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ОБЩИНСКИТЕ ПАЗАРИ В СОФИЯ – 
ПРОБЛЕМИ И ЗАДАЧИ 
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Нов български университет 
 

Резюме: Пазарите и панаирите имат значимостта на исторически 

утвърдени центрове за човешко и търговско общуване и са фактор за 

икономическото развитие на общините. Съвременното развитие на пазарите 

е свързано с редица проблеми в т.ч. намалява честотата на посещение; 

намалява разнообразието на предлагане; силна е конкуренцията на 

„външните” за пазарите форми на търговия като традиционни търговци, 

големите супермаркети и хранителни вериги, периферните търговски 

центрове; затруднена е достъпността и е застрашена сигурността на 

пазарите; наред с общината броят на участващите в управлението на 

пазарите нараства.  

Проведеното изследване от автора показва някои от насоките за 

целенасочено общинско управление на пазарите и панаирите, за да бъде 

усъвършенствано тяхното развитие. 

Ключови думи: общински пазари, управление на общинските пазари. 

 

MUNICIPAL MARKETS IN SOFIA - PROBLEMS AND TASKS 

Assoc. Prof. Lubomir Slavkov, PhD 

 

Summary: Markets and fairs have established the importance of historical 

centers of trade and human communication and are a factor for economic 

development of municipalities. Modern development of markets is associated 

with several problems including reduces the frequency of visits, reducing the 

diversity of supply, competition is strong on the "external" forms of markets for 

trade as traditional retailers, large supermarkets and food chains, peripheral 

shopping centers, accessibility is difficult and security is threatened in the 

markets, along with the large number of persons, participating in the market 

management increases.  

Survey by the author shows some guidelines for targeted municipal 

management of markets and fairs to be perfected their development. 

Keywords: municipal markets, management of municipal markets. 
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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Пазарната търговия е оригинална форма на търговия. Местата на 

пазарите и панаирите в сърцето на градовете и селата и 

свързващите ги пътища, доказват тяхната историческа роля 

като центрове на урбанизацията за организиране на градската 

територия, за участие в различните видове обмен на стоки, идеи, 

техники, оживяване на местния живот. 

Историята на пазарната търговия в София е свързана с 

териториалното и икономическото развитие, както и с нарастването на 

политическата мощ на столицата. 

Непосредствено преди Освобождението обособилата се в 

централната част на града чаршия, където са се събирали 

влизащите в града пътища, е представлявала квартал с различни 

чаршии, обособени по етнически и производствен признак - 

Еврейска, Касапска, Папукчийска, Златарска, Бояджийска, 

Кожухарска и други. (Г. Георгиев, 1983, Г. Тахов, 1987). В повечето 

случаи тези занаятчийски чаршии еволюират в пазарища - Солни 

пазар, Бал пазар (мед и восък), Женски пазар при Баня баши джамия 

(наричан Житен пазар, Конски пазар). 

След Освобождението местоположението, формата и 

организацията на пазарите са се променяли в съответствие със 

социалното, икономическото и политическото развитие на 

обществото и държавата, запазвайки основното си 

предназначение на публични средища за търговия на стоки и 

услуги. 

За значението на пазарната търговия в София може да се 

съди по нарастващия брой на пазарите след Освобождението, към 

което се добавят искания и понастоящем на търговци, собственици 

и политици за разполагане на нови пазари в различни квартали 

на града. Същото се отнася за констатираните нововъведения и за 

видимото привързване на софийските консуматори към техния пазар. 
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В този смисъл показателни са и реализираните в Столична 

община (СО) неданъчни приходи – общински такси за ползване на 

пазари, панаири, тържища, тротоари и други. През 2009 секторът е 

реализирал 2 635 927 лв. приходи (при план 4 100 000 лв.) от 

изпълнения сборен балансиран бюджет, възлизащ на 

916 339 721 лв.  

Въпреки че не съществува скорошно и задълбочено проучване 

само за пазарите в столицата, направените констатации за всички 

пазари могат да се отнесат и към тези в София: 

� намаляване честотата на посещение на клиентелата (най-

вече през седмицата), нарастващ дял на възрастната и 

неактивната клиентела; 

� намаляване на разнообразието на предлагането, често 

свързано с трудностите за пренасяне от производителите; 

� силна външна конкуренция - традиционните търговци, 

големите супермаркети и хранителни вериги, периферните търговски 

центрове; 

� важните за София проблеми на достъпността, на 

сигурността; 

� мултиплициране на участниците - Софийска община, 

районни администрации, организатори на пазарите. 

Извършването на търговията в публичните урбанизирани 

пространства на София се регламентира с Наредба за пазарите 

на Столична община (СО) (Протокол 45 от 29.07.2009 г.) Според 

тази наредба за пазарна търговия се приема всяка професия или 

дейност, извършвана на пазар, на панаири, събори или празници 

върху терени общинска собственост или собственост на еднолични 

търговски дружества собственост СО и имаща за обект било продажба 

на стоки, било извършване на услуга или труд, било представяне на 

спектакъл или представление. 

Тъй като става въпрос за пазарите на София е подходящо да 

бъдат изключени другите начини на продажба в публичните 
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пространства общинска собственост - улични платна, площади и 

тротоари или в имоти частна собственост, които в съответствие с 

Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на СО от 29.07.2009 г. са „търговия на 

открито” и се подчиняват на разпоредбите на различни търговски и 

икономически дейности. Това са продажбите на топли кестени, 

фъстъци, сладолед, сандвичи и други, павилиони за вестници и 

лотарии, подвижните павилиони в парковете и градините и други 

подобни. (Наредба за реда и условията за извършване на търговска 

дейност на територията на Столична община - протокол 45/29.07.2009 

г.; Наредба за преместваемите обекти, за рекламните, информационни 

и монументално-декоративни елементи и за рекламната дейност на 

територията на Столична община - протокол 59/25.02.2010 г.). 

 

1. СЪСТОЯНИЕ НА СОФИЙСКИТЕ ПАЗАРИ - контрастна 

околна среда, голямо разнообразие, присъщи трудности, 

сигурни предимства. 

 

1.1. Видове, териториална и административна организация 

на софийските пазари. 

 

В Столицата се наброяват 56 общински пазара. От тях 51 са 

универсални традиционни пазари за хранителни, промишлени и 

съпътстващи стоки и 5 са така наречените специализирани пазари - 

пазари за книги, за птици, за животни, за домашни плетива, за 

антики. 

С Наредбата за пазарите на Столична община от 29.07.2009 г. 

общинските пазари върху територията на града са организирани в 

пет еднолични търговски дружества на СО: Пазари „Изток” ЕАД, 

Пазари „Юг” ЕАД, Пазари „Запад” ЕАД, Пазари „Север” ЕАД и Пазари 

„Възраждане” ЕАД. 
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Всяко търговско дружество се управлява от Изпълнителен 

директор с компетенции на организатор по смисъла на Наредбата. 

На територията на Пазари „Изток” ЕАД са разположени 14 

универсални, един специализиран пазар и терен на 

административната сграда; на територията на Пазари „Юг” ЕАД – 7 

универсални пазара; на територията на Пазари „Запад” ЕАД - 7 

универсални пазара и 1 специализиран; на територията на Пазари 

„Север” ЕАД – 21 универсални пазара и 3 специализирани и на 

територията на Пазари „Възраждане” ЕАД – 2 универсални пазара. 

ВИДОВЕТЕ общински пазари са определени по три групи 

критерии: 

1. Съобразно териториалноустройствения им статут те могат 

да бъдат постоянни - върху имоти общинска собственост, 

отредени за пазар по реда на Закона за устройство на територията, 

и временни - върху имоти с определено друго предназначение. 

2. Съобразно предназначението им те могат да бъдат 

универсални или специализирани. 
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3. Съобразно срока на съществуване те могат да бъдат 

безсрочни, за определен срок, в определен ден от седмицата. 

Към тях могат да се посочат специфични места за търговска 

дейност – панаири и събори. 

ОРГАНИЗАТОР на общински пазар може да бъде еднолично 

търговско дружество, собственост на СО. В случаите на пазар в 

определен ден от седмицата или на панаири и събори 

организатор може да бъде и кмет на административен район от 

Столицата. 

За разкриване на нов общински пазар с постоянен статут се 

изисква решение на Софийския общински съвет (СОС). За целта 

се извършва проучване на необходимостта от пазара и на 

възможностите за изграждането му. 

Откриването на общински пазар с временен статут става 

със заповед на Кмета на СО въз основа на мотивирано 

предложение от кмета на съответния район или от общинското 

еднолично търговско дружество управляващо пазарите. В 

заповедта се определя организатор, предназначение, 

местоположение, срок, работно време на пазара. Пазарите с 

временен статут се разкриват за срок до 3 години с възможност 

срокът да бъде продължен със заповед на Кмета на СО при 

доказана необходимост. 

Процедурата за регистриране на общински пазар изисква 

неговият организатор да подаде заявление до Кмета на СО чрез 

дирекция „Регулиране на търговската дейност” на СО. Към 

заявлението се изисква да бъдат приложени: 

1. удостоверение за вписване на организатора в търговския 

регистър към Агенция по вписванията; 

2. решение на СОС или заповед на Кмета на СО в зависимост от 

срока на съществуване на пазара; 

3. правилник за организацията и дейността на пазара, утвърден 

от Кмета на СО; 
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4. схема с местоположение на обекти, терени и маси за сергийна 

търговия на пазарите с постоянен статут; 

5. схеми за ел, В и К снабдяване и т.н. 

За пазарите с представени документи в регистър „общински 

пазари” към дирекция „Регулиране на търговската дейност” на 

СО се вписват адрес на пазара, организатор, решение за разкриване, 

срок на съществуване за пазарите с временен статут. При промяна 

на обстоятелствата за регистрация в 14 дневен срок 

организаторът е длъжен да уведоми Кмета на СО и промените се 

вписват в регистъра. 

Пазарите с постоянен статут се закриват с решение на СОС 

по мотивирано предложение на Кмета на СО, а за тези с 

временен статут – със заповед на Кмета на СО. 

 

1.2. Управление на пазарите. 

 

Общината сама управлява пряко пазарите чрез система на 

наемане чрез конкурс или на заплащане на конкретна такса. Тази 

задача е осигурена от едноличните търговски общински дружества и 

от Дирекция „Регулиране на търговската дейност” на СО. 

В управлението и организацията на пазарите участват: 

� Столичният общински съвет с компетенцията си да решава 

разкриването на постоянни пазари; 

� кметът на Столична община с компетенции да решава 

откриване на временни пазари, да предлага на СОС мотивирано 

разкриването на постоянни пазари, да контролира спазването на 

Наредбата за общинските пазари на СО, да извършва проверка на 

организаторите на пазари, да издава наказателни постановления, да 

съставя актове, да налага глоби; 

� кметовете на административни райони с компетенция за 

разкриване и организиране на временни пазари, панаири и събори 

имат грижа за балансираното развитие на пазарите, разположени на 
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тяхната територия и за осъществяване на координация между 

търговците и останалите засегнати участници; 

� началник на СДВР, съответното полицейско районно 

управление и общинската полиция на СО, създадена със 

споразумения между МВР и СО от 30.12.2010 г., са отговорни за 

сигурността на пазарите, за ефективно спазване на правилата, както и 

за технически контрол на колите-павилиони и на транспортните коли с 

коригирана температура; 

� дирекция „Регулиране на търговската дейност” на СО с 

компетенция да проверява записването в регистър „Общински 

пазари”, да контролира спазването от организаторите на общинските 

пазари на икономическите правила, да констатира и премахва 

неконтролираното използване на обектите, терените и местата за 

продажба; 

� държавен ветеринарно санитарен контрол издава 

предварително съгласие за колите, превозващи хранителни стоки с 

животински произход. Тя се намесва и по-късно, за да контролира 

действащите коли на търговците и да анализира продаваните 

продукти, за да провери дали са чисти за консумация; 

� държавна агенция за метрологичен и технически 

контрол, която се намесва за контрол на инструментите за претегляне 

на стоките; 

� специализирани държавни администрации РИОКОЗ, 

РИОСВ, Пожарна безопасност и защита на населението – МВР, 

Дирекция околна среда – СО, Сектор организация и 

безопасност на движението – СО; 

� петимата изпълнителни директори на ЕАД пазари на СО, 

които са организатори на пазарите на София. 

Организаторът има компетенциите да: 

� поддържа база данни за всички обекти, терени, маси за 

сергийна търговия и схеми за разположението им; 

� осигурява информация за сключените договори за наем; 
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� до 10-то число на първия месец от всяко тримесечие да подава 

информация в дирекция „Регулиране на търговската дейност” на СО за 

настъпилите промени по сключените договори за наем; 

� организира провеждане на конкурси за отдаване под наем на 

стопанисваните от него места, обекти и съоръжения; 

� сключва договори за ползване на терени от общинските 

пазари, върху които има изградени обекти с различен собственик от 

организатора на пазара и да определя ограничителните условия за 

ползване на същите обекти; 

� упражнява ежедневен контрол по спазване организацията на 

дейностите на пазара; 

� следи да бъдат отстранени нарушенията и налага санкции в 

съответствие с Правилника за организация и дейност на пазара; 

� сключва еднократно за срок до 3 месеца договори за 

свободните терени, обекти и маси без конкурс, както и анекс за 

удължаване срока на договорите за наем еднократно за срок до 3 

месеца. 

 

Организацията и дейността на общинските пазари се 

определя с Правилник и схема към него на местата за 

извършване на търговските дейности. В Правилника са 

определени: 

1. предназначението на пазара; 

2. забранените за продажба стоки и забраните за осъществяване 

на определени дейности; 

3. документите, необходими на търговеца за притежаване на 

съответен вид стока; 

4. ред за информиране на потребителите за цените и други 

условия на продажба; 

5. ред за предоставяне и ползване на обекти, терени и маси за 

сергийна търговия; 

6. видове наеми и цени на услуги с начин за събиране; 
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7. права и задължения на участниците в пазара; 

8. права и задължения на организатора на пазара; 

9. ред и начин за почистване и охрана; 

10. работно време; 

11. видове нарушения и предвидени санкции; 

12. други специфични изисквания за съответния пазар. 

 

1.3. Придобиване на място в общинските пазари. 

 

До извършване на търговска дейност на общинските пазари 

е прието да бъдат допускани 4 категории лица: 

1. физическо или юридическо лице, регистрирано по 

Търговския закон, и всяко лице, което действа от негово име и 

за негова сметка; 

2. физическо или юридическо лице, регистрирано като 

производител на селско стопанска продукция; 

3. занаятчия, регистриран по Закон за занаятите; 

4. лица на свободна професия. 

Упражняващите търговска дейност на общинските пазари 

могат да наемат за наемен срок до 3 години обекти и терени и за 

наемен срок до 1 година – маси за сергийна търговия. 

Определянето им става с конкурс. Право на участие в конкурса имат 

физически и юридически лица, които нямат неизплатени задължения 

към организатора или не са имали прекратени наемни отношения с 

организатора, ако са били предишни наематели. 

Участниците подават следните документи: 

1. заявление за участие; 

2. административно сведение за участника; 

3. декларация за съгласие с условията на конкурса; 

4. нотариално заверено пълномощно при участие чрез 

пълномощник; 

5. документ за заплатени конкурсни книжа; 
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6. документ за внесена гаранция за участие, ако се изисква; 

7. други изисквани документи; 

8. оферта; 

9. удостоверение за вписване в търговския регистър към Агенция 

по вписванията или съответно заверени анкетна и регистрационна 

карти за земеделски производител или съответно заверено 

удостоверение за вписване в регистър по Закон за занаятите и 

майсторско свидетелство и БУЛСТАТ /ЕИК или съответно БУЛСТАТ/ЕИК 

и копие от лична карта. 

Конкурсът се обявява в един ежедневник най-малко 15 дни до 

датата на провеждането му и на видно място в административната 

сграда на организатора. Изпълнителният директор на ЕАД назначава 

със заповед в деня на провеждане на конкурса комисия в състав от 5 

до 7 члена. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от 50% + 

1 от присъстващите й членове. Резултатите от решенията на комисията 

се подписват от нейните членове. Изпълнителният директор на ЕАД – 

организатор, утвърждава протокола и поименно обявява класираните 

на 1-во място и недопуснатите до участие в конкурса. Конкурсът 

приключва с подписването на договор за наем със спечелилия 

участник. 

На спечелилите конкурса е забранено: 

1. да преотдават наетите обекти, терени, маси; 

2. да сключват договор за съвместна дейност; 

3. да участват с наетите обекти в граждански и други 

дружества; 

4. да променят предназначението, да преустройват наетото 

имущество без писмено съгласие на организатора на пазара; 

5. да поставят рекламни, информационни и декоративно 

монументални елементи върху търговския обект и прилежащата 

територия, рекламиращи дейността на трети лица без съгласието на 

организатора. 

За амбулантните търговци няма предвидено специално 
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определено място в общинските пазари. 

 

1.4. Състояние на предлагането. 

 

Проведените разговори с районните администрации, както и с 

пазарните търговци, потвърждават впечатлението за намаляване в 

известна степен на приноса на пазарите в местната търговия. 

Честотата на посещение на клиентелата се влияе от 

различни фактори. Конкуренцията от други форми на 

пазаруване, в частност от големите маркети, се усеща от пазарите 

и от другите магазини в съседство. Клиентелата, която остава 

постоянна на пазарите, са възрастните хора, които ги посещават 

най-вече през седмицата. На някои пазари, обратно, се наблюдава 

връщане на по-млади клиенти. Закупените количества отразяват 

еволюцията на консумация и на структура на домакинствата. 

Тези елементи могат да доведат пазара до критично 

положение, ако проблемите не се решат своевременно - по-малко 

налични търговци, липса или малко печеливши стокови 

сектори, липса на търговски динамизъм. 

Успешното развитие на пазарите се дължи както на 

разнообразието, така и на качеството на продуктите, които се 

предлагат. 

Поддържането на разнообразно търговско предлагане с 

добро балансиране между хранителен и нехранителен сектор, 

между абонирани и амбулантни търговци, позволява по-голяма 

атрактивност на пазара. 

Трудната икономическа ситуация често привлича млади 

търговци без обучение в професията продавач. Тази 

деквалификация, която засяга едновременно продавачите на 

хранителни и промишлените стоки, вреди на образа на пазарите и 

понякога на качеството на предлаганите продукти. 
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1.5. Очакванията на консуматорите. 

 

Консуматорите определят като най-съществени 

изискванията си към качеството, произхода и цената на 

предлаганите стоки. 

Качеството и свежестта са големите предимства на продуктите, 

продавани на пазарите, особено на плодовете и зеленчуците. Тези 

свежи продукти създават основната идентичност на пазарите. 

Присъствието на търговци и производители на хранителни 

продукти поражда по-голяма честота на посещение от тази на 

нехранителните стоки. 

Произходът на продуктите е тема, по която лесно се общува 

от страна на търговците на пазарите и се разчита на голямо 

доверие от страна на клиентите им. 

Общуването на пазара се признава и оценява от консуматорите. 

Общуването при продажбата, връзки с продавачите, съвети, 

понякога преоткриване на продукти, обмяна на мнения с други 

консуматори - с това пазарът винаги е бил и остава социално 

място в границите на града и квартала. 

Подобно на традиционните търговци в квартала, пазарът често е 

близко място до местоживеенето или до местоработата на 

консуматорите. Близостта е важен елемент (но не винаги 

необходим – случаят на специализираните пазари) за посещението на 

консуматорите. И не на последно място – цената. Плодовете и 

зеленчуците, продавани в големите магазини, са най-общо по-скъпи 

от тези на пазарите. 

 

1.6. Професията на пазарния търговец. 

 

Трудното обновяване на състава на търговците и 

намаляването на професионализма на пазарните търговци се 

изтъква като проблем от организаторите на пазарите и от 
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самите търговци. Професията на търговец на пазар е трудна. 

Ограничителите са силни, особено по отношение на работното време. 

По-младите са отблъсквани от тази работа, водеща до тежко работно 

време, включително през почивните дни. 

Пазарният търговец има задължението да започне работния 

ден твърде рано, за да отиде да закупи стоки на борсата. Към 

това се добавя необходимостта да се появи навреме на пазара, да 

изложи и да е готов да продава на сергията още с официалния час на 

отваряне. Често разпределянето на задачите е между съпрузите 

търговци - съпругът отива на борсата, за да купи стоките, които 

съпругата ще търгува през деня на пазара. 

Въпреки това много търговци без опит в продаването и 

управлението са в професията, което е причината в повечето 

случаи да се откажат, най-често в края на данъчния период.  

Необходимостта да си представен на различните пазари 

също е довела до промяна в статута на професията от семейна 

дейност със статут на търговец-професионалист към юридически 

статут с по-сложно управление на дейността и наемане на 

персонал. 

 

2. Възможности за развитие на софийските пазари - 

предложения за обсъждане. 

 

Тъй като предлагат публични услуги с търговски характер и 

са сектора, който остава икономически носител, пазарите и 

тяхното управление изисква общинска отговорност. 

Предварителното обсъждане е определящ елемент за ефикасна 

реализация, когато в него участват силните и представителни 

сдружени търговски партньори. 

Различните предложения за ново динамично развитие на 

пазарите могат без риск от значим пропуск да бъдат обобщени в 

следните насоки за местно развитие: 
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2.1. Устройството, околната среда и достъпността на 

пазарите. 

 

В тази насока е подходящо да бъде направена анкета или одит 

по три важни пункта за дейността на пазарите и констатираните 

недостатъци да се степенуват по приоритетност за решаване 

чрез съгласуване между партньорите: 

� Извършване на налагащото се благоустрояване, 

преразглеждане на всички въпроси, свързани с изграждането на 

пазарите - за чистотата, за санитарните възли. 

� Възможностите за паркиране в съседство, правилата за 

движение. 

� Достъпността - масов обществен транспорт, на две 

колела, достъп на колички за деца. 

 

2.2. Качеството на търговското представяне. 

 

Необходимо е добро познаване на видовете извършвана 

търговия и поддържането й в състояние да отговори на търсенето 

на клиентите: 

� Да се развият някои слабо представени дейности на 

пазарите - дрогерия, бакалия за сухи стоки, аптечна дейност с готови 

лекарства, галантерия, козметика, така че да се предложи 

алтернатива на клиентите, привлечени от пазарите, но неоткрили 

всички основни продукти за домакинството. 

� Търговците да бъдат убедени да присъстват системно на 

пазарите и в някои по-малко рентабилни дни от седмицата. 

� Пазарите и пазарните търговци да бъдат информирани за 

база данни за търговията, което би позволило да се познава и да 

се анализира състоянието и развитието на търговския апарат в 

даден пазар. 

Предвид констатираните нередности на някои пазари, да се 
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определят отново ролята на всеки от партньорите и 

отговорностите за контрол на дейността. 

 

2.3. Организацията на търговската дейност. 

 

Със структуриращо значение биха били следните мерки: 

� Да се осигури изключителна бдителност по въпросите на 

сигурността. 

� Да се мисли за по-голяма гъвкавост относно часа за 

отваряне на пазарите с оглед по-добро адаптиране на работното 

време към някои категории клиенти. 

� Да се организират събрания на пазарните търговци за 

информация или обучение в партньорство, регламентиране на 

хигиени норми и др. п. 

� Да се изследва настаняването на допълнителни услуги - 

разнасяне по домовете, гардероб, административни служби във 

функция от мястото, от клиентелата. 

� Да се проучи въвеждането на карта за абонат на 

софийските пазари или да се въведат електронните карти за 

пазарите, за борба срещу кражбите и несигурността (95% от 

плащанията са в брой). 

� Да се постигне съответствие между реално предоставената 

услуга и събираната такса за реклама от търговците. 

 

2.4. Рекламата. 

 

Рекламирането е изключително слабо за откритите пазари – 

липсват информационни табла, графично лого, реклами в автобусите 

или станциите на МГТ. Полезна би била инициативата на пазарите за 

създаване на общо лого на всеки от пазарите и неговото поставяне 

върху продуктите, предлагани на клиентите. В тази насока е 

препоръчително: 
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� Да се постави на всеки пазар „витрина” на продаваните 

продукти, както и подробен списък на предлаганите стоки, за да 

се предизвикат клиентите и туристите да ги посетят. 

� Да се създаде пътеводител или дипляна на пазарите в 

София на вниманието на туристите и софиянци, съдържащи 

местата, дните и работното време на всички пазари на 

столицата, за да се благоприятства притока на нова клиентела. 

Такъв документ би могъл да се предоставя безплатно на пазарите, 

в районните администрации, в туристическите офиси и да се 

постави в Интернет. 

� Да се стимулира включването на софийските пазари в 

туристическите гидове. 

 

2.5. Обучението в пазарните професии. 

 

Трудното наследяване на някои видове пазарни търговии 

или невъзможността да се намери равностоен последовател в 

професията са реалните предизвикателства за оцеляването или 

за по-доброто развитие на някои пазари. 

Причините могат да бъдат както ритъмът, работното време и 

условията за работа на тези професии, така и непознаването на 

качествените аспекти на професията – общуването и отношенията с 

клиентите и снабдителите, познаването на продуктите, отсъствието на 

рутина. 

Могат да бъдат направени няколко предложения за преодоляване 

на проблемите: 

� Да се контактуват софийските учебни заведения за 

начално или продължаващо обучение в професии, 

практикувани на пазарите. На учениците и стажантите по 

атрактивен начин да се представя професията на пазарен 

търговец. 

� Да се формализира партньорството с тези учебни 
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заведения - стажове, посещения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

През последните години пазарната търговия се размива с 

еволюцията на формите на консумация, с появата на големи търговски 

магазини и вериги, с развитието на автомобилния трафик и с общото 

намаляване на социалното общуване. Отсъствието на ефикасна 

комуникация, проблемите с достъпността и сигурността, трудностите в 

работата спират желанието на евентуални нови пазарни търговци и 

пораждат негативни икономически показатели. 

Това явление изглежда безкомпромисно, пораждайки страх от 

бавна ерозия на традиционните форми на търговия, на първо място 

пазарната търговия. Осъзнаването на състоянието от софийското 

население, от самите традиционни и пазарни търговци, както и от 

публичните власти, трябва да позволи развитието на кварталните 

пазари. 

Все пак повечето консуматори и самите търговци изразяват 

привързаност към този начин на търговия, изтъквайки качеството и 

цената на продуктите и създаваните човешки отношения. 

Развитието на общинските пазари в София, което е фактор за 

оживяване на кварталите и често последно място за снабдяване до 

жилището, за срещи и общуване, представлява значимо 

предизвикателство за икономическата и търговската дейности на 

Столичната община. 

Бидейки място за обмен и общуване – човешко, но също и 

търговско, съществен фактор за икономическо развитие на 

административния район, пазарната търговия трябва да 

затвърди своето място в софийския пейзаж. 

Формулираните насоки биха могли да допринесат за това 

развитие. 
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Пазарите на Стара София 

 

 Конски пазар 

 

 Женски пазар 

 

 Женски пазар 
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Говежди пазар 

 

 

 

 пазар на грънци 
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