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Място на отглеждане на пчелните семейства

“Пчелините се разполагат така, че в радиус от 3 км от площадката 
на пчелина източниците на нектар и полен се състоят предимно 
от биологично отглеждани култури и/или естествена 
растителност и/или култури, обработвани чрез методи със слабо 
екологично въздействие” 

Разрешени

◼ Не по-малко от 51% от района на 3 км. радиус около площадката на 

пчелина, източниците на нектар и полен трябва да се състоят от: 

култури, отглеждани по биологичен метод; гори и естествена 

растителност;култури, обработвани чрез методи със слабо 

екологично въздействие.
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Място на отглеждане на пчелните семейства

Забранени

◼ 3 км. от центъра на регламентирани сметища за отпадъци, 

центровете за събиране и други места, свързани с отпадъците, 

инсталации за изгаряне и складове за съхранение на негодни за 

употреба пестициди, които са потенциални източници на 

замърсяване.

◼ 3 км. от центъра на населени места с установено от Министерство 

на околната среда и водите (МОСВ) замърсяване на почвата с тежки 

метали и устойчиви органични замърсители.

◼ 3 км. от индустриални зони с рудодобивна и/или металургична и/или 

химическа промишлености.

◼ 1 км. от „Магистрали“, които могат да доведат до вторично 

замърсяване на района и следва да се третират като потенциални 

източници на замърсяване.
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ПЧЕЛНИ  КОШЕРИ

Всички познати системи кошери

◼ От дърво, глина, слама, хартия/картон, кал, корк, и  други 

естествени субстанции и материали, рамки от дърво.

Боядисване 

◼ Външно измазване само с естествени бои и материали

◼ Вътрешно измазване само с восък и прополис

Забранено 
• Външно измазване с бои, лакове, лазурни лакове от 

индустриален и синтетичен произход (напр. изкуствен смолист 

лак, акрилен лак, дисперзионен лак, парафини)





◼ Вароатоза:

Това е паразитна болест по пчелите, която се причинява от 

кърлежа Varroa jacobsoni. Те се захващат върху гърба на пчелите, като 

смучат от кръвта на пчелата (хемолимфа) и снасят яйцата си по 

пилото. Кърлежите произхождат от 

индонезийския остров Ява; 

днес са разпространени в цял свят. 

Те са малки, с размери 1-1,5 мм. 

Засягат всички пчели – майка, 

търтеи и работнички. 

При установяване на вароатоза 

трябва незабавно да се потърси

помощ от ветеринарен лекар. 

Антибиотиците не оказват никакво въздействие върху Varroa 

jacobsoni. Вароатозата е икономически най-тежкото заболяване, 

причиняващо щети както на ларвите (пилото), така и на пчелите. 

Появила се по медоносната пчела през 1960 г. в Япония и Южен Китай, 

за кратък период обхвана пчелите в целия свят. 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8A%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%B6
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BB%D0%BE
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B2%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD_%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F


Болести по пчелите

◼ Американски гнилец:

Американският гнилец е 

заразна болест на пчелното 

пило, причинявана от 

спорообразуващ микроорганизъм, 

който е изключително устойчив

във външната среда 

(мед,восък,пчелен клей и др.), 

в условията на която може да 

преживее десетилетия. Патогенен е за ларвите, за пчелите-

работнички, търтеите и пчелните майки. Възрастните индивиди в 

пчелното семейство не боледуват. Всички породи пчели са 

възприемчиви към инфекцията. Болестта е характерна само за 

пчелното семейство.

Болното от американски гнилец пило не подлежи на лечение а се 

унищожава чрез изгаряне!
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Здравословно състояние на пчелите

Разрешени препарати срещу ВАРОАТОЗА:

◼ Екостоп

◼ Мравчена киселина 60% и 85% разтвор (с разл. типове 

изпарители)

◼ Оксална киселина 4% (аерозол-обгазяване)

◼ млечна киселина 15%(третиране  чрез напръскване) и други 

етерични масла (кристали или изпарители на тимол, 

евкалиптово масло, ментол и камфор)

Забранени:

Всички познати химични произведени субстанции или 

медикаменти за борба с вароатозата-
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Период на преход към биологично производство при пчеларството

Пчелен ВОСЪК

◼ През периода на прехода се започва със смяната на восъка във пчелина със 
собствен восък от естествен градеж (напр. восък от отпечатки и от 
строителни рамки)

◼ Преходния период изтича, когато всичкият восък в пчелина бъде подменен!!!

◼ Забранено е закупуването на Конвенционален восък

или восък с неизвестен произход без анализ за остатъчни

вещества и без разрешение от контролния орган.
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Изкуствено подхранене на пчелите

◼ Мед от собствения пчелин

◼ Сертифицирана захар, захарен сироп, тръстика или захарна 
меласа (след одобрение на контролния орган)

Забранено:

• Конвенционален мед  (стар собствен и/или закупен такъв)

• Конвенционална захар, захарен сироп, захарно тесто или меласа 

• Допълнително подхранване с полен или заместващи полена 
вещества, билкови отвари и тн. 
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Необходима документация на Пчелина

1. Картата на местноста. Отбелязва се разположението 

на пчелните кошери – територията на 

събиране(летеж)

2. Документ за регистрация на пчелина. Документ за 

собственост на пчелина.

3. Пчеларски дневник. Регистър на работата в пчелина. 

4. Фактури и квитанции  за доставка, документи за 

покупки и продажби - ако има такава
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КОНТРОЛ

• Инспекторът посещава фермата/ дружеството и 

разглежда всичко, което би искал да види, отговаряте на 

неговите въпроси.

• В края на инспекцията Вие подписвате инспекционния 

доклад.

• На базата на контрола се вземат решение дали Вашата 

ферма/ дружество може да бъде сертифицирана като 

биологична.

• Получавате сертификационно писмо, в което са дадени 

условията, които трябва да бъдат изпълнени.
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Сертификат за биологично 

производство

Получавате БИО СЕРТИФИКАТ след 

преминаване на преходния период и 

чиста проба от пчелен мед




