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Проект

ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Този закон урежда:
1.организацията и управлението на пчеларството;
2.регистрирането, идентифицирането и настаняването на пчелните семейства;
3.условията за производство и търговия с пчелни майки, семейства и роеве;
4.условията за производство на пчелен мед и други пчелни продукти;
5.пчелоопрашването и опазването на медоносната растителност;
6.опазването на пчелите и ветеринарно-медицинския контрол

Чл. 2. Законът има за цел :
1. да запазва и подобрява пчелните семейства и роеве;
2. да осигури производството на качествен пчелен мед и други

пчелни продукти.
Чл. 3. (1) Министърът на земеделието и горите организира, ръководи и осъществява

държавната политика в областта на пчеларството.
(2) Областните дирекции “Земеделие и гори”  към Министерството на земеделието и

горите  провеждат държавната политика в пчеларството на територията на областта.
Чл.4. Научноизследователската дейност в областта на пчеларството се извършва в

научни институти, опитни станции, лаборатории и висши училища.
Чл.5. (1) При провеждане на държавната политика в областта на пчеларството

министърът на земеделието и горите се подпомага от Националната пчеларска камара
(НПК), която обединява производители, преработватели и търговци на пчелен мед и пчелни
продукти и техни сдружения, научни работници и други специалисти в областта на
пчеларството.

(2)  Националната пчеларска камара има за цел да подпомага и защитава общите
интереси на своите членове и да съдейства на държавните органи при провеждане на
политиката в областта на пчеларството.

(3) Националната пчеларска камара е юридическо лице със седалище София.
(4) Националната пчеларска камара приема устав за дейността си.

Чл. 6. Националната пчеларска камара има следните функции:
1. участва в изготвянето и изпълнението на национална програма за развитие

и насърчаване на пчеларството;
2. изготвя годишен доклад за състоянието на пчеларството и го представя на

министъра на земеделието и горите;
3. участва в разработването на проекти на нормативни актове,свързани с

пчеларството и пчелните продукти;
4. предлага на министъра на земеделието и горите начини за разпределяне на

средства за развитие и подпомагане на пчеларството;
5. създава и поддържа база данни за производителите и търговците  на

пчели,  пчелен мед и други пчелни продукти;
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6. организира и координира дейността по пчелоопрашването;
7. участва в обсъждане на устройствени проекти и технологични
      планове за залесяване на подходящи месторастения от IV-ти  и
      V-ти бонитет,
8. организира и провежда курсове за квалификация в областта на

пчеларството самостоятелно или съвместно с Националната служба за съвети в
земеделието, с Националния център за аграрни науки и с НВМС;

9. изпълнява и други функции, определени със закон или устава й.
Чл. 7. (1) Националната пчеларска камара ежегодно изготвя национална програма за

развитие и насърчаване на пчеларството, която се утвърждава от министъра на земеделието
и горите .

(2) Програмата по ал.1 съдържа следните елементи:
1. изследване на състоянието и тенденциите  в развитието на подотрасъл

“пчеларство” – структура, производство, маркетинг и ценообразуване;
2. мерки за подпомагане на пчеларството:

а) технически мерки с оглед подобряване условията за производство на пчелен
мед;
б) мерки за контрол върху заболяванията при пчелите;
в) мерки за ефикасно организиране и рационализиране на размножаването на
пчелите
г) мерки за провеждане на изследователски програми за подобряване качеството
на пчелните продукти;
д) мерки за подпомагане на акредитираните лаборатории, извършващи анализ на
физикохимическите характеристики на пчелния мед;

3. мерки за наблюдение, оценка и контрол върху изпълнението на
програмата по ал.1.

(3) Изследването по ал.2, т.1 обхваща следните елементи :
1. общ брой на  кошерите и на собствениците на пчелни семейства;
2. общ брой на собственици, притежаващи повече от 150 кошера;
3. количеството на  произведения пчелен мед, продаден директно на

потребители, на търговци, на преработвателни предприятия;
4. количество пчелен мед от внос;
5. количество пчелен мед за износ и цени
6. разходи за производството и подготовката на пчелния мед за предлагане

на пазара;
7. разходи за мерките по контрол върху  заболяванията при пчелите;
8. качество на пчелния мед – общ брой на издадени сертификати за

качество на пчелния мед.
(4) Средствата за изпълнението на програмата по ал.1 се набират от:

1. субсидии от републиканския бюджет;
2. други целеви постъпления от местни и чуждестранни лица или от

международни организации, или помощи, предоставени по програми на
Европейския съюз.

(5) Министърът на земеделието и горите ръководи и контролира изпълнението на
Националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.
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ГЛАВА ВТОРА
РЕГИСТРИРАНЕ, ИДЕНТИФИЦИРАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ

СЕМЕЙСТВА

Чл. 8. (1) Собствениците регистрират притежаваните от тях пчелни семейства в
областните дирекции “Земеделие и гори” при Министерство на земеделието и горите.

(2) Регистрацията се извършва по местонахождение на пчелина и обхваща:
1. идентификационни данни за собственика на пчелните семейства- име

(фирма), ЕГН (код по БУЛСТАТ), местожителство (седалище), адрес (адрес на
управление), номер на телефон и факс;

2. идентификационен номер на пчелина;
3. адрес на пчелина;
4. брой на отглежданите пчелни семейства;
5. брой кошери.
(3) Регистрацията се извършва в петнадесетдневен срок от придобиването на

пчелните семейства. Всяка промяна в подлежащите на регистрация данни се заявява за
вписване в регистъра в едномесечен срок от настъпването й.

Чл. 9. (1) Собственикът на пчелното семейство е и собственик на излезлия от него
пчелен рой.

(2) Когато пчелният рой, чийто собственик не е известен, е заседнал в имот,
собственик на пчелния рой е собственикът на имота. Когато в имота не се отглеждат пчели,
собственик на пчелния рой е лицето, което го е намерило.

Чл.10. Всички пчелини и пчелни семейства подлежат на идентификация от
ветеринарно-медицинските органи по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Чл.11. Пчелните семейства могат да се настаняват върху земеделски земи или гори и
земи от горския фонд, собственост на държавата, на  юридически или физически лица.

Чл.12.  (1) За настаняване и преместване на пчелните семейства, собствениците им
подават писмена молба до:

1.кмета на общината, когато се отнася до земи  или гори от общинския поземлен или
горски фонд;

2. директорите на Областните дирекции “Земеделие и гори”, когато се отнася до
земи  от държавния поземлен  фонд;

3.ръководителят на държавното лесничейство (РДЛ), когато се отнася до гори или
земи от  държавния горски фонд.

(2) Молбата по ал.1 се придружава от ветеринарно-медицински сертификат, издаден
от упълномощен ветеринарен специалист.

Чл.13. (1)  Лицата по чл. 12, ал.1 или упълномощени от тях длъжностни лица
разрешават настаняването на пчелните семейства в едномесечен срок от подаване на
документите, при следните условия:

1. районът не е пренаселен от пчелни семейства;
2. в населени места и вилни зони пчелините са на разстояние не по-малко от 3 м от

границата на съседа, ако  входовете им са ориентирани към него;
3. няма констатирано заразно заболяване в района от органите на Националната

ветеринарно-медицинска служба към момента на подаване на молбата;.
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(2) Отказът да се издаде разрешение подлежи на обжалване по реда на Закона за
административното производство.

Чл.14. При подвижно пчеларство броят на пчелните семейства, които могат да се
настанят в определен район се определя :

1.при спазване на условията и по реда на чл.13.
2. според размера, състоянието и вида на медоносната растителност.
Чл. 15. (1) Не се разрешава  настаняване на:
1. постоянни и подвижни пчелини, отстоящи на разстояние по-малко от 100 м от

административни сгради, училища, детски градини и болнични заведения.
2. пчелни семейства на по-малко от 10 км в райони определени за извършване на

селекционно - подобрителна работа  и за производство на пчелни майки за изходен
материал;

3. пчелни семейства на по-малко от 5 км в райони, определени за производство на
племенни майки;

4. пчелни семейства при подвижно пчеларство, на по-малко от 250 м от съседни
пчелини и 30 м от пътищата на републиканската пътна мрежа и жилищни сгради.

5. пчелни семейства на територията на обекти, свързани с отбраната и сигурността
на страната.

(2) За райони по ал.1 т.2 и 3 разрешение за създаване и настаняване на пчелни
семейства се издава след съгласуване с Националната развъдна асоциация по пчеларство.

(3) Отказът да се издаде разрешение за райони по т.5 на ал.1 не подлежи на
обжалване.

ГЛАВА ТРЕТА
ОТГЛЕЖДАНЕ, ПРОИЗВОДСТВО И ТЪРГОВИЯ С ПЧЕЛНИ МАЙКИ,

СЕМЕЙСТВА И РОЕВЕ

Чл.16. (1) В Република България се отглежда само българска порода пчели.
(2) Селекцията и репродукцията на пчелни майки се извършва по реда на чл.38 от

Закона за животновъдството /ЗЖ/.
(3) За опазване и подобряване на ценни отродия на местната порода пчели се

създават селекционно-развъдни ферми, които се регистрират по Закона за
животновъдството.

Чл. 17.  (1) При производство и търговия с пчелни майки и роеве, задължително се
използват племенни майки от регистрирани селекционно-развъдни ферми.

(2) Предлаганите за търговия майки, семейства и роеве  задължително се
придружават от сертификат за произход на майката и свидетелство за здравословното
състояние, издадено от ветеринарен специалист.

Чл. 18. (1) Забранява се:
1. вносът, разпространението и отглеждането на пчелни майки, семейства и роеве от

други породи.
2. търговия и превозването на пчелни майки, семейства и роеве без

ветеринарно-медицинско свидетелство.
(2) По изключение министърът на земеделието и горите  може да разреши внос на

други породи за научно – изследователски цели.
(3) Вносът по ал.2 се разрешава веднъж в годината при следните условия:
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1.заявителят е научен институт, опитна станция или висше училище;
2.заявката е  за внос на не повече от 20 пчелни майки;
3.заявката се придружава от положително становище от Националната развъдна

асоциация по пчеларство.

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
ПРОИЗВОДСТВО И КОНТРОЛ НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ

Чл.19. Производството на пчелни продукти обхваща получаването, преработката,
пакетирането и съхранението на пчелен мед, цветен пчелен прашец, пчелно млечице,
пчелен восък, прополис (пчелен клей) и пчелна отрова.

Чл. 20. Пчелният мед и другите пчелни продукти се произвеждат и подлагат на
първична преработка в пчелини.

Чл. 21. (1) Пчелните продукти не трябва да съдържат неприсъщи на състава им
примеси и токсични субстанции, в количества опасни за здравето на човека .

(2). Забранява се производство и търговия с пчелни продукти, които съдържат
причинители на заболявания при човека.

(3) Пчелни продукти, които съдържат причинители на заболявания по  пчелите и
пилото се използват при спазване изискванията на  Закона за ветеринарномедицинската
дейност.

(4) Не се допуска производството и търговията с восъчни основи, които съдържат
причинители на заболявания по пчелите и пилото.

Чл.22. (1) Изкупуването, окачествяването, съхранението и продажбата на пчелните
продукти се осъществява на партиди на отделни производители.

(2) Всяка партида се придружава от сертификат за съответствие на качеството,
издаден от акредитирана лаборатория.

(3) Вземането на проби и окачествяването на пчелните продукти се извършва по
правила и методи, утвърдени с наредбата по чл.4 от Закона за храните.

Чл.23. (1) Пчелният мед и пчелните продукти се предлагат за продажба в опаковки,
отговарящи на изискванията на чл.7 на Закона за храните

Чл.24.  Вносът на пчелен мед и пчелни продукти се осъществява при наличие на:
1.Сертификат за произход и качество.
2.Ветеринарно-медицински сертификат, издаден от компетентните

ветеринарномедицински органи на страната-износител.
Чл.25. Държавен контрол и експертиза върху производството, съхранението и

търговията, вноса и износа на пчелен мед и пчелни продукти се осъществяват от органите
на държавния контрол по Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за храните.

Чл.26. Условията и редът за окачествяване и предлагане на пазара на пчелен мед и
други пчелни продукти се уреждат с наредбата по чл.22, ал.3.

ГЛАВА ПЕТА
      ОПАЗВАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ

Чл.27.(1) Физически и юридически лица, които провеждат  растителнозащитни,
санитарни, противоепизоотични и други мероприятия с използване на токсични продукти за
растителна защита  задължително предвиждат мерки за опазване на пчелите от отравяне.
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(2) Видовете мерки за опазването на пчелите от отравяне и начините за
провеждането им се уреждат с наредбата по чл.30.

Чл.28. Забранява се употребата  на токсични за пчелите продукти за растителна
защита върху насекомоопрашващите се селскостопански култури, трайните насаждения или
медоносната растителност, намиращи се във фаза на цъфтеж.

Чл.29. Забранява се употребата на токсични продукти за растителна защита върху
крайпътните и горските дървета и растения, намиращи се във фаза на цъфтеж и през
периода на отделяне на мана.

Чл.30. Случаите, в които по изключение се разрешава третиране с токсични
продукти за растителна защита и реда за използването им при провеждане на растително –
защитни и противоепидемични мероприятия, се уреждат с наредба, издадена от министъра
на земеделието и горите и министъра на околната среда и водите.

Чл.31. При механизираната коситба на цъфтяща медоносна растителност в дневните
часове, техниката трябва да е снабдена със специални устройства за  прогонване на пчелите.

Чл.32. Разрешава се убиването на птицата пчелояд в район до 150 м.  около пчелина
в периода от 1 август до 30 септември.

Чл.33. Профилактичната и лечебна дейност по опазване на пчелите от болести,
вредители и неприятели се извършва от органите на Националната ветеринарномедицинска
служба.

Чл.34. (1) Профилактичните прегледи, лабораторните изследвания и унищожаването
на пчелни семейства поради заболявания, включени в списъка по чл.30, ал.1 от ЗВМД се
финансират от държавния бюджет.

(2) Не се обезщетяват собственици, чиито пчелни семейства  са унищожени поради
заболяване, включено в списъка по Закона за ветеринарномедицинската дейност, ако не са
със заверен здравен паспорт.

ГЛАВА ШЕСТА
АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.35.   (1) Който не регистрира пчелни семейства в нарушение на чл.8, ал.3 се
наказва с глоба от 50 до 200 лева.

(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Чл.36. (1) Който наруши разпоредбите  на чл. 15, т. 1 и т. 4, се наказва с глоба от 100
до 200 лева, а за нарушения по т.2 , т. 3 и т.5 -  от 500 до 1000 лева.

(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 2000 лв..

Чл.37. (1) Който наруши разпоредбите на чл.18, ал.1 се наказва с глоба от 300 до
1000 лева.

(2) Когато нарушението по ал.1 е извършено от юридическо лице или едноличен
търговец, се налага имуществена санкция в  размер от 600 до 2000 лв.

Чл.38. Който наруши разпоредбите на чл.чл 28-30 се наказва с глоба от 300 до 500
лева.

Чл.39. Който наруши разпоредбите на чл.31 се наказва с глоба от 150 до 250 лв.
Чл.40. (1) За други нарушения на този закон или на издадените за  прилагането му

нормативни актове, нарушителят  се наказва с глоба от 20 до 300 лева.
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(2) В случаите на ал. 1 на юридическите лица и едноличните търговци се налага
имуществена санкция в размер от 100  до 500 лева.

Чл.41. (1) Нарушенията по този закон се установяват с актове, съставени от
упълномощени длъжностни лица от Министерство на земеделието и горите, Министерство
на околната среда и водите, и органите на местната администрация.

(2) Наказателните постановления се издават от министъра на земеделието и горите,
министъра на околната среда и водите, кметовете, или упълномощени от тях длъжностни
лица.

(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателни постановления се извършва по реда на  Закона за административните
нарушения и наказания.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1. По смисъла на този закон:
1. “Ентомофилни култури” са диворастящи и културни растения, които се

нуждаят от опрашване от пчели и други насекоми.
2. “ Пчелен мед” е хранителен вискозен, течен или кристализирал продукт,

произвеждан от медоносни пчели от нектара на цветовете или секрециите от или върху
живите части на растенията, които пчелите събират, трансформират, комбинират с
конкретни вещества, които те отделят, складират и остават да узрее във восъчни пити.

3. “Подвижно пчеларство” е придвижването на пчелни семейства в близост до
медоносна растителност за ползването й като пчелна паша и за опрашване на
ентомофилните култури и дивите растения.

4. “Пчеларство” е дейност, свързана с отглеждане, развъждане и използване на
медоносните пчели за опрашване на ентомофилни култури и производство на пчелни
продукти.

5. “Пчелен рой” е част от пчелното семейство, състоящ се от една пчелна майка,
пчели - работнички и търтеи (сезонно).

6. “Пчелно семейство” е цялата биологична и производствена единица
(колония), състояща се от пчелна майка, определено количество пчели- работнички и
търтеи (сезонно), настанени в кошери с необходимото количество восъчни пити. Пчелното
семейство се счита за едно и когато основното семейство се подпомага от помощно,
настанено в същия кошер.

 7. “Пчелин” е мястото, върху което са настанени пчелни семейства заедно с
наличното оборудване.

 8. “Пчелни продукти”, получени при отглеждане на пчели са: пчелен мед, пчелен
восък, цветен пчелен прашец, прополис (пчелен клей), пчелно млечице и пчелна отрова.

 9. “Пчелно пило” са яйцата, ларвите и какавидите на пчелите-работнички, майки и
търтеи в различен стадий от развитието им до излюпването на възрастното насекомо.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2 . В  срок една година от влизане в сила на този закон, министерство на изследване на
производствената и пазарна структура на подотрасъл “пчеларство” във връзка с изготвянето
на националната програма за развитие и насърчаване на пчеларството.
§3. Пчелните семейства придобити до влизане на този закон в сила, се регистрират по чл. 8
в тримесечен  срок от влизането му в сила.
§ 4 Този  закон отменя  Закона за пчеларството (обн. ДВ, бр. 102 от 1983 година, изм. бр. 11
от 1998 година, бр.113 от 1999 г.).
§ 5. Изпълнението на закона се възлага на министъра на земеделието и горите.

3 август 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ –
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ от ПГ на ОДС
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М О Т И В И

КЪМ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА ПЧЕЛАРСТВОТО

Настъпилите промени в стопанския и икономически живот на страната оказаха
съществено влияние върху животновъдството. Новите пазарни отношения и
преструктурирането в подотрасъла до голяма степен определят облика на българското
животновъдство и в частност на пчеларството. 99,94% от всички пчелни семейства са
съсредоточени в частния сектор. Дейностите, свързани с отглеждане на пчелите и
възпроизводството им, се осъществяват в частни ферми, кооперации и сдружения, със
съдействието на неправителствени организации.

При новите условия и реалности, съществуващият Закон за пчеларството от 1983 г. не
може да бъде напълно приложим и да реши проблемите  в пчеларството.

Проектът на Закон за пчеларството, който предлагам,  има за цел да запази и подобри
пчелните семейства и роеве и да осигури производството на качествен пчелен мед и други
пчелни продукти. Законопроектът предвижда подпомагането на държавната политика в
областта на пчеларството да се извършва от Национална пчеларска камара, която обединява
производители, преработватели и търговци на пчелен мед и пчелни продукти и техни
сдружения, научни работници и други специалисти в областта на пчеларството. В
Законопроекта са визирани и функции на Националната пчеларска камара, като:
1. участие в изготвянето и изпълнението на национална програма за развитие и

насърчаване на пчеларството;
2. изготвяне на годишен доклад за състоянието на пчеларството;
3. изготвяне на предложение до министъра на земеделието и горите за начините за

разпределяне на средства за развитие и подпомагане на пчеларството
4. създаване и поддържане на база данни за производители и търговци на пчели, пчелен

мед и други пчелни продукти
5. други функции, определени със закон или с устава.

Разработена е детайлно материята относно производството и контрола на пчелни
продукти, като държавният контрол и експертизата върху производството, съхранението и
търговията, вноса и износа на пчелен мед и пчелни продукти се осъществяват  от органите
на държавния контрол по Закона за ветеринарно-медицинската дейност и Закона за храните.

Регламентирани са мерките за опазване на пчелите. Физическите и юридическите лица,
които провеждат растителнозащитни, санитарни, противоепизоотични и други мероприятия
с използване на токсични продукти за растителна защита задължително предвиждат мерки
за опазване на пчелите от отравяне. Забранена е употребата на токсични за пчелите
продукти за растителна защита върху насекомоопрашващите се селскостопански култури,
трайните насаждения или медоносната растителност, намираща се във фаза на цъфтеж.

Предвидено е, че профилактичните прегледи, лабораторните изследвания и
унищожаването на пчелни семейства поради заболявания, включени в списъка по чл.30,
ал.1 от ЗВМД, се финансират от държавния бюджет.

Във връзка с гореизложеното и като се има предвид фактът, че действащият Закон за
пчеларството е от 1983 г. /обн. ДВ, бр. 102 от 30.12.1983 г./ и не е съобразен с принципите
на пазарната икономика и свободната стопанска инициатива, прогласени с Конституцията
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на Република България от 1991 г., предлагам да бъде приет предложения проект на Закон за
пчеларството.

3 август 2001 г.
ВНОСИТЕЛ: ВЕНЦИСЛАВ ВЪРБАНОВ –
НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ от ПГ на ОДС


