


Сдружение “ЕКВУС ЕТ КАНИС БАЛКАНИКА” 
Мисия: Съхраняваме древните породи, местната култура 
и биоразнообразие, защото те ни свързват с мъдростта и 
традицията на миналото и са надежда за едно устойчиво 
бъдеще.

Проект ЕКО-ФЕРМА “ЕЛАТА” развива:
• Програма “Опазване на местните автохтонни породи” 
• Образователна еко-вселена за цялото семейство 
• Експериментална био-динамична градина 
• Демонстрационен център “Традиционни методи за 
производство на млечни продукти от краве и овче мляко” 
• Доброволческа програма “Еко-фермер за един ден” 
• Кампания “Близо до природата, близо до себе си”

За контакт: 0895 449 661
Е-мейл: ec_balcanika@abv.bg
URL: www.ecbalcanika.com

Част от мрежата за Солидарно земеделие: 
www.solidarno.com/elata

Благодарим ви, че подкрепяте усилията ни за запазване 
на древните български породи и традиции!
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ХЛЯБ И ИЗКУСТВО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА

Да замесиш, изпечеш и споделиш топъл хляб - древна 
традиция и универсално изкуство, достъпно и обичано от 
всички - създава усещане за дом, за топлина, за единение. В 
Хлебната Къща месенето на хляб се прави от много и разни 
хора заедно, придружено от изкуства, екологични инициативи 
и православни християнски беседи.

“Хляб и Изкуство за Социална Промяна” закваси близо 20 
културни и социални центрове на шест континента.

Нека всички бъдем зърна, даващи плод; квас, издигаща духа;  
трохи от общия хляб, както различни така и в крайна 
сметка просто трохи...

ХЛЕБНА КЪЩА

E: nadezhda.savova@gmail.com 
Т: 0888 487 368
Хлебна Къща „Св. Христофор”
A: ул. „Сан Стефано” 26, 
Габрово 5300
www.bread-art-house.org 

Международен Съвет на 
Самодейните Средища, 
Internati onal Council for 
Cultural Centers (I3C)
ул. Нишава 61, София 1680
www.internati onal3c.org

www.solidarno.com/bread-art
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Био-ферма, с. Мало Пещене
Местоположение: с. Мало Пещене, община Враца (на 25 км северно от Враца). 
Сертификатор: Балкан Биосерт ООД
Сертифицирана площ: обща площ 85 дка, 
Статус на полетата: биологични (няма в преход)
Основно производство: зеленчукопроизводство
Сортове: Предимно български (чужди се ползват само, ако няма български)
Видове: Пипер, домати, тикви, тиквички, зрял фасул
Торове: Биохумус, листен тор от коприва (собствено производство от диворастяща 
коприва), говежди и биволски тор
Препарати за растителна защита: не използвам дори и разрешените за 
биологично производство
Почвообработки: използвам лека техника за почвообработки и садене, за да 
не се утъпква почвата. Не ора, а само разрохквам повърхностния слой преди 
сеитба или садене, за да се запази плодородието на земята. 

Лично за мен, Биоземеделието е философия и начин на живот!

Член на Българска Асоциация Биопродукти

URL: www.solidarno.com/bio-ferma
Част от мрежата за Солидарно земеделие: www.solidarno.com/bio-ferma

За контакт: Милен Стоянов
Тел: 0893 620 792
Skype: blageor
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КЪЩАТА С БАМБУКА

• Био-динамична градина със сертифицирана продукция
• Дегустация на местни специалитети
• Зони за отдих, стаи за гости
• Образователна еко-ваканция за деца
• Уикенд с мама и татко
• Еко-приключения из Родопите
 

За контакт:
 Бачково 4251 
 ул. Освобождение 26
 Тел.: 0331 989 76
 GSM.: 0897 77 44 85
 E-mail: dimitarstoyanov@mail.bg

Част от мрежата за Солидарно земеделие: 
www.solidarno.com/bambuka 
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