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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.



ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАКТИКИ



КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ?

Ние работим активно с ученици от професионалните гимназии по селско стопанство, като им
осигуряваме възможност за професионални практики в нашите градини и опит в
природосъобразното земеделие. 
В къща за гости „Ботаника“ можем да настаним ученици от по-далечни места в страната.

Предлагаме следните условия за професионални ученически практики:
 

36 лв. нощувка плюс храна на човек; 
 

Групи над 15 души ползват 10% отстъпка при две или повече нощувки.
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