
Съхраняване на местния поминък чрез 

традиционните сортове и храни 

Примерът на Куртово Конаре 



ЗА КУРТОВО КОНАРЕ 

 Разположено е в Тракийската низина, на левия бряг на река 
Въча и в подножието на Бесапарските Ридове и Родопите. 
Отстои на 25 километра югозападно от Пловдив и се намира 
на 5 километра от общинския център-гр.Стамболийски. На 
запад естествената граница между К.Конаре и с. Ново село е 
Стара река.  

 Има 2700 жители 
 В землището на Куртово Конаре се намира двореца „Кричим”- 

едно от любимите места на Цар Борис III и неговото 
семейство. През 1937 г. царица Йоанна дарява на селото 
първата селска детска градина.  

 От тук са произлезли най-ранните домати в България, 
първите фъстъци, трайната ябълка “Куртовка”, прасковата 
“Червена куртовка” и първият килограм смлян червен пипер 
страната. “Куртовската капия” – най-добрият сорт пипер носи 
името на Куртово Конаре. 

 



ПОМИНЪК  В  МИНАЛОТО 



«ФЕСТИВАЛ НА ЧУШКИТЕ, ДОМАТИТЕ, 

ТРАДИЦИОННИТЕ ХРАНИ И ЗАНАЯТИ» 

Цели: 
•Възраждане на старите 
земеделски традиции на 
Куртово Конаре 
•Подкрепа за местния 
поминък 
•Засилване ролята на 
културата за развитие на 
региона и повишаване на 
неговата 
привлекателност. 

2009-2017  



КАКВО ПОСТИГНАХМЕ 

 Фестивалът  допринася  едновременно за постигане на 
икономически, екологични , социални и образователни  цели  и 
включва: 
 

 - Изграждане на инфраструктура 
 - Закупуване на оборудване 
 - Популяризиране на местния бит, храни и занаяти 
 - Тласък за развитие на алтернативен туризъм –селски, 

кулинарен, фестивален 
 - Повишаване на капацитета -образователни дейности-

обучения, семинари и др.п. 
 - Достъп до  различни жанрове изкуство- любителско и 

професионално  
 
 Фективалът обединява различни институции, организации и 

структури 
 

 И в двата случая се  води до повишаване качеството на живот, 
увеличаване на заетостта, повишаване на самочувствието на 
общността. 
 



ЕФЕКТИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКО ВЪЗРАЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО 

 Нови маркетингови стратегии за развитие; 
 Повишаване на квалификацията на  местните хора и 

развитие на човешкия ресурс; 
 Усъвършенстване на инфраструктурата на 

икономическата среда; 
 Развива местния поминък и предприемачество: нуждата 

от леглова база, места за хранене, кътове за отдих, 
сувенири, домашно консервиране 

 Стимулира  местния бизнес: чрез мащабни събития се 
увеличават инвестициите в местни производства  

 Привличане на заинтересовани търговци, тур-оператори 
и др.; 

 Събития, свързани с поминъка, фолклора и 
традиционните храни – извън фестивала / гостуване на 
различни групи- от страната и чужбина/ 
 



ПОЛЗИ ОТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ФЕСТИВАЛА ЗА 

ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ 

 Повишено самочувствие  и удовлетворение от труда 
- адекватно заплащане 

 Стимулира инициативността и иновативността на 
местните хора 

 Връщане към корените - издирване на уникални 
местни рецепти, технологии на готвене, стари 
земеделски практики 

 Повишено търсене на местната продукция по време 
на фестивала и след него 

 Повишен медиен интерес 
 Покани за участия на различни изложения – 

“Зелени дни”, “Био Мания”, Форум”Горичка”, 
Фермерски пазари”, Метро и др. 

 



СРЕЩАТА СЪС СЛОУ ФУД -2013Г. 

 Създаване на Конвивиум 

 Вписване на наши уникални храни в 

Съкровищницата на вкусовете 

 Участие на различни изложения в 

страната и чужбина 

 Включване в проект ЕSSEDRA 

 Сериозна заявка за Президиум 

 



ПРЕЗИДИУМ  
 Президиумът закриля: традиционни продукти, изложени на 
риск от изчезване (продукти от Съкровищницата на 
вкусовете) 

Нашите цели: 
 Природозащитни: защита на биоразнообразието, 

подобряване на устойчивостта на производството на храни; 
 Икономически: увеличаване на броя на производителите, 

развитие на местно ниво, стимулиране на конкретни 
дейности, увеличаване на заетостта; 

 Социални: подобряване на социалната роля на 
производителите, укрепване на техния организационен 
капацитет и самочувствие; 

 Културни: укрепване на културната идентичност на 
производителите и популяризиране на мястото 

 



ТЕНДЕНЦИИ 

 Увеличаване на броя на участващите във фермерския пазар по 
време на фестивала  – от 1- през 2009г.  до  14 местни 
производители на храни и 8 земеделски производители  през 2014г. 
и над 20 - от други населени места 

 Подобряване на качеството на предлаганата продукция 
 Увеличаване на асортимента 
 Брандинг 
 Непрекъснато нарастване на клиентите, сред които преобладават 

лекари, представители на бизнеса, млади образовани хора от 
големите градове.. 

 Директни и он-лайн продажби 
 Осъзнатост за обединяване – Сдружение”Президиум – Куртово 

Конаре” 
 Повишаване на интереса към екологични практики 
 Общи дребни инвестиции 
  Дарителство за местни каузи 
 Интерес към местните сортове от страна на хора извън общността- 

семена, фиданки, разсад 
 Желание за отглеждане на местни сортове от страна на местни 

производители 
 Нарастващ интерес от страна на медии, експерти, представители на 



ПРОБЛЕМИТЕ ПРЕД МЕСТНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ: 

 Националното ни законодателство не се занимава със защитата на 
занаятчийските храни 

 Европейските регламенти не са адаптирани към нашите условия 
 Липсва Наредба за дребни преработватели на продукция от 

растителен произход 
 Остават в сивата икономика, поради нерегламентирането на 

дейността 
 Липса на средства за инвестиции 
 Неразбиране на предимствата на различните форми на сдружаване 
 
Изводи: 
  - Необходимо е опростяване и адаптиране на законодателството към 

реалността и възможностите на малките земеделски 
производители! 

  - Необходимо е затваряне на цикъла – малки фермери – 
производители на традиционни храни от растителен произход! 

  - Необходимо е включване в ПРСР и субсидиране на дейността на 
производителите на традиционни храни! 

   - Необходими са експертна помощ и институционална подкрепа! 

 



СИМВОЛИ –ЛОГО, ХИМН, НАГРАДИ 



ФЕРМЕРСКИЯТ  ПАЗАР ПО ВРЕМЕ НА ФЕСТИВАЛА– 

2009-2012 



ФЕРМЕРСКИЯТ  ПАЗАР ПО ВРЕМЕ НА ФЕСТИВАЛА 

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ – 2013-2016 



ТРАДИЦИОННИ ХРАНИ 



ТРАДИЦИОННИ СОРТОВЕ 



ОБУЧЕНИЯ И СРЕЩИ 



ОН-ЛАЙН МАГАЗИН  

http://www.kurtovokonare.com/shop/  



ФЕЙСБУК СТРАНИЦА 

Куртово Конаре Фест 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО! 

Емилия Шушарова 

e-mail: ema_sh@abv.bg 

Моб. тел.: 0885 798 084 

 


