До:
Г-жа Десислава Танева
Министър на земеделието,
храните и горите
До:
Г-жа Йорданка Фандъкова
Кмет на гр. София

Относно: Провеждане на фермерски пазари в условия на извънредно положение и
мерки за предотвратяване на разпространение на COVID-19.

Уважаема г-жо Танева,
Уважаема г-жо Фандъкова,

Обръщаме се към вас като организатори на фермерски пазари в София с молба
за преразглеждане на прекратяването на фермерски пазари на открито, наложено със
Заповед № СОА20-РД09-1485/13.03.2020 г.
Както знаете участниците във фермерските пазари са български производители
– фермери и занаятчии, регистрирани по Закона за храните и Наредба №3. Търговци и
прекупвачи на храни не се допускат за участие, което гарантира най-прекия път на
храната: от производителя – директно до потребителя. Всички тези производители
(общо около 100) вече имат утвърден производствен график, технологии и клиенти,
адаптирани според деня на фермерския пазар, в който участват. С прекъсването на
фермерските пазари от този понеделник (23.03.2020) този процес е силно затруднен.
Производителите на пресни зеленчуци (салати, лук, краставици, листни зеленчуци) са
затруднени с реализацията на продукцията си. Тези, които имат животни и
преработват собственото мляко в млечни продукти, също изпитват трудности с
реализацията.
Съществува риск съвсем скоро производителите да започнат да изхвърлят
своята продукция, което е недопустимо. В същото време расте и ще продължава да
расте търсенето на храна, особено на качествена храна.
В тази връзка и предвид извънредната ситуация, в която се намира страната в
момента, ние смятаме, че необходимо да се възстанови възможно най-късата
верига на доставки на местни, български храни до потребителите в големите
градове. При пълно спазване на изискванията за дистанция между продавачите и
потребителите, гарантиране на повишени мерки за лична хигиена и дезинфекция,
както и всички предложени мерки от кризисния щаб.
Днес проведохме проучване на ситуацията с фермерските пазари в други
страни от ЕС, с които си партнираме и в които има въведени подобни на българските

кризисни мерки. В Гърция, Словения, две провинции на Германия, Австрия, Белгия и
Франция фермерските пазари работят. В Ирландия са затворени, в Испания и Италия
има общини, в които фермерските пазари работят, но и такива, в които по преценка на
кметовете фермерските пазари са затворени. Вчера във Франция са се провели много
разговори на високо ниво и е било постигната договореност всички пазари на
производители в цялата страна да бъдат отворени. Има поет ангажимент от г-н DIDIER
GUILLAUME, министър на земеделието на Франция да информира всички префекти за
решението. http://www.marchesdefrance.fr/actualites/communique-de-lexecutif-federal-du17-mars-2020/
Има и поет ангажимент от г-жа Muriel PENICAUD, министър на труда да
разпространи в медиите следното съобщение: «Хранителната верига „от нивата до
трапезата“ е абсолютен приоритет за нашите съграждани. Пазарите за храни,
кварталните магазини за хранителни стоки и големите търговски вериги за храни
трябва да останат отворени, спазвайки стриктно всички санитарни изисквания.»
Приложено изпращаме разработени мерки, които да гарантират спазването на
санитарно-хигиенните изисквания във връзка със здравето и сигурността на
производителите и потребителите в условията на извънредната ситуация. (Напр.:
задължителната дистанция между отделните производители, както и между клиентите;
прекратяване на дегустации и демонстрации; мерки за лична хигиена от страна на
производителите; регулярно почистване и дезинфекция на маси, инвентари и
оборудване; поощряване и подпомагане на големи доставки до клиентите и др.)
Имаме готовност да обсъдим мерки, разписани за всеки пазар поотделно, които
да са съобразени с характера на мястото (например мерките на пазар „Римска стена“
ще бъдат различни от мерките на тротоара през сградата на МЗХГ).
Оставаме в готовност да изпратим предложения за организация на пазарите и
мерки за гарантиране на безопасност за производители и клиенти, на разположение
сме за онлайн дискусия по темата.
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