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ПРОГРАМА ЗА  

МЕЖДУРЕГИОНАЛНО 

 СЪТРУДНИЧЕСТВО  

УРБАКТ ІІІ 

 

 

Водещ партньор Община Любляна, Словения 

Партньори 

Община Банско, България 

Община Осиек, Хърватия 

Община Сосновец, Полша 

Община Бергамо, Италия 

Наименование на проекта BeePathNet - Reloaded 

 

 

 

Специфичен 

инвестиционен 

приоритет  

„Повишаване на институционалния капацитет и ефективна 

публична администрация“ 

Приоритетна ос 
„Популяризиране на интегрираното устойчиво градско 

развитие“ 

Инвестиционен 

приоритет 

„Разпространение на добри практики и експертен опит и 

използване на резултатите от обмяната на опит във връзка 

с устойчивото градско развитие, включително връзките 

между градските и селските райони 

Обща стойност на проекта 550 000,00 Евро 100 % 

Европейски фонд за рег. развитие 422 192,54 Евро 85 % 

Национално финансиране 127 807,46 Евро 15 % 

Бюджет на Община Банско 
ЕФРР (85%) 72250,00 Евро 

Национално финансиране (15%) 12750,00 Евро  
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Период за изпълнение 01.06.2021 г. до 31.12.2022 г. 

Добра практика 

„Пчелите са най-добрият индикатор за здравословна околна 

среда!“ 

Проект BeePathNet Reloaded ще разшири мрежата от „благоприятни за 

пчелите градове“ въз основа на успеха на трансфера на проекта 

BeePathNet. Той ще се справи с предизвикателствата, свързани с 

градската околна среда, биоразнообразието и самодостатъчността с 

храна, свързани с градското пчеларство чрез интегрирани подходи с 

участие, ще изгради капацитета на ключовите заинтересовани страни 

да оказват влияние върху съответните политики, ще разработят и 

внедрят ефективни решения. Проект BeePathNet – Reloaded цели да 

възпроизведе постиженията на проект BeePathNet и да прехвърли 

добрата практика BEE PATH в 4 града в ЕС. Едновременно с това 

BeePathNet – RELOADED има за цел да разшири мрежата от 

„европейски благоприятни за пчелите градове“, като се увери, че 

разширяването обхваща нови страни от ЕС. Освен това град Любляна 

(Водещият партньор) планира да използва досега постигнатия успех и 

видимост на проекта BeePathNet, за да се обърне към лицата, вземащи 

решения и да повлияе на градската политика на ЕС, чрез натиск за 

интеграция на градското пчеларство като негов компонент за 

устойчивост. 

Специфични цели 

Проект BeePathNet – Reloaded цели да надгради резултатите от 

проекта BeePathNet и да подобри капацитета на градовете на ЕС да 

управляват устойчиви градски политики, да подобри прилагането на 

устойчиви интегрирани градски стратегии и планове за действие, 

свързани с пчеларството в европейските градове, както и потенциала 

за подобряване на представянето на ЕС. 

Целева(и) група(и) Всички европейски граждани  

Очаквани резултати 

Създадена местна инициативна група 

Създадена туристическа пътека 

Повишена информираност сред обществеността за ползата от пчелите 

в екосистемата 

Проведена информационна кампания 

Трансферирани знания и модели между партньорите в проекта 

Изграден обучителен полигон 

Пилотно въвеждане на разработена образователна програма 

Основни дейности 

Дейност 1: Управление на проекта 

Дейност 2: Транснационален обмен и обучение 

Дейност 3: Въздействие върху местните политики и практики 

Дейност 4: Комуникация и разпространение 

 


