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ПОКАНА 
 

ОТНОСНО: СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА 16-24 ОКТОМВРИ 2019 - 

ПО СЛУЧАЙ 16 ОКТОМВРИ 2019 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ПРЕХРАНАТА 

  VI-та НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ 

ПОД ПАТРОНАЖА НА МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ХРАНИТЕ И ГОРИТЕ 

 

 

 

Със свое решение Организацията на ООН по прехрана и 

земеделие (ФАО), взето в деня на създаването й (16 октомври 1945), 

обявява 16 октомври за Световния ден на прехраната, който се 

чества в над 150 страни, като България се включва през 2006 г., за 

раширяването на достъпа до храна и създаването на условия за 

устойчиво земеделие. 

 

През 2007 година стартирахме изследователски проект, насочен 

към изследване на практиките и предизвикателства пред Достъпа до 

добра храна в България. В рамките на проекта организираме годишна 

национална конференция, посветена на Достъпа до добра храна, 

където са представeни резултати от изследването, дискутирани 

предизвикателства и добри практики в регулаторната рамка, 

производството, търговията и публичния образ на добрата храна. 

 

На 16 октомври 2019 ще стартираме за втора поредна година 

НАЦИОНАЛНА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА. 

Символът на седмицата е ЗЕЛЕНИЯТ КАРТОН.  

 

Кулминацията на СЕДМИЦАТА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА 

ХРАНА‘2019 е на 24 октомври 2019 година -  от 10 до 17 часа в зала 

МОСКВА на ГРАНД ХОТЕЛ ПЛОВДИВ в град Пловдив ще 

организираме шестата национална конференция „ДОСТЪП ДО 

ДОБРА ХРАНА“  в партньорство с Евроток, Дружество Европейско 

право, Граждански институт, фондация „Екоцентрик“, движение 

„Хранкооп“ и община Пловдив. Приложено Ви изпращаме 

предварителна програма на конференцията и информация за годишните 

награди „Достъп до добра храна“. Очакваме Вашите предложения за 

презентации и номинации за годишните награди „Достъп до добра 

храна‘2019“ в срок до 22 октомври 2019г. на електронна поща: 

conference@dobrahrana.info. 

 

За да отбележим и 30-тата годишнина от приемането на 

Конвенцията за правата на детето, фокусът на инициативите в 

кампанията през 2019г е хранителната грамотност за децата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dobrahrana.info/
http://www.dobrahrana.info/
mailto:2015@dobrahrana.info
https://www.mzh.government.bg/bg/
http://civilinstitute.bg/
https://www.hrankoop.com/
http://ecocentric-foundation.org/
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За да отбележите лично 16 ОКТОМВРИ, Ви каним да се обедините около идеята за 

ЗЕЛЕНИЯ КАРТОН и да споделите с хората около Вас това, което правите за достъпа до добра 

храна. Независимо дали ще организирате или ще участвате в събитие от седмицата, и без значение 

къде живеете, можете да подкрепите НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА 

ХРАНА‘2019, като следвате тези ПЕТ стъпки: 

1. ВЗЕМЕТЕ зелен лист хартия и го СГЪНЕТЕ,за да получите вашия ЗЕЛЕН КАРТОН 

2. НАПРАВЕТЕ СНИМКА на себе си (или на групата) с вдигнат ЗЕЛЕН КАРТОН (Бъдете 

оригинални!) 

3. ПУБЛИКУВАЙТЕ Вашата снимка нa www.FB/DostapDoDobraHrana/ с надписа: "16 

ОКТОМВРИ – ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА", за да демонстрирате вашата подкрепа 

4. ИЗПРАТЕТЕ до 12 часа на 23 октомври 2019 вашата снимка на zelenkarton@dobrahrana.info за 

участие в националния конкурс, резултатите от който ще бъдат обявени на 24 октомври 2019 по 

време конференцията  „ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА“ 

5. СПОДЕЛЕТЕ с всички ваши приятели, така че и те да могат да се присъединят към движението 

и да вземат участие в инициативата „ЗЕЛЕН КАРТОН“  

 

По време на НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2019  

заедно с Вас и нашите партньори ще организираме: 

 общински форуми за насърчаване на общинските продоволствени политики;  

 училищни дебати – ученици от VIII-XII клас ще дебатират върху предизвикателствата, 

представени в документалния филм „НИЕ ХРАНИМ СВЕТА“ (филмът може да бъде гледан на 

www.dokumentalni.com/archives/1441) 

 открити кухни – посещения на деца и ученици в местни кухни и срещи с водещи местни 

кулинари; 

 открити пазари  – посещения на деца и ученици на фермерски пазари и срещи с водещи 

местни фермери; 

 открити производители - посещения на деца и ученици при производители на традиционни, 

фермерски и занаятчийски храни и срещи със собственици, технолози и майстори; 

 училищни мостове – срещи между ученици от професионалните гимназии с деца от детските 

градини и ученици от основните училища на тема „Вдъхновението да учиш за храната“; 

 градски тур за отговорно потребление – изберете тема, свързана с храна от наръчника 

Консумувай и направете градски тур за отговорно потребление: http://konsumuvai.org/bg/  

 

ВКЛЮЧЕТЕ СЕ в НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА ДОСТЪПА ДО ДОБРА ХРАНА‘2019 – 

ОРГАНИЗИРАЙТЕ общински форум, училищен дебат, открита кухня, открит пазар, открит 

производител и училищни мостове. Регистрирайте Вашето събитие на DOBRAHRANA.INFO. 

Очакваме информация – снимки, видео, репортажи - за Вашите събития и участвайте в номинациите 

за специалната награда за вдъхновяващо събитие zelenkarton@dobrahrana.info. 

 

WWW.DOBRAHRANA.INFO  WWW.FACEBOOK.COM/DOSTAPDODOBRAHRANA 

За оперативен контакт:д-р Христо Христозов– секретар на Организационния комитет – 0887 991 663 

Диана Банчева – връзки с медиите – diana@sreda.net, 0885 321 361 

 

Фондация „Българска месна традиция” e създадена за изследване, формиране, 

подпомагане и застъпничество на политики за съхраняване и развитие на българската месна 

традиция. Евро-Ток България e организация с 10 годишна история като неразделна част от 

Евро-Ток Интернационал, която е официален консултант на Европейската комисия в областта на 

храните.  

С УВАЖЕНИЕ, 

 
инж. Живка Георгиева, Председател на Организационния комитет 

http://www.dobrahrana.info/
mailto:zelenkarton@dobrahrana.info
http://www.dokumentalni.com/archives/1441
http://konsumuvai.org/bg/
mailto:zelenkarton@dobrahrana.info
http://www.dobrahrana.info/
mailto:diana@sreda.net
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VI-TA НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ  

„ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА: ПРАКТИКИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА  

ПРЕД ОБЩИНСКИТЕ ПРОДОВОЛСТВЕНИ ПОЛИТИКИ“ 

24 ОКТОМВРИ 2019 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА 

 

Организатори: фондация „Българска месна традиция“ и Евро-Ток България 

Съорганизатори:  фондация „Граждански институт“ и Дружество Европейско право 

Място: Зала „Москва“, Гранд Хотел Пловдив, гр. Пловдив  

 

ВРЕМЕ ТЕМА НА ПАНЕЛА МОДЕРАТОР/ПРЕЗЕНТАТОР 

09:00 – 10:00 Регистрация на участниците 

10:00 – 10:15 Откриване на конференцията: 

 Приветствие от организаторите  

 Приветствия от партньори 

Представители на партньори 

 10:15 - 10:45 Връчване на годишни награди „Достъп до добра храна‘2019“  

10:45 – 12:00  Първи панел:  

 Достъп до добра храна: Предизвикателства 

пред общинската продоволствена политика 

Презентатори – представители на 

държавни институции, общини, 

производители, фермерски пазари, 

училища, детски градини, изследователи 

Панелна дискусия  

12:00-13:00 КЕТЪРИНГ –  ДИСКУСИЯ 

с подкрепата на hrankoop.com и zhika-foods.eu 

13.00 – 14:00 Втори панел:  

 Достъп до добра храна: Училищата и 

Храната 

Презентатори – представители на 

държавни институции, регионални 

инспекторати на МОН, училища, детски 

градини, центрове за професионално 

обучение, професионалисти, 

изследователи 

Панелна дискусия  

14:00 - 15:00 Трети панел:  

 Достъп до добра храна: Публичният образ 

Презентатори – представители на 

държавни институции, общини, медии, 

производители, граждански организации, 

изследователи 

  

15:00 – 15:15 КАФЕ-ДИСКУСИЯ 

15.15 – 16:30 Четвърти панел:  

 Достъп до добра храна: Кулинарният 

туризъм  

Презентатори – представители на общини, 

кметства, читалища, граждански 

организации, производители на 

традиционни храни, изследователи 

Панелна дискусия 

16:30 – 17.00 ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА 

 

Забележка:  

 Всяка презентация следва да бъде до 10 мин. 

 Организаторите запазват правото да правят промени в програмата. 

http://www.dobrahrana.info/
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ГОДИШНА НАГРАДА 

„ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА – 2019“ 

 

С цел да насърчат приноса за разширяването на достъпа до добра храна през 2014 година 

фондация „Българска месна традиция“ и Граждански институт учредиха годишни награди „Достъп 

до добра храна“ като обществено признание за инициативите и цялостната дейност на 

номинирания: 

 начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания допринася за 

разширяване на достъпа до добра храна; 

 начинът, по който инициативата или цялостната дейност на номинирания насърчава 

производството, търговията и публичния дебат с цел разширяване на достъпа до добра 

храна;   

 принос за развитие на партньорства между различните сектори в областта на храните; 

 системното въздействие на инициативата или дейността на номинирания; 

 устойчивостта на инициативата или дейността на номинирания; 

 новаторството и вдъхновението от инициативата или дейността на номинирания. 

 

КАТЕГОРИИ: 

Категория „Цялостен принос“ 

Категория „Държавна политика“ 

Категория „Общинска политика“ 

Категория „Младежко предприемачество“ 

Категория „Публичен образ“  

Категория „Кулинарен туристически продукт“ 

Категория „Местен пазар“ 

Категория „Детско хранене“ 

Категория „Училище“ 

Категория „Детска Градина“ 

 

Специална награда за вдъхновяващо събитие от НАЦИОНАЛНАТА СЕДМИЦА НА 

ДОСТЪП ДО ДОБРА ХРАНА‘2019“   

 

До 12 часа на 23 октомври 2019 очакваме Вашите предложения за номинации на 

www.dobrahrana.info 

http://www.dobrahrana.info/
http://www.dobrahrana.info/

