчуковите култури в селските градини? Пролетно време чували ли сте как 

жужат десетки хиляди пчели в цъфналите овощни дървета? 
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Бедното селско население разчита основно на собствено производство на плодове и зеленчуци. 

Чрез опрашването добивите от овошките се увеличават с 39 – 60%, на слънчогледа с 36 – 64%, на 

памука с 10 – 30%, на люцерната с 30 – 40%, на рапицата с 18%, на дините, пъпешите, тиквите и 

краставиците с 6 – 20 пъти. 

Освен овощните дървета, пчелите опрашват още ягодите, малините, къпините, краставиците, 

фасула, тиквите, дините, пъпешите и др. Ако няма пчели, добивите рязко ще спаднат. Хората имат 

опрашването за нещо съвсем естествено и не се замислят, че това е в резултат на труда на пчеларите и 

на техните пчели. 

Едно средно по сила пчелно семейство на ден опрашва около 25 млн. цвята. Едно костилково 

овощно дърво (слива, череша, вишна и др.) има средно от 50 000 до 150 000 цвята. Това означава, че 

само едно пчелно семейство на ден опрашва над 150 овощни дървета. Каква огромна работа, 

незабелязвана и неоценявана от хората, при това извършвана напълно безплатно! Ние хората 

оценяваме нещата едва когато ги загубим! 

В един филм на Нешанъл Джиографик - „Мълчанието на пчелите” се показва, как в една китайска 

провинция, където пчелите са изчезнали, хората опрашват крушите на ръка – тъжна и мъчителна гледка. 

Това ли искате да се случи и у нас? 

Ако кошерите се изнесат извън населените места, добивите от плодове и зеленчуци рязко ще 

спаднат. Разумът трябва да надделява над емоциите. Затова кошерите не трябва да се изнасят извън 

населените места! 

7. Изнасянето на кошерите извън населените места означава да оставим неохранявано ценно 

имущество. Един кошер с пчелите струва средно по 300 лв. Пчелар само с 20 пчелни семейства ако ги 

изнесе на полето, това означава да остави неохранявани 6000 лв. А колко струват изнесените 40 - 50 и 

повече кошера – лесно можете да сметнете. За много пчелари това е цялото им състояние. 

Уважаеми народни представители, Вие като излизате от дома си съгласни ли сте да го оставите 

незаключен, с всички ценни предмети вкъщи – телевизор, компютър, ценни бижута, вещи, пари и т.н. На 

никого не идва наум да не си заключи дома. Тогава с какво право искате ние пчеларите да оставим на 

произвола своите ценности - кошери на стойност хиляди левове? Кой ще отговаря за кражбите на 

нашето ценно имущество? Тази отговорност трябва да поемете Вие, които вземате такова решение! 

Ако все пак се вземе такова решение, Вие трябва да осигурите и гарантирате охраната на нашето 

имущество. 

За сведение, застрахователите застраховат пчели за природни бедствия, пожари, наводнения, 

болести, но не и за кражби. А кражбите са най-големият риск за кошерите на полето. Тогава ние 

пчеларите какво да правим, ако ни заставите да си изнесем кошерите на полето? 

8. Изнасянето на кошерите извън населените места, означава да се търсят подходящи места, да 

се наемат под наем или да се ползват собствени терени, ако случайно пчеларите притежават такива. 

Трябва да се има предвид, че не всеки терен е подходящ за пчелин. Има редица изисквания, на 

които трябва да отговаря даден терен, за да може на него да се разположат пчели – той трябва да е 

защитен от вятър, да не е мочурлив, да е близо до източник на чиста вода, да има път до пчелина и т.н. 

Откъде хиляди пчелари ще си осигурят подходящи терени? Държавата и общините готови ли са да 

осигурят безвъзмездно подходящи терени? Освен това пчелинът трябва да се загради, а оградата струва 

също значителна сума – стотици, а може и над 1000 лв. Питате ли се откъде бедните пчелари ще намерят 

средства, за да си заградят пчелина. Ако не си заградят пчелина, първо пчеларите са в нарушение на 

Закона за пчеларството и второ  - правят кошерите съвсем лесна плячка за крадци и за злосторници. 

9. Задължителното изнасяне на кошерите извън населените места означава край на българското 

пчеларство. По данни от агростатистиката през 2014г. от всичко 16 143 пчелари и 577 304 кошера,  78% от 
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всички пчелари (притежаващи 30 % от всички пчелни семейства) са с до 50 кошера. Това са предимно 

пчеларите, които имат кошери в населените места. Основната част от тях са пенсионери. Те отглеждат 

пчелите си в собствени дворове, където имат помещения за центрофугиране на мед, за пчеларски 

инвентар, имат ел.енергия и чиста вода за пчелите и за поддържане на добра хигиена. Освен това в 

дворовете пчеларите по-добре охраняват кошерите си. На тях не им се налага да правят транспортни 

разходи, а много от тях нямат и коли или са вече възрастни и не могат да карат коли. 

Всичко това са условия, които на полето (на гола поляна) по-голямата част от пчеларите нямат 

никаква възможност да си осигурят. 

Ако се вземе решение кошерите да се изнесат извън населените места, преобладаващата част от 

цитираните 78% от пчеларите с до 50 кошера ще ликвидират пчелините си и ще се откажат от 

пчеларството. Това означава край на българското пчеларство с всички вредни последици от това. 

И без това за последните няколко години (от 2007г до 2014г.) пчеларите са намалели наполовина (с 

52%), а пчелните семейства са намалели с 20%. 

През последните години държавата не е направила нищо или почти нищо за пчеларите, не е решен 

нито един значим пчеларски проблем. Има тригодишна пчеларска програма. Да има, но тя е достъпна за 

незначителен брой пчелари, главно с много пчелни семейства, а не за пчеларите с по-малко кошери, 

които са предимно в населените места. А проблемите на пчеларите са много, прекалено много. 

Лесно е да се вземе решение за изнасяне на кошерите извън населените места, а многобройните 

проблеми от такова решение на кого ги оставяте? На пчеларите разбира се – да си чупят главите. Нали 

няма Вие да се чудите какво да правите. 

Настояваме: Не добавяйте още един тежък проблем за пчеларите! 

АКО ИСКАТЕ В БЪЛГАРИЯ ДА ИМА ПЧЕЛИ И ПЧЕЛАРИ, НАСТОЯВАМЕ КОШЕРИТЕ ДА НЕ СЕ 

ИЗНАСЯТ ИЗВЪН НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. 

Ако все пак промените Закона за пчеларството и се вземе решение за изнасяне на кошерите 

извън населените места, ние пчеларите си запазваме правото да отстояваме своите права и интереси с 

всички разрешени от закона средства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

01.06.2015г.      Председател на Конфедерацията на българските пчелари: 

                    /инж. Р. Матеев/ 

 

 


