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ФБЗ БИОСЕЛЕНА



ПРАВИЛА

за провеждане на

фермерски пазари на територията на

Столична община



ДЕФИНИЦИИ...

 Фермерски продукт
Продуктът (храни и напитки) е фермерски, когато

отговаря на следните критерии:

- Произведен е на място във фермата или на 

територията на имот на който 

собственик/ползувател е този и на самата ферма.

-

- Той може да е суров/непреработен продукт или

преработен такъв, в който характерната(ите) 

съставка(и) , използвана(и) в в него, е(са) 

отгледана(и) или произведена(и) на място във 

фермата.



ДЕФИНИЦИИ...

 Занаятчийски продукт
- Занаятчийски продукт може да бъде храна или 

напитка или друг вид продукт. Когато е храна, за нея

важат следните критерии:

- произвежда се в ограничени количества от

занаятчии

- Начинът на преработка не е напълно механизиран и 

следва класически методи на преработка с влагане 

на повече ръчен труд и по-малко механизация.

- Характерната(ите) съставка(и)  използвани в 

храната, са отгледани или произведени на място, 

когато това е сезонно и практически възможно или от 

стопанства в близост. Произхода ѝ/им трябва да може 

да се докаже със съответни документи.



ДЕФИНИЦИИ... ЗАНАЯТЧИЙСКИ 

ПРОДУКТ

- Характерната(ите) съставка(и)  

използвани в храната, са отгледани или

произведени на място, когато това е 

сезонно и практически възможно или от 

стопанства в близост. Произхода ѝ/им 

трябва да може да се докаже със 

съответни документи.



ДЕФИНИЦИИ...

Фермерски пазар- пазар, на който участват

производители на фермерски и 

занаятчийски храни и продукти. 

Пазарът се провежда на обособени за

такива производители места съгласно

изискванията на градоустройствения план и 

одобрена схема за разполагане на обектите



ОРГАНИЗАЦИЯ НА 

ФЕРМЕРСКИЯ ПАЗАР
 Кой има право да продава на фермерски 

пазар?

 1. Регистрирани по Наредба 3 на МЗм

земеделски производители – физически и 

юридически лица, предлагащи

непреработена продукция, произведена от

самите тях

 2. Регистрирани събирачи на диворастящи

растения и гъби.



... Кой има парво да продава...

4. Земеделски производители -

преработватели на Регистрирани по Закон 

за храните, продуктите на които отговарят 

на Определенията по точка

5. Винопроизводители, регистрирани по

Закона за виното и спиртните напитки; 



... Кой има парво да продава...

6. Производители на козметика, 

регистрирани като занаятчии по Закона за

занаятите или юридически лица по

Търговския закон.

7. Занаятчии на изделия от нехранително

естество, но с артистична, културна или

историческа стойност. 



Какво може да се продава на фермерски пазар

 Непреработени продукти от растителен 

или животински произход съгласно 

определение в т.ч. плодове, зеленчуи, 

яйца, охладено месо от птици и зайци, 

сурово мляко.

 Преработени фермерски продукти 

съгласно определение



... какво може да се продава на фермерски 

пазар...

 Занаятчийски продукти съгласно 

определение

 Хранителнии добавки

 Диворастящи растения, плодове гъби с 

доказан произход.



... какво може да се продава на фермерски 

пазар...

 Спиртни напитки, пиво или вино, 

фермерско или занаятчийско 

производство съгласно определението по-

горе.

 Нехранителни продукти –козметика, 

изделия с артистична, културна или 

историческа стойност

 Цветя и други растения за доотглеждане



Задължение на организаторите

 Организаторът на фермерския пазар 

осигурява необходимата площ за 

провеждане на пазарите и съгласува 

всички необходими разрешителни за 

провеждането им с отговорните 

институции, включително и сключва 

договори, когато е необходимо. 



… задължение на организаторите

 Осигуряване на подходяща

инфраструктура (в т.ч. при възможност

транспортен достъп до пазара, 

захранване с електроенергия, достъп до

питейна вода и санитарни помещения, 

нормални условия за експлоатация на

местата, обектите, частите от имоти, 

масите за сергийна търговия, както

съответните санитарни помещения



… задължение на организаторите

Организаторът на пазара съхранява копия

на документите на всеки участник



Организаторът има право

 Да откаже достъп на кандидат за участие 

или участник ако:

 свободните места са изчерпани

 има достатъчно за момента продуктово

разнообразие и пренасищане с един

продукт

 нарушава правилата по безопасност на

храните, нарушава установения ред



Критерии за участие на производители

 Всеки участник трябва да е регистриран като

земеделски производител, и/или като производител

на храни по Закона за храните.

 На Фермерският фестивал се продават САМО храни

и напитки, произведени в стопанството/фермата на

участника със суровини от стопанството при

използване в максимално възможна степен на ръчни

и занаятчийски методи на преработка.



Критерии за участие на производители

 Ако участникът заяви, че неговите 

продукти са с допълнителна 

сертификация(например БИО) е длъжен 

да предостави съответния сертификат.



Права и задължения на участниците на 

пазара

 Всеки участник на фермерския пазар е 

длъжен да:

 предлага само собствена продукция, 

произведена по екологичен, натурален и 

здравословен начин съгласно

изискванията на действащото европейско

и национално законодателство



... права и задължения на участниците на пазара

 предлага само собствена продукция, 

произведена по екологичен, натурален и 

здравословен начин съгласно

изискванията на действащото европейско

и национално законодателство

 предлага само собствена продукция, 

произведена съгласно дефинициите от 

този документ



... права и задължения на участниците на пазара

 продава стоки, снабдени с всички

сертификати за произход и качество на

стоките, съгласно нормативните

изисквания; 

 - предлага стоки, снабдени с всички

придружаващи същите документи

съгласно нормативните изисквания



... права и задължения на участниците на пазара

 предоставя на потребителите

информация за предлаганите стоки в 

съответствие с европейското и 

национално законодателство

 - държи на разположение и представя при

поискване от контролните органи и/или 

организатора задължителните 

документите придружаващи стоката, както 

и здравна книжка



... права и задължения на участниците на пазара

 осигурява почистването на съоръженията

за предлагане и търговия и прилежащите

им площи

 опазва наетото място или имущество, 

както и да извършва необходимите текущи

ремонти на наетото съоръжение за негова

сметка, ако има такива; 

 спазва обществения ред



... права и задължения на участниците на пазара

 сам да определя своята ценова политика

и начина на предлагане на своята стока, 

ако това не вреди на останалите

участници



... права и задължения на участниците на пазара

 - складирането на празен амбалаж и 

отпадъци около масите и пътеките между

тях

 - да продават стока на друг производите

 - да продават собствена стока за която 

няма предварително съгласуване с 

ОРГАНИЗАТОРА



... права и задължения на участниците на пазара

 Участниците трябва да спазват

изискванията за противопожарна

безопасност и безопасност на труда и да 

съдействат при възникнали проблеми от 

това ествество



... права и задължения на участниците на пазара

 Претеглянето, опаковането и  

етикитирането трябва да отговаря на 

действащото законодателство



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНАТА ХИГИЕНА И 

ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ

 Всеки продавач на фермерския пазар 

трябва да притежава валидна здравна

книжка. 

 При продажба на неопаковани храни да се

работи с ръкавици за еднократна

употреба. Ръкавиците са задължителни и 

при всички случаи на рани или екземи по

ръцете на продавача.



ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНАТА ХИГИЕНА И 

ЗДРАВОСЛОВНОТО СЪСТОЯНИЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ

 Участниците на пазара носят престилки

или други облекла, които да предпазват

храните от замърсяване

 Не се допускат участници със заразни

заболявания



ПРИЕМАНЕ НА НОВИ УЧАСТНИЦИ

 Новите кандидати за участие във

Фермерския пазар представят описание

на стопанствата/ предприятия си и копия

на документите за регистрация. 

 При съмнения в достоверността на

представената информация представител

на организатора може да посети

фермата/обекта и да се запознае с  

условията капацитета на производство.



КОНТРОЛ, САНКЦИИ

 Делегирането на правата за

осъществяване на контрол от

организатора се осъществява чрез

подписване на Договор от всеки участник, 

неразделна част от който са и тези Общи

условия ПРВИЛА



... Контрол и санкции

 . За нарушение се счита всяко неспазване 

на условията и правилата, описани в 

настоящия документ. 

 продажба на продукти, които не са 

собствено производство

 наличие на нехарактерни елементи в 

продуктите, които не са описани в 

технологията на производство



... Контрол и санкции

 не биологични продукти, продавани като 

биологични

 продукти, които не фигурират в 

удостоверението за регистрация

 поведение, което противоречи на добрите 

търговски практики, етика и морал.



... Контрол и санкции

При констатирани нарушения от страна на 

участник се предприемат следните мерки

 - устно предупреждение за отстраняване 

на нарушенията

 - официално писмено предупреждение с 

констативен протокол за нарушението

 - при следващо нарушение участникът е 

отзоваван от групата и се задължава да 

предаде оборудването на организатора



Благодаря за вниманието!

За информация и контакт: 

ФБЗ “Биоселена”

4300 Карлово
Ул. “Васил Караиванов” № 36
Тел. +359(0)335 9 20 38
е-mail: headoffice@bioselena.com

1000, София
Бул. „Христо Ботев” 48 ст. 410

Тел. +359(0)2 44 10 105
e-mail:bioselena@mail.bg

www.bioselena.com

http://www.bioselena.com/

