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КЛЮЧОВИ ПРИНЦИПИ
на Bee Path City

ПОДХОДИТЕ НА УЧАСТИЕ 
СА ОТ СЪЩЕСТВЕНО 
ЗНАЧЕНИЕ
Превръщането в Bee Path City (град на пчели-
те) е свързано с насърчаване на приобщаваща, 
многоизмерна ангажираност на лица, орга-
низации и правителствени структури за пре-
доставяне на по-разнообразни и по-устойчиви 
действия.

Bee Path Cities (градовете на пчелите) могат да 
се вдъхновят от метода URBACT и да обмислят 
създаването на специална група URBACT local 
group.

Ключовите местни заинтересовани страни 
включват: пчелари и техните сдружения; учи-
лища; собственици на местен бизнес; здравни 
организации; други местни НПО/асоциации; 
експерти със специфични знания и умения; 
както и други заинтересовани лица.

ПОДКРЕПА ЗА ДЕЙСТВИЯ 
НА ОБЩНОСТТА
Градските власти не само трябва да се 
консултират с местните заинтересовани 
страни, но и да им помогнат да създадат 
местна група и да им дадат възможност да 
предприемат действия.

Градските власти трябва поне да осигурят 
оперативна подкрепа на местните групи и да 
гарантират, че разполагат с адекватно място за 
редовни срещи.

Наличието на бюджет за конкретни действия 
може да помогне. Дори малък бюджет може 
да добави стойност за даване на увереност и 
мотивация на местните заинтересовани страни.

В идеалния случай градските власти също ще 
включат предложените действия и идеи на 
местните групи в градските политики.

БЛАГОПРИЯТНА ПРАВНА И 
АДМИНИСТРАТИВНА РАМКА
Градските власти трябва да създадат благоприятна среда за местни 
действия в полза на пчелите и другите опрашители.

Това започва с насърчаване и подхранване на междусекторно мислене и 
включване на различни отдели от градските власти и трансфер на техните 
знания и опит в действия.

Създаването на подкрепяща рамка може да означава интегриране на 
градското пчеларство и по-широко разглеждане на всички опрашители 
в градското управление и планиране.

То може също да включва приемане и прилагане на конкретно 
законодателство, например за насърчаване на екологични практики и 
справяне със замърсяването.

https://urbact.eu/urbact-local-groups
https://urbact.eu/urbact-local-groups


НАЩАТА ВИЗИЯ
Bee Path Cities (градове на пчелите) е мрежа от градски власти, които се 
обединиха под споделената визия за създаване на градове, които са добри за 
опрашителите и следователно добри за хората.

Ние вярваме, че има какво да се спечели от обмена на добри практики 
между градовете, желаещи да предприемат стъпки по Пътя на пчелите към 
по-екологично устойчиви и здравословни градски райони за всички живи 
същества.

НАШИТЕ ЦЕЛИ
 Трансфер на знания

– споделяне на информация, идеи и инициативи за подобряване на 
градската устойчивост.

 Съвместни действия
– намиране на възможности за финансиране на общи дейности (под 
формата на местни действия, споделяне на информация, повишаване на 
осведомеността) и укрепване на нашето движение по света.

 Повишаване на осведомеността
– повишаване на общественото разбиране на връзките между 
благосъстоянието на опрашителите и по-широката градска устойчивост.

OUR ACTIONS
 Редовно онлайн кафе сутрин

– за споделяне на информация, идеи и практики.

 Годишни срещи
– преглед на постиженията на партньорите, обсъждане на 
предизвикателствата, обмен на знания и добри практики, както и 
планиране на съвместни дейности.

 Тематична конференция на всеки две години
– да обсъдят спецификите на градското пчеларство и да научат за нови 
подходи и добри практики.

 Обучение за нови партньори
– двугодишно основно обучение за нови градове по ключови модули за 
устойчиво градско пчеларство.

 Събития на Bee Path Cities
– особено Световния ден на пчелите на 20 май и други събития, целящи 
да достигнат до граждани, неправителствени организации, компании, 
институции и да ги въвлекат в тази мисия.

 Промоция
– на мрежовите принципи и иновативните подходи на градовете при 
различни събития и в социалните медии. Цялата информация ще бъде 
публикувана на уеб страницата на мрежата.



МЕСТНИ ДЕЙСТВИЯ
на Bee Path Cities

Редица местни действия могат да бъдат предприети от градските заинтересовани 
страни в подкрепа на нашата споделена визия. Градовете не трябва да правят 

всичко това – важното е да започнете отнякъде и да търсите непрекъснато 
подобрение.

НАСЪРЧАВАНЕ 
И ПОДКРЕПА 

НА ГРАДСКОТО 
БИОРАЗНООБРАЗИЕ 

– чрез ефективно 
управление на градските 

зелени площи.

ЗАЩИТЕТЕ ВСИЧКИ 
ОПРАШИТЕЛИ 

– чрез опазване и подо-
бряване на специфични-
те градски местообита-

ния, от които се нуждаят 
опрашителите.

ПОДКРЕПЕТЕ ГРАД-
СКОТО ПЧЕЛАРСТВО 
– например чрез работа в 

мрежа, развитие на бизнеса 
и финансова подкрепа.

ПОПУЛЯРИЗИРАЙТЕ 
ПРОДУКТИ, СВЪРЗАНИ 

С ПЧЕЛИТЕ 
– действайте като инкуба-
тор за нови бизнес идеи за 
пчеларство, пчелни проду-

кти и свързани услуги.

СЪЗДАЙТЕ МЕСТНА 
„ПЧЕЛНА ПЪТЕКА“ 

– за свързване на локации, 
свързани с производство 

и продажба на пчелни 
продукти, както и културно 
и природно наследство на 

карта на града.

ИНФОРМИРАЙТЕ 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

– за повишаване на 
местното разбиране от 

децата за значението на 
опрашителите за нашето 
здраве, благополучие и 

храна.

АНГАЖИРАЙТЕ 
ОБЩЕСТВЕНОСТТА 
– вдъхновяват местните 

хора да предприемат 
положителни действия в 

подкрепа на опрашителите 
в техния град.



BECOME 
a Bee Path City!

НАШАТА ИСТОРИЯ
Мрежата Bee Path Cities възниква от две 
мрежи (BeePathNet1 и BeePathNet-Reloaded2) 
, подкрепени от европейската програма за 
сътрудничество „URBACT“. Те възникнаха в 
периода от 2018 г. до 2021 г. и от 2021 г. до 2022 
г., като ангажират общо девет града в ЕС в 
стремежа да разберат, адаптират и използват 
повторно вдъхновяващата практика на 
„Пчелния път“ на Любляна (Словения).

Независимата мрежа Bee Path Cities network3 
стартира през октомври 2022 г., за да продължи 
възможностите за обмен и обучение за градове 
извън подкрепата на URBACT. Вече е отворен за 
всички градски власти в Европа и по света.

НАШИТЕ ЧЛЕНОВЕ
Основател на тази мрежа е Любляна 
(Словения).

Градовете, които досега са пренесли 
добрите практики на Любляна, са: Амаранте 
(Португалия), Банско (България), Бергамо и 
Чезена (и двете Италия), Бидгошч и Сосновец (и 
двете Полша), Хегивидек (Будапеща, Унгария), 
Неа Пропонтида (Гърция) и Осиек (Хърватска).

Най-новият списък и карта на Bee Path Cities е 
достъпен на нашата уеб страница: 
www.urbact.eu/bees 

Вашият град подкрепя ли философията, 
изложена в този документ? Присъединете се 
към нас днес!

ЗАЩО ДА СЕ 
ПРИСЪЕДИНИТЕ
• Станете част от подкрепяща мрежа от 

градове.
• Научете повече за ползите от опрашителите 

за градската устойчивост.
• Споделете опита на вашите градове с други.
• Възползвайте се от знанията и опита на 

нашите членове.
• Създайте свой собствен Bee Path или 

надградете върху оригиналния пример за 
добра практика от Любляна.

• Вземете вдъхновение от конкретни дейности 
в подкрепа на опрашителите.

Превръщането в Bee Path City не води до 
финансови или официални задължения. 
Основава се изцяло на общото желание да 
споделяме и да се учим от други градове в 
Европа и по света.

КАК ДА СЕ 
ПРИСЪЕДИНИТЕ
Интересувате ли се да научите повече? Защо не 
се присъедините към следващото ни редовно 
онлайн кафе сутрин?

Искате ли да потвърдите своя ангажимент? 
Попълнете онлайн формуляра за 
кандидатстване, за да станете официален член.

Свържете се с нас за повече информация как 
вашият град може да се включи и да започне 
пътуването ви по Bee Path.

E: beepathnet@ljubljana.si 
W: www.urbact.eu/bees 

  
 

1 www.urbact.eu/beepathnet
2 www.urbact.eu/beepathnet-reloaded
3 www.urbact.eu/bees

https://urbact.eu/beepathnet
https://urbact.eu/beepathnet-reloaded
https://urbact.eu/bees
mailto:beepathnet%40Ljubljana.si?subject=
https://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees
http://www.urbact.eu/bees


ДЕКЛАРАЦИИ ОТ ГРАДОВЕТЕ ОСНОВАТЕЛИ НА BEE PATH 

Граждани и институции 
ДЕЙСТВАТ ЗАЕДНО за град, 

щадящ пчелите и опрашителите.
— Джорджо Гори — 

Кмет на Бергамо

Бидгошч не само взема предвид 
стремежите на цивилизацията, 
но и значението на града като 

безопасно място за ДИВАТА 
ПРИРОДА.

— Рафал Бруски —
Кмет на град Бидгошч

ИЗГРАДЕНО КОЛЕКТИВНО 
РАЗБИРАНЕ за значението на 

„зелено и благоприятно за 
пчелите“ и ще продължи да се 

преследва.
— Франческа Луки —

Съветник по въпросите на устойчивостта на 
околната среда на град Чезена

Хегивидек разглежда глобалните 
и местните екологични 

предизвикателства от различен 
ъгъл, докато ние може също така 
да включи и да си сътрудничи с 

ЖИТЕЛИТЕ в този процес.
— Золтан Покорни —

Кмет на Хегивидек, XII район на Будапеща

Създадохме форма 
на АЛТЕРНАТИВЕН 
ТУРИЗЪМ и мощен 

образователен инструмент 
за биоразнообразието, 

устойчивостта и хранителната 
адекватност, осигурени от 
опрашителите в градовете.

— Емануил Карас —
Кмет на община Неа Пропонтида

Всички искаме да се поучим 
от Любляна и, разбира се, да 

насърчим Хърватия да промени 
законовите разпоредби относно 

ГРАДСКОТО ПЧЕЛАРСТВО.
— Владимир Хам —

Председател на Градския съвет на Осиек

Нашата цел е зелен, приятелски 
настроен и УСТОЙЧИВ ГРАД 

със силна система от паркове и 
съоръжения за отдих. Нуждите 

на жителите се променят, както и 
нашите действия.

— Аркадиуш Хенчински —
Кмет на Сосновец

Пчелите и ВСИЧКИ 
ОПРАШИТЕЛИ са наши приятели 

и незаменими спътници през 
целия живот. Нека се уверим, че 
всички заедно можем да живеем 
в здравословна и зелена среда!

— Зоран Янкович —
Кмет на град Любляна

Ние разработваме начини за 
подкрепа на пчеларството и 

цялата икономика, фокусирани 
върху ПЧЕЛНИТЕ ПРОДУКТИ, но 

също така и информираността 
на общността за важността на 
пчелите и техните продукти.

— Хосе Луис Гаспар —
Кмет на община Амаранте

Това е не само проект, който 
има за цел защитата на пчелите, 

но и трансфер на ЗНАНИЕ И 
РЕШЕНИЯ на проблемите и 

предизвикателствата, пред които 
са изправени пчеларите.

— Иван Кадев —
Кмет на община Банско


