Концепция за развитие
на сдружение с не стопанска цел в обществена полза
“Пчеларско сдружение Бургас”

Регистрацията: До регистрация на СНЦ Пчеларско сдружение Бургас
(ПСБ) в Търговския регистър се стигна след като повече от 4 години не
успяхме да открием правно основание, посредством което да се развием и
защитим интересите на пчеларите от областта. В началото на 2018г.
регистрирахме в Търговския регистър СНЦ в обществена полза “Пчеларско
сдружение Бургас”, с председател д-р Пламен Димитров.
Членове: Към днешна дата “Пчеларско сдружение Бургас” е най-голямото,
действащо сдружение в областта около 60 члена, редовно приети на
заседание на УС, заплатили членски внос.
Екипът: Средна възраст на членовете 38- 40 години. Млад, енергичен,
знаещ и можещ екип. Освен че са пчелари- в екипа на сдружението има
практикуващи
ветеринари,
инженери,
управленци,
счетоводители,
маркетолози, социолози, компютърни специалисти, търговски представители,
юристи, музиканти и др. Все взаимно допълващи се знания и умения, които
помагат на сдружението да върви напред. Дейността и отговорностите са
делегирани не само на управителя и управителния съвет, а на членовете на
сдружението.
Сътрудничеството: ПСБ е в тясно сътрудничество със всички пчеларски
сдружения от областта, в т.ч: Несебър – с председател Николай Киров,
Царево-с председател Манол Тодоров, Областен Браншови пчеларски съюз и
Асоциация Био Пчелини Странджа с председател Петко Калоянов. Освен това
ПСБ, членува в неформална група с 37 председателя на пчеларски
сдружения от цялата страна, в която се обсъждат опит, наболели проблеми в
сектора и се търсят начини за разрешаването им.
Логото: две стиснати ръце с пчела, в знак на приятелство и разбирателство,
защото “съединението прави силата”.
Сайтът на сдружението (www.pchelar.net) е аналог на пчеларска
енциклопедия, съдържаща множество статии и полезна информация,
касаеща отглеждането на пчелите и добрите пчеларски практики. На сайта е
публикувана информация за сдружението, заявление за членство,
информация за изминали и предстоящи инициативи и разбира се актуална
лекционна програма със списък на лекторите.
Отворена и затворена ФБ група, вайбър група, където пчеларите
постоянно са във връзка и обсъждат въпросите, които ги вълнуват.

ИЗМИНАЛИ СЪБИТИЯ, ОРГАНИЗИРАНИ ОТ ПСБ:
1. На 31.01.2018г. гост на сдружението бе Димитър Станчев,
който сподели своя професионален опит и лични планове за
развитие.
2. На 07.02.2018г. лектор д-р Димитър Желязков, който говори
за ефективно пчеларство с 8 рамкови кошери. Видяхме технология,
заимствана от Гърдев и Венер, адаптирана към климатичните условия на
Бургаска област. На лекцията имаше и практическо показно как и кога се
ротират кошерите, д-р Желязков сподели и свои рецепти за билкови
екстракти, подходящи за биологично отглеждане на пчелни семейства.
3. На 14.02.2018г., гостуваха колеги- пчелари от Добрич и председателя на
сдружение “Пчела”- гр. Добрич- Добрин Добрев. Те споделиха
принципите на функциониране на сдружението, проблеми с които са се
сблъскали и как са се справили с тях. Коментирахме общите поръчки и
продажби.
4. На 15.02.2018г. - Председателя д-р Пламен Димитров и част от
управителния съвет на ПСБ гостува в Добрич с лекция на тема
”Биологичните методи за борба с вароатоза и нозематоза; Палетното
пчеларство и майко производство”.
5. На 21.02.2018г. гост лектор бе Господин Каров - потомствен пчелар от
град Шумен, прилагащ система заимствана от пчеларството в Чили и
Канада “Triple reina” (семейства с три майки). Член е на Българска
Пчеларска Развъдна Асоциация. Тема на лекцията: “Майко производство,
три плей система, и начин на работа. Пчеларски опит от остров
Тенерифе”.
6. На 06.03.2018г. гост лектор бе Борис Бормалийски - потомствен пчелар,
собственик на 1000 кошера, 500 от тях са разположени на стационарни
пчелини и 500 семейства практикува подвижно пчеларство. Тема на
лекцията: Подвижно пчеларство и начин на работа.
7. На 02.03.2018г., специален гост лектор бе Доц. Пламен Христов от
Костинбродския институт. Тема на лекцията: Първоначални резултати от
изпитването на нови лекарствени препарати за борба срещу вароатозата.
8. На 07.03.2018г., се проведе Общо събрание на Пчеларско сдружение
Бургас, приеха се нови членове, обсъдиха се бъдещи перспективи за
развитие.
9. На 14.03.2018г. - Манол Тодоров, собственик на пчеларска ферма
"МАНА", "Най-добра ферма на Бургаска област за 2017 ", организатор на
„Фестивал на Странджански манов мед цветен пчелен прашец“ и
„Световен симпозиум за мановия мед“ и инициатор за регистрация
на защитено наименование за произход на Странджански манов мед и
Странджански цветен пчелен прашец сподели условията, целите и
преимуществата на Регистрация на защитено наименование за произход
на странджански манов мед и прашец.
10.На 14.03.2018 Валентин Бялков от Национална служба съвети в
земеделието към МЗХ очерта перспективите за финансиране на
пчеларския сектор чрез ПРСР.

11.На 21.03.2018г., със Соня и Димчо Димови –30 годишни
пчелари, собственици на стопанство от 400 пчелни семейства
проведохме разговор беседа на тема "Отглеждане на пчелни
семейства в ДБ кошери".
12.В периода Април- Август 2018 , извършихме посещенията
на терен, където директно на пчелините се запознахме с различните
пчеларски практики в региона, проведохме “тиймбилдинг” срещи т.е.
развихме колективните ценности в сдружението.
ПАРАЛЕЛНО С ЛЕКТОРСКАТА ПРОГРАМА:
1. Подготвихме и споделихме петиция „ НЕ НА НЕНИКОТИНОИДИТЕ“,
която беше подписана от около 1000 души за по-малко от седмица.
2. Подготвихме и внесохме писмо до БАБХ и МЗХ.
3. Подготвихме и изпратихме писмо
до г-н Кристиан Вигенин
(Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските
фондове), по повод изслушване на ръководството на Държавен
фонд „Земеделие”, във връзка с текущото състояние и напредъка
по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
4. Обсъдихме възможности за подпомагане на пострадалите пчелари
от наводненията, които няма да бъдат подпомогнати от Държавата.
5. Бяхме съорганизатори в безвъзмездната помощ на пострадалите от
наводненията. В т.ч. дарихме пчелни семейства, храна, кошери
консумативи на пчелари от областта, които не бяха членове на
сдружението, но пък бяха пострадали колеги, които се нуждаеха от
помощ за да възстановят стопанствата си.
6. Представители на сдружението посетихме ДГ и училища в гр.
Бургас. Изнесохме лекции и запознахме подрастващото поколение
със здравословния начин на живот и здравословното хранене.
7. През месец Април – Пчеларско Сдружение Бургас съвместно с
Областна Дирекция "Земеделие"- гр. Бургас и Тракийски
университет - гр. Стара Загора организира пчеларски курс с
хорариум 150 часа. Лектор ще е проф. дсн Иванка Желязкова, а
темата на курса е “Пчеларство и технологии в пчеларството”.
8. През месец Април - Пчеларско Сдружение Бургас съвместно с
Областна Дирекция "Земеделие"- гр. Бургас и Община Бургас
организира конкурс за детска рисунка на тема „Земята, пчелите и
хората“. Каузата е подкрепена от пчелари от областта, в. т.ч.
Пчелно стопанство „Чист мед – Киров, които не са членове на
сдружението, но взимат присърце инициативата .
9. Участвахме в 2 работни срещи с представители на ОД «Земеделие»
– Бургас, отдел «РЗБХ ОДБХ» гр. Бургас, зърнопроизводители и
пчелари, във връзка с нерегламентирано извършване на
растителнозащитни мероприятия за борба срещу вредителите по
земеделските култури.

10.В началото на есента на 2018 възложихме мащабно
изследване
на
хранителни
запаси,
включващо
лабораторно изследване на над 330
активни
субстанции и заключение от компетентни лица.
Надяваме се това да даде отговор на многото въпроси,
на които обикновеният пчелар не може да отговори.
11.ПСБ бяхме поканени и участвахме в информационен семинар,
относно разясняване на принципите на прилаганата в страната ни
политика, обсъждане на законодателните предложения на ЕК за
реформа на Общата селскостопанска политика след 2020 .
12.Организирахме групово посещение на пчеларското изложение в
Плевен и Добрич.
13.Организирахме групово посещение на пчелари в Шумен.
14.Организирахме групово посещение на пчеларското изложение в
Сърбия.
15.Организирахме групови поръчки на консумативи: тенекии, рамки,
храни.
16.Организирахме среща с практическа насоченост за начинаещи
пчелари.
В МОМЕНТА:
1. Работим върху предстояща лекторска програма, лекторите, които
обсъждаме са: проф. Пламен Петров- Пловдив, Калоян Кисов Пловдив,
др. Пламен Димитров- Карнобат, Костадин Якофов- Пловдив,
Светослав Софрониев- Монтана, Теодор Костов- Силистра, КотларскиСофия, Зареви- Ямбол, Косьо Асенов, доц. Пламен Христов, проф.
Иванка Желязкова, представител на БАБХ- „Растителна защита“ ,
Валентин Бялков „Съвети в земеделието“). Към момента потвърдилите
лектори са 7, с останалите все още сме в преговори.
2. Планираме инициатива за подпомагане на стари хора. (в процес)
3. В преговори сме с крупни търговски фирми, заинтересовани от
закупуването на значителни количества мед и пчелни продукти.
4. Планираме участие в панаири за здравословен начин на живот.
5. Обсъждаме изготвяне и изпращане на писмо до МЗХ, което да е
подкрепено от над 30 пчеларски сдружения от цялата страна.
6. Планираме излъчване на Пчелар на годината за Бургаска област.
7. Предстои тържество за децата на СНЦ ПСБ –под наслов „ дядо Коледа
– пчелар“.
8. Предстои ни среща с кмета на община Бургас за да разгледаме
възможните перспективи за сътрудничество между Община Бургас и
СНЦ „Пчеларско сдружение Бургас“.
18.10.2018г.

