
ФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ ХРАНКООПФЕРМЕРСКИ ПАЗАРИ ХРАНКООП

лично от производителите



Лондон – Borough Market на 1000 години

Фермерските пазари по света



Фермерските пазари по света

Барселона – La Boqueria от XII век



Амстердам

Фермерските пазари по света



Манхатън, Ню Йорк

Фермерските пазари по света



Токио

Фермерските пазари по света



Фермерските пазари по света

Предлагат местна и автентична храна директно от 
производителите;

Стимулират местните общности да подкрепят малките 
семейни стопанства, развиващи натурално и биологично 
производство;

Насърчават грижата за здравето на хората и природата;

Допринасят за съхраняването на кулинарните традиции и 
автентичните качества на храната;

Повишават информираността и мотивацията за устойчив 
начин на живот;

Истински местни събития, които увеличават социалния 
капитал, създавайки условия за регулярни срещи между 
производители, потребители, институции и медии.



Фермерски пазари Хранкооп

6 постоянни събития 

за чиста храна             

и чисто общуване        

в цялата страна

СОФИЯ: Пазар Римска стена 
всяка събота, 11:00 – 15:00

СОФИЯ: Пазар Иван Вазов
всяка сряда, 16:00 - 20:00

ВАРНА: Пазар Чайка
всяка събота, 11:00 – 15:00

ПЛОВДИВ: Четвъртък пазара
всяка неделя, 10:00 – 18:00
всеки четвъртък, 16:00 – 20:00

БУРГАС: Славейково пазарче 
всяка неделя, 16:00 – 20:00  



Какво се случва в България?

Фермерски пазари Хранкооп

Идеята за фермерските пазари у нас възниква 

от Хранкооп движението - една от най-мащабните 

граждански инициативи на устойчивото общество в 

България

 Търсейки решение на проблемите с недостига на 

качествени местни и биохрани в големите градове;

 Изграждайки директни и дълготрайни връзки между 

производителите и потребителите;

 Насърчавайки местните общности да се ангажират в 

биоземеделието и автентичното производство на 

храни;

 Създавайки навици за устойчиво потребление. 



 Решението, което Хранкооп предлага е срещи между 

производители и потребители, които се развиват 

в по-мащабни събития, организирани по модела на 

фермерските пазари по света;

 Сдружение Устойчиво Общество е юридическото лице, 

което представлява неформалното движение Хранкооп, 

за да организира и развива фермерските пазари;

 Местните общини са партньори на събитията;

 Хранкооп е пионер на фермерските пазари в България, със 

своя собствена комуникационна и логистична мрежа, 

както и устойчива целева група от потребители.

Какво се случва в България?

Фермерски пазари Хранкооп



С какво допринасят 

фермерските пазари?

 Стимулиране на местната икономика – на пазар Римската стена в 

София празните павилиони се наемат все повече от бизнеси с 

тематичен профил – био магазин, фермерски магазин, сандвичи с 

бавно печено, фреш-бар

 Повишаване на доходите на земеделските производители

 Повишаване на производителността на единица площ

 Стимулиране на кооперирането между производители – обмяна на 

опит, съвместен транспорт, общи планове за производство

Икономически ползи



 Ограничаване на изселването от селата, дори завръщане – в 

Хранкооп-ите често има производители, които са образовани хора, 

заселили се на село. Те търсят начини да произвеждат чиста 

екологична продукция и успяват да я предложат по адекватен начин на 

потребителите в големите градове.

 Повишаване на информираността – взаимно уважение и доверие 

между производители и потребители

 Достъп до чиста храна - здраве

 Повишаване на социалния капитал – общуване, разходка с децата, 

запознаване с производителите, все повече инициативи около 

пазарите

Социални ефекти

С какво допринасят 

фермерските пазари?



 Традиции – фермерските пазари са 

подходящо място за демонстрации 

на традиционни рецепти, изпълнявани 

от самите производители

 Събития – тематични събития, свързани 

с традиции, празници и културни прояви. 

Често на събитията участват музиканти, 

издателства, писатели, читалища и др.

Култура

С какво допринасят 

фермерските пазари?



 Постигане на социална промяна в нагласите 

на обществото за хранене и потребление чрез:

 Кулинарни демонстрации;

 Работилници и арт-ателиета чрез опит 

и преживяване;

 Филмови прожекции, тематични щандове за книги 

и отворени дискусии;

 Неформални обучения на младежи 

за професионална ориентация.

Не само пазари, а събития за устойчиво развитие

С какво допринасят 

фермерските пазари?



Ефектът

 6 пазара в страната – по два дни в София и Пловдив и по един във 

Варна и Бургас

 Над 100 производителя, реализиращи продукцията си на фермерските 

пазари. Някои от тях разчитат единствено на тях

 По 25 производителя за всеки пазарен ден в София, 10 в Пловдив, 

17 във Варна и 15 в Бургас

 Над 600 посетителя на всеки пазарен ден в София

 Всеки месец поне 1 събитие за устойчив начин на живот



В медиите



организаторите

с подкрепата на 



За контакти

Гергана Кабаиванова

Председател 
Сдружение Устойчиво Oбщество

t:  0888 402 997
e: info@organichno.com

Ралица Касимова

Координатор 
Фермерски пазари София

t: 0883 46 83 48
e: events@hrankoop.com

pazari.hrankoop.com


