Глава II.
ФЕРМЕРСКИ ПАЗАР: ПИЛОТЕН ПРОЕКТ

С решение на Стопанска комисия към СО в продължение на 1 година в
празното пространство на пазара се провеждат т.нар. „Фермерски
пазари“: събития, организирани от „Външен оператор“

Използвана открита площ: 150м2
Производители: средно 20
Наета площ за склад и офиси 28м2

Фермерският пазар се провежда всяка събота в празно
пространство между павилионите.
Операторът наема два павилиона за да ги ползва като склад и
офис. Като резултат от активността се наемат други три
постоянни павилиона с еко-био насока.

ОБЩИНСКО ДРУЖЕСТВО

ОПЕРАТОР

такса „маса“

%

обзавеждане

ФЕРМЕРИ
експериментален модел:
Операторът организира
„събития“, като провежда
реклама и подбира
подходящи участници.
Клиентите идват
специално за събитието.

месечен наем

ТЪРГ

павилион, маса

ТЪРГОВЦИ
стандартен модел:
Търговците разчитат на
собствени клиенти и на
наличния поток

МОДЕЛ НА ОПЕРАТОРА:
- Изградена мрежа от
проверени и
сертифицирани биопроизводители
- Мрежа с клиенти от типа
„директни доставки“
- Механизъм за контрол на
качеството

- Популярност в социалните
мрежи
- Активиране на аудитория
с еко-съзнание

ФОРМУЛА НА ТЪРГОВСКИЯ МИКС:

60% прясна продукция (плодове,
зеленчуци, мляко, месо)
20-25% преработена (билки,
сушени и консервирани плодове,
сиропи и др)
15-20% други (кухня, торбички,
био торове и козметика)
+
тематични, паралелни събития

СПЕЦИФИЧНИ НУЖДИ НА ОПЕРАТОРА:

Склад за инвентара - щандове, шатри,
столове и др.
Офис: за да може да се работи удобно и
организирано.
Паркоместа: поне 2 паркоместа, за спиране
за разтоварване.

ТЪРГОВЦИ С ПОСТОЯННО ПРИСЪСТВИЕ, В
ПОДКРЕПА НА ФЕРМЕРСКИЯ ПАЗАР:
био магазин
пекарна
фрешове
био-сандвичи
ядки
вино и жива бира
работилница занаяти

ДРУГИ АКТИВНОСТИ

образователен център «Устойчиво общество»
клуб «Градско земеделие»

ПРИХОДИ И РАЗХОДИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ОПЕРАТОРА
В момента Операторът събира 10% от оборота на производителите.
Маси/щандове не се наемат, а се използват предоставени от Оператора.
За 12 месеца средно на месец са събраните такси 1320 лв/месец от средно 14
участника.
Има постоянно увеличаване на прихода средно с около 10-15%, като в първите
6 месеца средният брой участници е 8, а във втората половина е с 16-17
редовни участника.
В момента редовно участват около 20 производители. Но място за повече
участници няма!
Разходи режийни (наем, консумативи, тел) - 575 лв/месец

Чистият приход 967 лв/месец се разпределя така:
75% - за заплащане на екипа (3ма души)
15% - за инвестиции (инвентар)
10% - организационни (данък печалба)
Видно е, че въпреки таксата 10% върху оборота, приходите за Оператора са минимални.
Бъдещото оцеляване на формата разчита на УВЕЛИЧАВАНЕ НА ОТКРИТАТА ПЛОЩ и
привличане на 50 участници по време на събитие! Тогава Операторът ще постигне
икономическа устойчивост на дейността си.

ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ
Използваем
покрив-градина

Салатен бар и
кооперативна кухня

Обучения и
демонстрации

Съществува активна група от НПО организции, които предлагат пилотен проект за
използване покрива на преустроения пазар като ПОКРИВ-ГРАДИНА, като елемент от
проект за ДЕМОНСТРАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКО ЗЕМЕДЕЛИЕ.

БИЗНЕС ПЛАН

1 Производ Маруля, кейл, зелени салати (цяла гама), репички,
водещ екип, доброволци,
ство на моркови, домати, краставици, билки, бобови и др.
обучаващи се в работилници
разсад
Необходими са семена (могат да се събират от
за домашно/градско
производителите от пазара - разходи почти няма да
земеделие
има.
Произведения разсад може да се продава директно
всеки ден, по време на фермерските пазари, както и да
е включен в цената на обученията.

1,00 лв

Количество
прогнозно
/единица
продукт/
5 000

2 Производ Салати, лук, репички, магданоз, мента, джоджен... и
водещ екип, доброволци,
ство на др. (домати, краставици евентуално за салатения бар) обучаващи се в работилници
зеленчуц
за домашно/градско
и
земеделие
3 Салатен Прави се само по време на фермерските пазари и в
екип от SFYN и доброволци
бар
съответните сезони, когато има продукция.
Работят доброволци под ръководството на човек от
Slow Food Youth Network.
Доброволците получават продукти в замяна на
работата си.
Салатите се продават по време на фермерските пазари.
4 Кооперат Един павилион предвиден за ползване от одобрени (от
Управител кухня,
ивна
контролния съвет на фермерския пазар) готвачи SFYN и доброволци за
кухня
семейни фирми, кулинари, хранителни кооперативи и
салатения бар,
родителски кооперативи. Назначава се един
Одобрени ползватели на
координатор-управител на кухнята, който отговаря за
кухнята
спазване на всички добри производствени и хигиенни
практики.

2,00 лв

2 000

4 000,00 лв

3 000,00 лв

1 000,00 лв

3,00 лв

5 000

15 000,00 лв

5 000,00 лв

10 000,00 лв

-

-

28 800,00 лв

5 Обучения Обучения за градско земеделие съвместно с
и
организации като Next Door Fair (пример:
демонстр https://www.facebook.com/events/586940284723093/)
ации
Организациите заплащат наем за мястото (20-100 лв според събитията

50,00 лв

50

2 500,00 лв

1 000,00 лв

1 500,00 лв

55 300,00 лв

32 600,00 лв

22 700,00 лв

# Дейност Описание

ОБЩО

Възможна посещаемост

Екип на пазара контролира
дейността,
организации, които искат да
правят работилници,
обучаеми,
деца, ученици, студенти

Цени
(усреднено)

Възможен
приход
/годишна
база/
5 000,00 лв

Разход
/годишна
база/

Баланс

3 000,00 лв

2 000,00 лв

20 600,00 лв 8 200,00 лв

Бизнес планът показва устойчива икономически модел. Чрез такава организация може да
отпаднат разходите за поддръжка на покрива от страна на Дружеството.

