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ИСТОРИЯ 
 2008 г. – Коалиция ЧИСТА ХРАНА – ЧЕСТЕН 

ПОМИНЪК 
ФБЗ Биоселена; WWF Дунавско карпатска програма за България ; Slow Food 
България; БДЗП; Българска национална асоциация на потребителите; 
Асоциация на овцевъдите от Западен Балкан; Асоциация за развъждане на 
Българско Родопско говедо и Джерсей; Асоциация за развъждане на 
местни автохтонни породи в България; Българско дружество за опазване на 
биологичното разнообразие „СЕМПЕРВИВА”; Сдружение „Планинско мляко” 
PUBLICIS MARC Group – безплатно PR и медийно обслужване на кампанията

 2009 г. първа работна група в МЗХ за 
разработване на наредба за директни 
продажби

 2010 г. публикувана е Наредба 26 на МЗХ



ИСТОРИЯ 
14 януари, 2010



- Проведени 62 събития

първо събитие: 28.06.2017 г.

Общо производители: 52 

от 28 населени места 

30 постоянни участници  
на пазара 

- Предлагани артикули: 326, от които 147 биологично 
сертифицирани

- Всяко събитие е с определена тематика и 
представяне на определен продукт и участник

- Утвърдени правила за участие и провеждане на 
пазарите 

- Фестивалът е номер едно сред фермерските 
пазари в София според класацията на зрителите на 
БНТ 2

- Активна интернет и фейсбук страница- bioferma.org
с над 10 000 посещения



ОРГАНИЗАЦИЯ  БИОСЕЛЕНА

Разходи за едно събитие: 

наем площ  547,20

наем тоалетна 78,00

ток 2,00

организация 200,00

реклама 100,00

ОБЩО 927,20

Приходи от събитията: 

17.1.2018 610,00

4.4.2018 620,00

13.6.2018 940,00

4.7.2018 1120,00

22.8.2018 850,00

СРЕДНО: 828,00

Първоначална инвестиция:

Шатри 17 бр. общо  16000,00 лв.   Покривки, разклонители, лампи

Маси    30 бр. общо   3750,00 лв.   хл. витрини, общо:       6300,00 лв.

Общо : 26‘050,00 лв. 



ОРГАНИЗАЦИЯ - ФЕРМЕРИ  

Разходи за едно събитие: 

Наем шатра 20,00 - 60,00 лв.

Паркинг синя зона   10,00 лв. 

Храна 15,00 лв.

Гориво 10,00-60,00 лв.

Труд 50,00 лв. 

ОБЩО 105,00 - 195,00 лв.

Приход от събитията: 

????

Първоначална инвестиция:

Транспорт (хладилен микробус) приблизително 10‘000,00 лв.  

Транспортен амбалаж, везна, касов апарат общо 1500,00 лв.  

Общо : 11‘500,00 лв. 



ПОДКРЕПА ЗА ФЕСТИВАЛА 

 Проект „За Балкана и хората“ – 56‘000 лв. 

 Програма Европа – два проекта с обща 

сума на гранта – 18‘000 лв. 



ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Разработване на нормативна уредба

за организиране на фермерски

пазари в централните градски части

Дефиниция на фермерски продукт и 

фермерски пазар

Ангажимент от страна на участниците

за финансиране на фестивала

Търсене на нови възможности за 

финансиране и подкрепа за 

надграждане на на постигнатото


