
ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в солидарно земеделие  

Здравейте, мили приятели,

За тези от вас, които познават програмата ни за солидарно земеделие - вече може да 
направите своите заявки за 2022 г. В сезонните кошници добавяме някои нови неща от 
нашите градини, като ленено семе и спагетена тиква, билков чай от лимонена вербена, 
както и някои продукти на ферми, с които си партнираме - това са нашите приятели от 
"Венец", с вълшебните био череши и каисис, а също и мед от пчелна ферма "Медовинка" в 
Илинденци, чиито пчелички работят и в нашите градини. Разпределянето на 
зеленчуците и плодовете в сезонните кошници и тази година ще бъде само след 
предварителна заявка. 
(Ако искате да научите повече за този екологичен начин за солидарно стопанисване на 
земята http://www.solidarno.com/sites/solidarno.com/files/CSA-poster_broshura-2011.pdf)

Инициатива за социална и обучителна ферма
Сдружение  СОФЕРА

За тази цел Ви молим 
до 31. 12. 2021 г. 

да попълните Вашата индивидуална 

Форма за заявка. 

Кошниците отново ще бъдат достъпни 
за членове на Софера, но и Вас молим, 
да направите своя избор от съответните 
палитра на семена, както и кой месец 
искате да получите сезонна кошница. 

За желаещите да се включат за пръв път предлагаме възможност да поръчат своята сезонна 
кошница отделно за всеки месец от април до ноември 2022 г. 



Кошниците се получават веднъж в месеца и се доставят до избран от Вас адрес за София или 
чрез Еконт (за сметка на получател) до всяко място в България и пак вярваме, че транспортът 
е оправдан в сравнение със стоките по магазините, които често идват от други континенти)

Всяка отделна кошница на свободна поръчка е на стойност 25 лв. като включва избрани от 
Вас зеленчуци и плодове, билки и подправки. Новото е, че сами определяте продуктите в 
кошницата и може да ги комбинирате според Вашето желание. Общата стойност и тегло са 
уеднаквени, например ако за съответната месец изберете само един продукт, получавате по-
голямо количество. 

Вашето заявление за участие в програмата се активира след попълнено и подписано 
заявление и документ (разписка или нареждане за банков превод) за извършено плащане. 

Благодарим Ви! 

Име: _______________________________________________________________________________________________________________

Телефон: _______________________________________________________________________________________________________________

e-mail: _______________________________________________________________________________________________________________

Желая да получавам месечен бюлетин във фейсбук           ел. поща            телефон 

Кошници за членове на Сдружението  https://www.sofera.org/products

Желая да получавам 

1 сезонна кошница    (за месец _____________________________________________________________________  )

2 сезонни кошници    (за месеците _____________________________________________________________________  )

3 сезонни кошници   (за месеците _____________________________________________________________________  )

Кошници свободна поръчка
________ бр. сезонни кошници    (за месец __________________________________________  )



Форма за заявка 
Заявявам, че бих искал в сезонната ми кошница

микс зелени салати1 връзка

микс репи1 връзка

микс спанак1 връзка

червени репички 1 връзка

лук/чесън 1 връзка

пролетни цветя 1 букет

април
май
юни

април
май
юни
октомври
ноември

април
май
юни

април
май
юни

април
май
юни

април
май



микс цветни моркови1 връзка

манголд1 връзка черници
1/2 кг

артишок
1/2 кг

лилав грах 
1/2 кг 

смокини   1/2 кг

зелен грах  
1/2 кг

юни
юли

май
юни
юли

юни май
юни

май
юни

май   -  зелени смокини за сладко
за август   -  зрели смокини крушовидни
за август   -  зрели смокини черни
за септември   -  зрели смокини крушовидни
за септември   -  зрели смокини черни

май
юни



розов домат 1 кг

червено-оранжеви зебра 
домати 
1/2 кг

лимонена
краставица 
1/2 кг

томатийо (мексикански 
физалис) 
1/2 кг

зелени зебра домати 
1/2 кг микс чери домати   

1/2 кг

юли
август
септември

юли
август
септември

юли
август
септември

юни
юли
август

юни
юли
август

юни
юли
август
септември

земна ябълка  
1/2 кг Якон земна круша  

1/2 кг 
октомври
ноември

ноември



ароматни 
зарзали  1 кг

патладжан различни 
сортове  1 кг 

цвекло различни 
сортове   1 кг

юни
юли

август
септември

август
септември
октомври

НОВО
спагетена тиква  1 кг

нар  1 кг
райска ябъла    1 кг

октомври
октомври
ноември

октомври
ноември



Към всяка една от 
кошниците ще бъдат 

добавени различни букети 
от билки и подправки. 
Ако имате специални 
желания, моля да ни 

уведомите

хинап 1 кг пресен сок от нар 
250 мл замразен сок от нар  

250 мл

юли
август
септември

.......... бр октомври

.......... бр ноември
.......... бр октомври
.......... бр ноември

Може да добавите колко броя сок бихте искали да заявите

___________________________ ОБЩА ДЪЛЖИМА СУМА лв. 

Ново, което може да довабите в кошниците си -  
ленено семе (1/2 кг.)



Условия на договора 

Една от особеностите при програмите за солидарното земеделие е, че членовете им подкрепят фермата, 
поемайки заедно, както рисковете, присъщи за селскостопанското производство (лошо време, суша, 
ранни слани, слаб добив, напасти по растенията), така и възнаграждението в случаите на изобилна 
реколта. Фермерите от програмите за солидарно земеделие целенасочено вземат мерки срещу 
непредвидени ситуации, използвайки методи на отглеждане, които предпазват реколтата, като по 
този начин намаляват риска за членовете и оптимизират техните дялове: отглеждане на разнообразни 
култури, които виреят при различни условия; покриване на растенията; използване на оптимално 
сеитбообръщение и напояване. Освен това, те изграждат отношения на доверие. Като цяло, членовете 
на програмата получават голямо разнообразие от зеленчуци в изобилие. 
Поради гореизброените съображения се съгласявам с факта, че доколкото в градините на Софера 
добросъвестно се произвежда чиста продукция, съгласно биодинамичните принципи за съответния 
период, няма гаранция за количеството или съдържанието на сезонните доставки. Софера си запазва 
правото да прекрати дадена заявка при извънредни обстоятелства, като стойността на оставащите за 
периода доставки ще бъде възстановена. Ако сте предплатили, но желаете да прекратите получаването 
на кошниците  стойността на оставащите за периода доставки ще бъде възстановена в размер не по-
голям от 55 % от размера на общата дължима и заплатена сума. 

Място и дата: Подпис:  __________________________________________________________________________ 
  /Име и Фамилия/

________________________

________________________ Подпис:  __________________________________________________________________________

/Агроном на Софера/

Моля, съхранявайте вашия екземпляр.

www.sofera.org




