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Фондация Ботаника Лайф е
неправителствена организация в
обществена полза, учредена през 2015

година. Тя е създадена от Апостол
Апостолов в памет на неговите баща,

дядо и баба - Кънчо, Апостол и Мария,

които му оставят в наследство къща и
земеделски земи в с. Надарево,

Търговище.

Воден от желанието си да помага на
младите хора да развиват своите
интереси и потенциали в синхрон с
принципите на устойчивото развитие,

Апостол взема решение да предостави
на фондацията своите наследени
имоти, които да бъдат използвани за
обучение на деца и младежи.

Кънчо, Мария и Апостол Кръстеви



През 2020 година в двора на 120-

годишната дядова къща врати отвори
ново двуетажното здание на къща за
гости „Ботаника“, за да посреща
малки и големи приятели на при-

родата, земеделци и градинари, както и
пътешественици, които ценят спо-

койствието на село.

Днес къщата, предоставена на фон-

дацията, е преобразувана в Обучи-

телен Център за деца и младежи, а
земеделските земи са красиви градини
за производство на плодове и зеленчу-

ци. В новата база децата учат как да се
грижат за растенията, а младежите
търсят своето професионално развитие
в сферата на устойчивото земеделие.

Къща за гости „Ботаника“

Старата къща преди да бъде превърната в Обучителен
център



Що е устойчиво
земеделие? 
Устойчивото земеделие се фокусира върху
екологията, поддържането на природния баланс и
безвредното използване на текущите ресурси.

Целта на устойчивото земеделие не е
икономическата стойност на реколтата, която да
се постигне на всяка цена, а напротив, чрез
употреба на природни и щадящи околната среда
методи, да се отглежда екологично чиста и
качествена продукция. Устойчиво, защото не
оказва вредно влияние и не поставя под въпрос
бъдещето на съществуващите природни блага и
на поколенията.



ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦА



КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

ВАРИАНТ „В ДОМА НА
РАСТЕНИЯТА“: ПОЛУДНЕВНО
ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ГРУПА ДО 25

ДЕЦА ДО 3 ЧАСА,
КОЕТО ВКЛЮЧВА:

Ние работим активно с деца от предучилищна и начална училищна възраст, като
предлагаме тематични образователни занимания и игри, съобразени с възрастта на деца-

та. Стремим се да организираме пълноценно и вълнуващо изживяване сред природата, за
да помогнем на децата да укрепят връзката със земята и занапред да се стремят към нея.

За организирани групи предлагаме следните варианти за посещения:

Опознавателна разходка
в нашите градини;

Запознаване с живота в
градината;

Интерактивни игри;

Топъл чай.

Цена: 6 лв./дете*

10 лв./дете включва и
кулинарна работилница със

сезонни зеленчуци
 

ВАРИАНТ „ПРИЯТЕЛИ С ПРИРОДАТА“: 

ЦЕЛОДНЕВНО ПОСЕЩЕНИЕ ЗА ГРУПА
ДО 25 ДЕЦА

ДО 6 ЧАСА, КОЕТО МОЖЕ ДА
ВКЛЮЧВА**:

Разходка и запознаване с живота в градина;
„Да поработим заедно“ – физически  зани-
мания в градината;      
Топъл чай с почерпка;        
Интерактивни игри;    

„Красотата на природата“ – арт занятия;       
„Готвим заедно“ – приготвяне на ястие с
нашия готвач;
Английски език.      

  Тематични занимания по избор:

Цена: 15лв./ дете*

ДРУГИ ВЪЗМОЖНОСТИ:

Зелено училище;
Уроци на открито;
Лагер;
Семейно посещение;
Рождени дни и детски
партита;
Тематични събития.

 

Възможност за нощуване в
къща за гости „Ботаника“.

 
*Цената не включва цялостно изхранване. **Програмата може да бъде съгласувана с нуждите, желанията и възможностите на групата.
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