
ФЕСТ НА ФЕРМЕРСКИТЕ ПАЗАРИ
СОФИЯ, 14-18 октомври 2015

Дата Място Събития

14.10.2015
сряда

Фермерски пазар
Иван Вазов

16 – 20 ч. - Фермерски пазар
18 – 19 ч. - Кулинарни демонстрации и дегустации

15.10.2015
четвъртък

Градина за
дружба, квартал

Дружба

Ресторант Петрус

11 – 13 ч. - Отворени врати в Градина за дружба - 
демонстрационен проект за градско земеделие

14 – 18 ч. - Garden to Business форум – среща на производители 
с бизнес партньори - ресторанти, хотели, магазини

16.10.2015
петък

BEST WESTERN
PLUS City Hotel

Фермерски пазар
Младост 1

13 – 15 ч. - Кръгла маса на тема Фермерските пазари – още една 
възможност за устоичива регионална политика 

16 – 20 ч. - Фермерски пазар (Търговски комплекс РЕЯ)
18 – 19 ч. - Кулинарни демонстрации и дегустации

17.10.2015
събота

Фермерски пазар
Римската стена

BEST WESTERN
PLUS City Hotel 

11 – 15 ч. - Фермерски пазар Римската стена
12 – 13 ч. - Кулинарни демонстрации и дегустации

10 – 17 ч. - Обучение за стартиращи малки местни фермери 
                   и производители на храни

www.hrankoop.com
                                 Националният фермерски пазар е част от проекта „Фермерските пазари в София и Пловдив 
                                 – събития за устоичиво развитие“, финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България. 
                                 www.ngogrants.bg

http://www.hrankoop.com/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.ngogrants.bg%2F&h=QAQF4iUZG&enc=AZNj3KW6EiaEr6PxM-vhHyErBuTrVKL9a862xweVF3HFg74rz4ZnVqTXGEcogs4yOyE&s=1


18.10.2015
неделя

Национален
фермерски пазар

в Парк Заимов

Презентационна
шатра

11:00 – 19:00 - НАЦИОНАЛЕН ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР - участници от
фермерските пазари в Бургас, Варна, Добрич, Пловдив, София, 
Стара Загора, Русе, Шумен
11:00 – 19:00 - Занаятчийска и арт зона
14:00 – 17:00 - Кулинарни работилници

ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ТЕМА ДОСТЪП ДО ЧИСТА ХРАНА

11:00 – 13:00 – ПАНЕЛ ГРАДСКИ ПАЗАРИ

- Общините и фермерските пазари - представяне на опита и 
плановете на Столична община, Николаи Стоинев, Столичен 
общински съвет
- Фермерски пазари – Хранкооп – временно явление или 
устойчив модел за подкрепа на малките производители, 
Организатори на фермерски пазари в Бургас, Варна и София
- Проект “За балкана и хората” - представяне на ферми, 
регистрирани по Наредба 26 за директните продажби, Стоилко 
Апостолов, Биоселена
- Тенденции в политиките за директни продажби на 
Европейския съюз и България, Иваило Попов, ЕС За Земята

14:00 – 15:00 – ПАНЕЛ ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ

- “София - зелена столица на Европа - мечти или 
възможности”, арх. Димитър Паскалев, Група Град, координатор 
на ИК “София – зелена столица” 
- “Скритият потенциал на междублоковите пространствa”, арх. 
Делчо Делчев, сдружение Трансформатори
- “Земеделие в големия град: мисията възможна в Дружба”, 
Urban Farming – София
- “Пристрастеността на Европа към пестицидите: Как 
индустриалното земеделие вреди на нашата околната среда”, 
Гриинпиис България
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