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1. РЕЗЮМЕ 

Цел на изследването 

Целта на настоящото изследване е да се анализира ситуацията по отношение 

на организирането и провеждането на фермерски пазари на територията на Столична 

община и да се предложат мерки за насърчаване и подобряване на работата им. 

Подход 

Събиране, анализ и обобщаване на данните за провеждането на фермерски 

пазари на територията на Столична община чрез: 

- провеждане на интервюта с организатори на ФП; 

- проучване на мнението и нагласите на производители участници във ФП; 

- изследване на досегашен опит и практики в София и други градове на България; 

- анализ на нормативната уредба; 

- анализ и обобщаване на данните; 

- препоръки. 

Обект на анализа 

Изследването ще се фокусира върху мненията, нагласите, очакванията на 

организаторите и производителите. Включваме и две допитвания до потребители, 

направени през 2021 г. И в края на доклада правим обзор на нормативната уредба на 

трите нива - общинско, национално и европейско.  

- организатори, участници и потребители на съществуващи ФП в София; 

- настоящата нормативна уредба за пазарите в Столична община; 

- политика на общината.  

Изводи 

- Необходимост от дефиниране на фермерски и занаятчийски продукт и 

фермерски пазар и включването им като приоритет в нормативната уредба на 

Столична община; 

- Изработване на ясни правила за провеждане и организиране на фермерски 

пазари към Наредбата за пазарите на територията на СО като специфична дейност, 

която поради спецификата си се отличава от другите търговски дейности; 

- Организаторите на фермерски пазари имат нужда от сигурност за местата, на 

които инвестират време и усилия, за да постигнат разпознаваемост и рентабилност; 

- Производителите, участващи на фермерски пазари имат нужда от сигурност и 

дългосрочност; 

- Необходимост от уреждане на ползването на паркоместа на местата, където 

се провеждат ФП.   



Препоръки 

 

Столична Община може с минимални промени в нормативната уредба и с по-

активно включване на своите общински предприятия и структури да окаже силно 

влияние върху развитието на фермерските пазари в София, с което да започне да 

изпълнява стъпките разписани и приети в стратегията “Визия за София”, като 

конкретни предложения и препоръки са: 

 

- Столичен общински съвет да приеме допълнения към наредбата за 

Общинските пазари, с които да се направи ясно разграничаване на ФП от 

другите видове търговски дейности; 

- Кметът на София да утвърди единни “Специфични изисквания и правила за 

провеждане на фермерски пазари на територията на Столична община”, с 

което да се определят дефиниции на фермерски пазар и занаятчийски продукт, 

да се  гарантира качеството и безопасността при провеждане на ФП; 

- Уеднаквяване на практиките в различните райони по отношение на издаването 

на разрешения за ползване на общински терени (тротоари, паркове, площади, 

улици и др.) за събития със “специфичен характер”, с което да се направи ясно 

разграничение между ФП и друг тип събития; 

- Центърът за градска мобилност да предостави възможност за заявяване и 

заплащане на паркоместа за временно ползване от участниците във 

фермерските пазари; 

- Включване на утвърдените фермерски пазари (пазари, които се провеждат 

повече от 3 години) като обекти с културно, социално и туристическо значение 

за София; 

- Даване на гратисни периоди за провеждане на опити за създаване на ФП на 

западнали/западащи общински пазари и терени с цел тяхното “съживяване”; 

- Да се преразгледат начините на стопанисване на паркингите към общинските 

пазари - в момента се отдават под наем, без да има изисквания към 

наемателите за приоритетно обслужване на наемателите и клиентите; 

- Да се включвате като приоритет и възможности ФП за финансиране чрез 

различните програми на общината - “Зелена София”, Програма Култура, 

Програма “Европа” и др. 

  



2. ВЪВЕДЕНИЕ 

Кратка история на фермерските пазари 

Фермерските пазари не са ново явление в градската среда, но за дълъг период 

липсваха (поне от 60-е години на ХХ век) и реално съществуването им като “нов тип 

пазари” започва отново в последните 8 години.  

 

Не всеки пазар може да бъде наречен фермерски, само защото се 

предлагат плодове и зеленчуци на него. Затова ние ще опитаме да очертаем 

разликите между типовете пазари.  

 

Първият утвърден и задържал се фермерски пазар от “нов тип” е този на 

Римската стена, който започва дейността си по покана на Столична община и с 

нейното съдействие за първоначалното уреждане на отношенията с Общинското 

дружество “Пазари Изток”. Първият пазар беше организиран от Хранкооп - София на 

21.09.2013 г. и оттогава досега се провежда всяка събота в пространството между 

павилионите на пазара.  

 

Втори фермерски пазар на Хранкооп - София, със съдействието на Пазари Юг 

ЕАД беше открит на паркинга на пазар Иван Вазов през юли 2014 г. и дори беше 

официално открит от Министъра на земеделието и Кмета на Столична община. В 

началото на 2018 г. пазарът беше разрушен, заради започване на строеж на магазин 

на мултинационална компания. Строителните дейности продължиха близо година, но 

бяха спрени заради подписка от жителите на квартал Иван Вазов и нередности в 

документацията на инвеститора. След възстановяването на паркинга, Хранкооп 

опитва да възстанови пазара като събитие всяка сряда, но за съжаление вече не е 

същото и в него участват не повече от 7-8 производители. 

 

Трети фермерски пазар беше започнат от Фондация Биоселена и Българско 

дружество за защита на птиците на терен на пазара в Борово през 2016 год. и 

продължава да работи с малък брой участници (2-3). 

 

Четвърти фермерски пазар се организира от Фондация Биоселена и на 

тротоара пред МЗм. Пазарът започна в края на юни 2017 год. вече 5 години се 

провежда там всяка сряда, събирайки над 30 регистрирани производители на 

фермерски и занаятчийски храни. От пролетта на 2021 год. се тества и провеждането 

на трети петъчен пазар на същото място. Пазарът пред МЗм е в резултат на 

изпълнението на два проекта- „За Балкана и хората”, финансиран от Швейцарското 

правителство по линия на фонда за подкрепа на гражданското общество и Програма 

„Европа” на СО. 

 

За тези 8 години бяха направени опити за създаването на още фермерски 

пазари, но нито един от тях не се увенча с успеха на Римската стена и пазара пред 

МЗХГ, и всъщност в момента има само 2 работещи фермерски пазара, които дават 

възможност на производители от цялата страна да предлагат продукцията си 

директно.  



Защо “фермерски”? 

Във всеки град на България има пазари, по-голямата част от които са общинска 

собственост. Традиционно на тях се предлагат храни - основно плодове и зеленчуци, 

но в последните 30 години една немалка част от тях се превърнаха в търговски площи 

за застрояване с павилиони и постепенно земеделските продукти отстъпиха място на 

алкохол, цигари, кафе, пици, дюнери, дрехи и др. Въпреки положените усилия в 

Столична община да бъдат определени “стокови специализации” за селскостопанска 

продукция и възможността да се дават преференции за земеделски производители 

(НАРЕДБА за пазарите на територията на Столична община, чл. 4. (2)), те 

не са определени ясно и всяко общинско дружество решава и изменя вида и 

преференциите във времето. Съответно на столичните пазари продължава да 

намалява делът на земеделските стоки, а оттам и на земеделските производители на 

общинските пазари.  

 

Използва се терминът “фермерски” именно за да се отличава от досегашния 

модел, като се набляга основно на изискването да бъдат допускани само 

производители и те да предлагат само собствената си продукция. По този начин се 

създава конкурентоспособност за малките производители, които иначе не успяват да 

“пробият” на общинските пазари заради ниските цени на вносни земеделски стоки.  

Прилики и разлики с другите форми на пазари, базари, 

събития 

Фермерските пазари по начин на функциониране са събития, тъй като не са 

всеки ден, а се провеждат на определен период - най-често един път в седмицата.  

 

Също така, фермерските пазари променят модела и създават нов тип 

оперативни процеси, които осигуряват повече комфорт и сигурност за 

производителите, в сравнение с общинските пазари. 

 

При провеждане на терени на общински пазари:  

 



 
При провеждане на терени на районите: 

 

Одобрена схема за годината от НАГ за разрешената за ползване площ 

 

Дирекция „Сигурност” - разрешително за месеца 

 

Район „Красно село”- заповеди и ежемесечна такса за ползване на площ 

 

Фермери – такса към организаторите за участие на пазара 

 
 

 

Надграждащ оперативен модел: 
Операторът организира „събития“, 
като прави реклама, подбира 
подходящи участници, така че да има 
продуктов микс, клиентите идват 
специално за събитието. Участниците 
имат сигурност, че няма да бъдат 
“изместени” от пазара и започват да 
инвестират в разширяване на 
стопанствата си и подобряване на 
продукцията. 
 
Създава се постоянна група от клиенти, 
които редовно посещават фермерските 
пазари. На фермерските пазари в 
повечето случаи продуктите се продават 
лично от производителя. По този начин 

Стандартен модел: 
Производителите се конкурират с 
търговци, разчитат на случаен 
човекопоток и са под постоянна 
заплаха да бъдат “изместени” на 
следващ търг за тяхното място (през 
3 години).  



се постига по-голямо доверие в 
потребителите и по-голяма гаранция по 
отношение на качеството на 
предлаганите продукти. Самите 
производители не са ангажирани с 
административни дейности, тъй като 
цялата организация се извършва от 
оператора. 

 
 

 

 Общински пазари: Единствената прилика с общинските пазари е, че се 

продава земеделска продукция. За съжаление отношенията наемодател/наемател, в 

каквито влизат общинските дружества и наемателите им, определят 

взаимоотношения, базирани на взаимния интерес - който плаща най-висок наем е най-

желан наемател.  Съответно ръководствата на пазарите дори ограничават 

възможността да се поставят маси за продажба на земеделска продукция за 1 ден в 

седмицата, защото редовните наематели на маси и павилиони, които плащат месечен 

наем са с приоритет.  

 

Все пак на някои от общинските пазари се допуска поставянето на маси само за 

1 ден, които маси обикновено са наемани от производители по време на празници или 

кампании, но това не е масово и е най-изразено за определени празници - 1 и 8 март, 

Цветница, Великден, Коледа. При това не се прави никаква селекция на допусканите 

производители и търговци и съответно достъпът на производители отново е 

затруднен. 

 

Също така администрациите на общинските пазари нямат ефективен начин да 

контролират произхода на земеделската продукция - дали тя е вносна или с български 

произход, което отново дава предимство на търговците пред производителите.  

 

Събития тип базари, фестивали, стрийт фууд: В София усилено се развива 

културата за градски събития на открито - бирфестове, стрийт фууд фестове, арт 

базари и др. Включването на земеделски производители в тях става все по-често, но 

като цяло се търсят и допускат производители на преработени продукти - вино, 

сладка, сиропи, мед. В последните 1-2 години се появиха и събития, които се наричат 

фермерски пазар, но преобладаващо са с участници със занаятчийски продукти и 

кулинарни изделия, или не спазват никакви правила за подбор на участниците и 

съответно допускат търговци и продукти, които не са фермерски. 

 

Фермерски пазари: Провеждат се регулярно, защото това отговаря на 

нуждите и ритъма на земеделските производители. Най-добре се приема седмичната 

регулярност - един ден в седмицата, но за някои земеделски производители това не е 

достатъчно, особено в сезоните, в които имат много продукция. Затова доста добре се 

приема и възможността да се участва в изнесени на друго място събития от типа на 

Фермерски фестивал (веднъж месечно). При спазване на регулярност съответно се 

поражда необходимостта от регулиране на отношенията между организатори и 

участници. Изработват се правилници и процедури за различните процеси - прием и 



селекция на нови участници, допустимост и контрол на предлаганата продукция, 

спазване на определени правила в деня на пазара, контрол на качеството, и не на 

последно място - процедури за спиране от участие на производители, които 

нарушават правилата.  

Освен продажбите на продукти, се организират съпътстващи събития - 

демонстрации, дегустации и други дейности с образователен и опознавателен 

характер. Това прави фермерските пазари много по-различни от Общинските, където 

регулацията и възможността за селекция е сведена до конкурсното начало (през 3 

години) и от нерегулярните събития тип базари, които пък целят максимална 

рентабилност в рамките на няколко дни. 

 

Положението на общинските пазари 

Общинските пазари на София са разпределени за управление в няколко 

общински предприятия и в последните 30 години са ту във временен възход, ту в 

упадък. Столична община вероятно има повече информация и по-ясна картина по 

отношение на финансовото състояние на пазарите.  

 

Все пак от гледна точка на изпълняване на тяхната функция за достъп до 

прясна и местно произведена храна, положението е катастрофално! Въпреки че някои 

от тях отчитат добри приходи и печалби, функцията им на пазари за земеделска 

продукция е с продължаваща низходяща тенденция. Продължават да намаляват 

масите и павилионите за земеделска продукция, за сметка на друг тип бизнеси - 

магазини на мултинационални компании, офиси на кредитни компании, хазарт и др. 

Същевременно това създава нереалистично очакване за по-високи наемни цени на 

квадратен метър, които стават все по-невъзможни не само за земеделските 

производители, но и за търговците на земеделска продукция.  

 

Друга отчетлива и силно влияеща на състоянието на общинските пазари 

тенденция е разрастващата се мрежа на хранителните вериги - Кауфланд, Билла, 

Лидл, Фантастико, ПроМаркет, Т Маркет и др. Силно се усеща влиянието им на 

пазарите Иван Вазов, Красно село, Женския пазар. А по-малки пазари, като Младост 

4, Дружба, Връбница, Надежда, Павлово и др. вече са изцяло празни и няма никакви 

индикации, че биха могли да се върнат към предназначението им - пазари за 

земеделска продукция.  

 

Далеч сме от мисълта да искаме спиране на разрастването на мрежата на 

хранителните вериги, но смятаме, че е належащо да се насочат усилия и средства за 

подпомагане на общинските пазари, за да изпълняват основните си функции.  

 

Едни от важните и във възможностите на Общината са: 

- адекватно управление на съществуващите паркинги към пазарите; 

- преференциални условия и възможности за ползване на паркоместа от Синя и 

Зелена зона в районите, където се провеждат фермерски пазари и събития;  

- преференциални условия за организирането на фермерски пазари, разбира се 

при адекватна регулация и контрол върху дейността им; 



- възможности за финансиране на създаването и организирането на фермерски 

пазари в рамките на програмите на Столична община - Зелена София, 

Програма Култура, Програма Европа и др.  

Визия за София! 

Фермерските пазари бяха представени по време на обществените обсъждания 

за дългосрочната стратегия за развитие на София, която беше приета на 23 юли 2020 

г. с решение № 324 на Столичния общински съвет като “Визия за София” 

(https://vizia.sofia.bg) 

 

 Съответно ФП са включени като мярка към Направление “Кръгова икономика”, 

Стъпка 7 - МЕСТНАТА ПРОДУКЦИЯ Е С ПРИОРИТЕТ: 

 

МЯРКА  

НАСЪРЧАВАНЕ НА ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ И ОБЛЕКЧЕНИЯ ЗА МЕСТНА 
ЕКО СЪОБРАЗНА ПРОДУКЦИЯ 

Активен общински ангажимент с обособяване на разпознаваеми и редовни 

формати и локации за фермерски пазари за местна продукция. 

Популяризационна кампания и съдействие на фермери от крайградските 

територии за достъп до пазарите. Разработване на разнообразни 

комуникационни елементи като тематични дни, фокус върху занаяти, 

представяне на даден регион, обвързване с културна програма. Кампании, 

свързани с ползите от къси вериги на доставка на храна и органична 

продукция. 

Както се вижда, Столична община е поела ангажимент за насърчаване на ФП и 

настоящият анализ и предложения за конкретни мерки биха могли да помогнат за 

започване на този процес. 

 

Национална и Европейска политики 

 

Със стратегията “От фермата до трапезата”, представена на 20 май 2021 г., 

Европейската комисия предлага модернизиране на хранителните вериги с цел 

осигуряване на безопасни храни и защита на хората и природата. 

 

Стратегията представлява нов комплексен подход към значението, което 

отдават европейците на устойчивостта. Тя е една възможност за подобряване на 

начина на живот, на здравето и на околната среда. Създаването на благоприятна 

продоволствена среда, която улеснява избора на здравословен и устойчив начин на 

хранене, ще бъде от полза за здравето и качеството на живот на потребителите и 

също така като цяло ще намали свързаните със здравето разходи за обществото.  

 

https://vizia.sofia.bg/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1590404602495&uri=CELEX%3A52020DC0381


Хората обръщат все по-голямо внимание на въпросите, свързани с околната 

среда, здравето, обществото и етиката 3, и търсят повече стойност в храната, 

отколкото когато и да било. Въпреки че обществата все повече се урбанизират, хората 

искат да знаят повече за своите храни. Те желаят храните, които потребяват, да са 

пресни, по-малко преработени и произведени по устойчив начин. По време на 

сегашната пандемия се засилиха призивите за по-къси вериги на доставките.  

 

Потребителите следва да могат да избират храни, произведени по устойчив 

начин, а всички участници в продоволствената верига следва да виждат това като 

своя отговорност и възможност. 

 

В тази връзка фермерските пазари като философия и практика се вписват 

напълно в Европейската стратегия „От фермата до трапезата” и ще подпомогнат 

изпълнението на нейните цели. 

 

3. ИЗСЛЕДВАНЕ 

В рамките на проекта “Бъдещето на фермерските пазари в София - близко или 

далечно“ направихме допитване до 4 организации, които организират фермерски 

пазари или събития в София, и анонимна анкета до 46 настоящи участници във 

фермерските пазари на Римската стена и МЗХГ.  

Допитване до организатори на ФП 

Приложение 1 - Анкети с 4 организации, които организират ФП. 

 

В допитването се включиха 4 организатора на фермерски пазари в София , 

които споделиха своя опит, проблеми и вижданията си за развитието на фермерските 

пазари. 

Повечето от организаторите имат разработени правила за организирането и 

провеждането на фермерските пазари, критерии за участие, системи за биосигурност 

на продажбите, като целта е в максимална степен да гарантират на потребителите 

качествени местни храни. 

Организирането и провеждането на фермерски пазари се финансира изцяло от 

организаторите и те с малки изключения не ползват държавна или общинска подкрепа 

за дейността си. Поради факта че ежемесечно се извършват административни 

процедури за съгласуване на пазарите , липсва устойчивост в дългосрочен план при 

организирането на фермерските пазари. 

Липсата на ясни дефиниции също поражда разногласия при съгласуването на 

събитията със столичната администрация. Все още няма ясни критерии за фермерски 

/занаятчийски продукт, занаятчийско/традиционно производство. Това поражда и 

злоупотреба с подвеждащи послания и промоции, които експлоатират понятието 

фермерски продукт и спекулират с желанието на потребители да търсят истинска 

чиста храна. 

 

Обобщено: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52020DC0381#footnote4


- Организаторите на ФП имат нужда най-вече от сигурност за местата, 

на които инвестират време и усилия, за да постигнат разпознаваемост и 

рентабилност; 

- Също така имат нужда да бъде ясно разграничена дейността по 

организиране на ФП от другите търговски дейности на територията на 

Столична община и по този начин да бъде регулирана по специфичен 

начин; 

- Организаторите на ФП искат да бъдат поставени и съответно 

контролирани определени изисквания и правила за провеждането на 

ФП, при което да бъдат защитени както потребителите, така и реалните 

и коректни производители и организатори от нелоялни търговци и 

организации възползващи се от все по-голямото търсене на фермерски 

продукти; 

- Необходимо е партньорско и специфично разглеждане от страна на 

общината за решаване на въпросите като паркиране, чистота, 

популяризиране. 

Допитване до участници във фермерски пазари 

Приложение 2 - Пълната статистика от анкетите, проведени сред 46 участника 

на фермерски пазари може да се види тук. 

 

Обобщено, производителите:  

 
- 70% считат оживени централни улици като най-добри места за ФП  

- 52% - паркови пространства 

- 47% - специално обособени за ФП места  

- и само около 10% смятат общинските пазари за подходящи места за ФП 

https://docs.google.com/document/d/1P8KiNnzUwzf5gsbAUlUCD8Mc1vkg9ZP2t80r5DCsFJk/edit


 
Общинските пазари не са желано място за производителите основно “заради 

ниските цени на конвенционалните стоки” (над 46%) и търговците, които заемат 

голяма част от масите за селскостопанска продукция (35%). 

 

 
Според производителите, най-големият проблем пред ФП е липсата на 

паркоместа (65%). 



 
Мнението на производителите за ролята на общината е да предоставя 

обществени пространства на централни места (80%), както и да има преференциална 

или да отпадне изобщо таксата за наем за фермерските пазари (57%). 

 

 

Успешни и неуспешни примери 

През последните 8 години в София стартираха над 15 инициативи за 

фермерски пазари на различни места: 

1. ФП Римската стена - Хранкооп - на терен на “Пазари Изток” 

2. ФП Иван Вазов - Хранкооп - на терен на “Пазари Юг” 

3. ФП Борово - Биоселена - на терен на “Пазари Юг” 

4. ФП Младост 1 - Хранкооп - на частен терен 

5. ФП пред МЗХГ - Биоселена - на терен на Район Красно село 

6. ФП пред ИКЕА - Хранкооп, а впоследствие “Аграр пазар” - на частен терен 

7. ФП Банкя - Хранкооп - терен на Район Банкя 

8. ФП пред Билла в Младост 1 - Биоселена - на паркинга на Билла 

9. ФП пред Кауфланд - Фармхопинг и други организации - различни локации 

10. ФП пред Лидл - Фармхопинг - различни локации 

 

Фермерски пазари, представени като събития - фестивали: 

1. Фермерски фестивал в парк Заимов - Пазари Юг, Хранкооп и Биоселена - 2014-

2020 г. 

2. Фермерски фестивал на ул. Оборище, зад Ал. Невски - Пазари Юг, Хранкооп и 

Биоселена -  2015-2019 г. 

3. Фермерски фестивал в парка пред НДК - Хранкооп и Биоселена - 2021 г. 

4. Пчеларски изложения пред Музея на София - Клуб на пчеларите N1 - от 1999 

досега 

 

НЕУСПЕШНИ ПРИМЕРИ 

- ФП Иван Вазов - успешен, но провален заради действията на общината; 

- ФП ИКЕА - неуспешен, заради променена политика на ИКЕА; 



- ФП Банкя - успешен, но буквално откраднат от кмета на Район Банкя, за да 

облагодетелства местен бизнесмен; 

- Всички опити за ФП пред големите хранителни вериги са оказаха неуспешни - 

пред Билла, Кауфланд и Лидл (Лидл продължава, но ги прави нерегулярно и с 

доста малък брой участници) 

- Всички опити на общински дружества (Пазари Изток на Ситняково, Пазари 

Възраждане на Женски пазар) да инициират и управляват сами фермерски 

пазари също бяха неуспешни. Повече за това - в Изводите. 

 

УСПЕШНИ  

- ФП Римската стена - непрекъснатата работа повече от 8 години води до това, 

че мястото е разпознаваемо и в събота се стичат много хора, за да купят 

прясна, свежа и качествена храна от над 40 производители. Въпреки успеха, 

мястото е крайно неудобно, липсват паркоместа, а павилионите се наемат от 

кандидати, които не са допуснати до ФП, и реално работят само в събота по 

време на пазара. 

- ФП пред МЗХГ - успешен пазар, който от средата на 2017 год. с единствено 

едномесечно прекъсване по време на пандемията, работи непрекъснато с 

голям брой участници- между 30-40; 

- Фермерски фестивал София - провежда се вече 8 години, като в 4 от тях е 

включен в културния календар на града. Въпреки успеха и признанието за това, 

че е значимо събитие, продължава да има неяснота за това къде ще се 

провежда. До този момент е преместван 3 пъти - парк Заимов, ул. Оборище и 

парка пред НДК. Това създава несигурност и съответно по никакъв начин не 

насърчава развитието на този тип събития - организаторите не могат да ги 

развиват и подобряват, вместо това се борят просто за оцеляването им; 

- ФП Банкя – в момента пазарът е успешен, но поради пропуски в местната 

уредба се организира не от инициаторите му - Хранкооп София, а от други 

лица, възползвали се от възможността. 

-  

 

Две допитвания до жителите на София 

 

През лятото на 2020 г. и пролетта на 2021 г. бяха направени две независими 

допитвания до жителите на Район Оборище и Район Слатина за тяхното мнение и 

желание за провеждане на ФП в парк Заимов и в парк Гео Милев.  

 

Първото допитване беше направено във Фейсбук групата на Фондация “За 

Оборище”. Въпросът беше Искате ли да има ФП в парк Заимов и в кой ден и час е най-

удачно да се провежда. Отговориха 298 души, от които само 1 е “против”.  

 



 Прилагаме резултатите от тази анкета: 

 
 

 

Второто допитване беше направено официално от кмета на Район Слатина и 

се проведе в специализирана платформа за анкети (достъп до която нямаме). 

Въпросът към жителите на Район Слатина беше дали са съгласни с провеждане на 

ежеседмичен ФП в парк Гео Милев. Условието на анкетата беше да отговарят само 

живущи в квартала. В анкетата се включиха почти 1000 души, като само 19 от тях бяха 

против, което е по-малко от 2%.  

 



 
 



 
 

И двете допитвания ясно показват, че жителите на София желаят и биха 

подкрепили провеждането на фермерски пазари на места, които са близо до тях.  

4. НОРМАТИВНА УРЕДБА 

Столична община има приета НАРЕДБА за пазарите на територията 

на Столична община, по която се урежда функционирането на пазарите в София. 

Наредбата дава достатъчно възможности на Кмета на Столична община и на 

кметовете на районите на София да инициират и уреждат специфични пазари и на 

места, които не са “терени отредени за пазари”:  

 

Според чл. 3 от Наредбата, т.1.ал.б: Пазарите могат да бъдат “с временен статут - 

разкрити за определен период от време върху имоти, които не са отредени за 

пазар.” 

и съответно: 

“Чл. 4. Организатор на общински пазар може да бъде: 

1. еднолично търговско дружество, собственост на Столична община. 



2. кмет на район, в случаите по чл. З, т. З, б. "в" и т. 4”  

 

 Т.е. “в ръцете” на Столична община, чрез нейните дружества и Районните 

кметове е възможността за отреждане на всяко едно място със статут на “специфичен 

временен пазар”!  

 

За да се “развържат” ръцете на СО при насърчаването на ФП смятаме, че 

могат да бъдат предприети следните 3 основни стъпки: 

1. СОС да приеме съвсем минимални промени в Наредбата за общинските пазари; 

2. Кметът на София да утвърди “Специфични изисквания за провеждане на 

фермерски пазари на терени на Столична община”; 

3. Уеднаквяване и изрично разписване на начините за изчисляване на търговските 

такси от районните администрации по отношение на фермерските пазари. 

 

 Към настоящия анализ прилагаме “Предложения за промени в Наредбата за 

пазарите на територията на Столична община” и “Предложение за специфични 

изисквания и правила за провеждане на фермерски пазари на територията на 

Столична община”; 

5. ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

Изводи 

 

- За 8 години в София има утвърдени само 2 работещи фермерски пазара, 

което показва, че има необходимост от поставянето на ясен приоритет за 

цялата общинска администрация за стимулирането им, опазването (там където 

са се създали), но и регулиране и контрол на качеството им;  

- Организаторите на фермерски пазари имат нужда най-вече от сигурност за 

местата, на които инвестират време и усилия, за да постигнат разпознаваемост 

и рентабилност; 

- Производителите, участващи на фермерски пазари имат нужда от 

сигурност и дългосрочност, за да могат да инвестират в разширяване и в по-

високо качество на продуктите си; 

- Едно от най-бързите, възможни и добре приемани от жителите на София 

решения за по-бързо развитие на ФП е да се предприеме по-широка 

кампания за допускането им до централни пешеходни зони - паркове, а 

още по-удобно е и временното регулиране и/или затваряне на централни улици 

(пример фермерските фестивали на ул. Оборище зад Храм паметник “Ал. 

Невски”) 

- Най-големият проблем е липсата на ясно формулиране за това, какво е 

ФП, съответно има различни практики в различните райони, включително 

различно тълкуване на Наредбата за търговската дейност и се начисляват 

такси, които не стимулират развитието на ФП, а напротив - подтискат го. 

(Например изчислява се търговската площ на база кв.м на шатра, вместо на 



щанд или наем на маса на пазар за 1 ден е многократно по-скъпо отколкото 

наем на месечна база). 

- Втори по важност проблем е липсата на паркоместа за участниците, което 

повишава разходите и в някои случаи прави почти невъзможно дългосрочното 

провеждане на ФП (например паркингите към общинските пазари ;   

 

Препоръки 

 

В съответствие със стратегията на София приета чрез “Визия за София”, 

Столична община и районите могат да предприемат мерки за стимулиране на 

развитието на фермерски пазари по няколко начина/стъпки: 

 

1. Столичен общински съвет да приеме минимални допълнения към наредбата 

за Общинските пазари, с които ясно да се разграничат фермерските пазари като вид 

дейност. Предложенията са в Приложение “Предложения за нормативна уредба за 

насърчаване на развитието на фермерски пазари в София”; 

  

2. Кметът на София да утвърди единни “Специфични изисквания и правила за 

провеждане на фермерски пазари на територията на Столична община”, с което да се 

определят дефиниции на фермерски пазар и занаятчийски продукт, да се гарантира 

качеството и безопасността при провеждане на ФП; 

 

3. Уеднаквяване на практиките в различните райони по отношение на 

издаването на разрешения за ползване на общински терени (тротоари, паркове, 

площади, улици и др.) за събития със “специфичен характер” да бъде само за 

квадратурата на щандовете, а не на заеманата площ. До момента има различни 

практики - някои райони (Банкя, Оборище, Триадица) успешно стимулират 

изчислявайки търговска такса на кв.метър за щанд (между 2 и 4 кв.м), а други (Красно 

село, Слатина) затрудняват, изчислявайки търговска такса на кв.метър за шатра 

(между 9 и 12 кв.м); 

 

4. Центърът за градска мобилност да предостави възможност за заявяване и 

заплащане на паркоместа за временно ползване от участниците във фермерските 

пазари. 

 

5. Допълнителни възможности за насърчаване: 

- намаляване на таксите/тарифите на маса/кв.м. за общински терени, които се 

ползват за организиране на фермерски пазари, но при приемане и спазване на 

Специфичните изисквания и правила за ФП; 

- даване на възможност за включване на утвърдените фермерски пазари 

(пазари, които се провеждат повече от 3 години) като обекти с културно, 

социално и туристическо значение за София и популяризирането им чрез 

съответните възможности на общинските дирекции и предприятия (Дирекция 

Култура, чрез включване в Културния календар, ако разбира се отговарят на 

специфичните изисквания за това, включване в туристическите карти, 



информационни каталози и брошури, които се правят от ОП Туризъм, реклама 

в градски транспорт и всички възможности на общината и др.) 

- даване на гратисни периоди за провеждане на опити за създаване на ФП на 

западнали/западащи общински пазари и терени с цел тяхното 

“съживяване”/възраждане отново като живи и привлекателни за жителите места 

(Пример: Пазарът на Цветята в кв. Надежда, пазарът пред РУМ Черни връх, 

пазарът в Младост 4 и т.н.)  

- Да се преразгледат начините на стопанисване на паркингите към общинските 

пазари - в момента се отдават под наем, без да има изисквания към 

наемателите за приоритетно обслужване на наемателите и клиентите; 

- Да се включвате като приоритет и възможности ФП за финансиране чрез 

различните програми на общината - “Зелена София”, Програма Култура, 

Програма “Европа” и др. 

 


