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ПРОТЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

НА ПЧЕЛАРИТЕ ОТ ЦЯЛАТА СТРАНА 
 

ОТНОСНО: Предложението в урегулираните поземлени имоти да се настаняват до 10 пчелни 

семейства. 

 

Ние пчеларите най-енергично протестираме срещу предложението на група народни 

представители за изменение и допълнение на Закона за пчеларството в урегулираните поземлени 

имоти да се настаняват само до 10 пчелни семейства! 

Това е пореден удар върху пчеларството! 

Ние пчеларите сме силно ощетени в много отношения, в т.ч.: 

1) За разлика от повечето подотрасли в земеделието ние сме лишени от субсидии. 

2) Нормативната база като цяло е лошо изготвена и по много проблеми не защитава интересите 

на пчеларите и не стимулира отглеждането на пчели – основните опрашители на ентомофилните 

растения. 

3) Нормативните документи, свързани с пчеларството, масово не се спазват, в т.ч.: 

-зърнопроизводителите ежегодно безнаказано отравят хиляди пчелни семейства без 

компенсация за пчеларите; 

-системно не се извършват нормативно предвидените пролетни и есенни профилактични 

прегледи. Това е причина неконтролирано да се разпространяват болести и да загиват хиляди пчелни 

семейства; 

-ежегодно се крадат стотици, а може би и хиляди пчелни семейства – най-вече от пчелините на 

полето. Ако ни принудите да изнесем добре пазените в населените места кошери, Вие ще дадете още 

по-голям шанс на крадците да се развихрят, а пчеларството тотално ще закъса! Тогава кой ще 

отговаря за понесените от пчеларите загуби? Тогава кой ще опрашва растенията, плодовете, на които 

всички ползваме, включително и Вие, които вземате съдбоносни за пчеларството решения? 

Отглеждането на пчели е скъпо и трудоемко занимания, свързано с много знания и с много тежък 

физически труд. Разходите за отглеждане на пчели, за лечение на пчелите и изобщо за поддържане на 

пчелини много често са съизмерими с приходите. Нерядко, особено за по-дребните пчелари (които са 

80% от всички пчелари), а при лоша година и за повечето пчелари пчеларството е губещо. Това, което 

крепи пчеларите да отглеждат пчели, най-често е любовта им към тези невероятни насекоми, нямащи 

аналог в природата по своето трудолюбие и организация на живот. 



С Вашите действия Вие сте на път да откажете голям брой пчелари да се занимават с пчеларство, 

които и без друго ежегодно застрашително намаляват. Както се вижда от данните на МЗХ, за периода от 

2007г. до 2014г., пчелите у нас са намалели с 20%, а пчеларите с над 50% (вж. Таблица 1). 

 
        

Таблица 1 

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Намаление на 

2014г. спрямо 

2007г. 

в броя в % 

Хиляди пчелни 

семейства 
719 653 625 613 548 529 542 577 142 20% 

Хиляди пчелари 33 31 29 27 22 19 17 16 17 52% 

Хиляди загинали 

пчелни семейства 
65 84 55 73 110 66 54 46 

  

 

Питаме: Какво прави държавата за пчеларството? Защо тя се държи като мащеха за 

пчеларството? Къде е държавническата политика по отношение на пчеларството? Докога ще 

продължава тази негативна тенденция? Ако изнесем кошерите извън населените места, положението 

рязко ще се влоши! 

Над 80% от селскостопанските култури са ентомофилни (опрашват се от насекоми). Те осигуряват 

1/3 от храната ни. А 80% от ентомофилните селскостопанските култури се опрашват от пчелите. Затова 

пчелите се считат за биологически ресурси от жизнено важно значение. Фактически, пчелите се явяват 

един от най-важните фактори за поддържане на биологичното разнообразие и националната сигурност 

на всяка държава. 

Мотивите за изнасяне на кошерите от населените места заради някои ужилвания не са 

състоятелни, тъй като и да няма кошери, пчели пак ще има, тъй като те са винаги при цветята. 

Уважаеми народни представители, ако искате в България да има кой да опрашва растенията и 

да осигурява 1/3 от храната ни, ако искате да има пчели и пчелари, настояваме кошерите да не се 

изнасят от 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. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Мотиви към Протестната декларация на пчеларите. 

 

 

 

05.06.2015г.      Председател на УС на Конфедерацията на българските пчелари: 

                    /инж. Р. Матеев/ 

 

 



Протестната декларация e съгласувана и се подкрепя от следните организации: 

 

 Конфедерация на българските пчелари 

 Федерация на българските пчелари 

 Българска пчеларска развъдна асоциация 

 Национална научна асоциация по пчеларство 

 Български пчеларски съюз 1899 

 Съюз на апитерапевтите в България 

 Националната научна асоциация по биологично пчеларство и клинична апитерапия - Марко 

Вачков 

 Български пчеларски съюз 

 ОПС „Акация 1899“ – Пловдив 

 ОБПС - Русе 

 Областен пчеларски съвет – Сливен 

 Сдружение „Пчела – Добрич“ 

 Общинско пчеларско сдружение - Враца 

 Български пчеларски съюз – югоизточен регионален център 

 Сдружение „Родопикаселект“  


