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The DIY Vertical Urban Farming Garden Manual aims to raise the awareness of urban
farming and provide step-by-step instruction in support to potential users to try it on
in their homes, offices, common areas of residential buildings or else. 

The manual takes you through the entire process: from the benefits and challenges of
having an indoor vertical garden to detailed manuals for creating a physical structure
to planting guide, care and more. 

There are four options for physical structures proposed, all of which developed
through a design process with users and tested for a period of 3 months in different
locations in Sofia. The structures are free standing, using different sustainable
materials, appropriate for diverse interiors, thus allowing you to choose a design in
line with your space and taste. 

The manual provides instructions for soils, drainage and watering. Citizens of Sofia can
benefit from the municipal program to receive 10 l compost annually if you show you
have paid your local taxes. 

You can also see our suggestions what crops are appropriate for year-round urban
farming, varying from herbs and spices, to fruit and vegetables, to sprouts and
microplants. 

You can also find valuable advice on how to maintain your urban garden, as well as
recommendations for further readings or joining communities of urban farmers. 

The manual is developed by Sofia Development Association in the framework of
CityZen project funded by the INTERREG EUROPE programme, co-funded by EU’s
ERDF.
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Упътване
Знаете ли, че прекарваме 90% от живота си
на закрито? Това трябва да ни подтикне да
създаваме здравословна работна и жилищна
среда, не само интериорна естетика. 

Вертикалните градини ни дават възможност
да включим природата във вътрешната си
среда, да създадем успокояващо
пространство с визуална връзка с природата
и да скъсим пътя от производството на
храната до трапезата. Затова тяхната 

Какво представлява
вертикалната градина

популярност нараства непрекъснато. Ако потърсите хаштаг #verticalgarden в
Инстаграм, ще намерите повече от 208 000 публикации! Освен всички
ползи, вертикалните градини изглеждат фантастично! 

Вертикалната градина е конструкция за отглеждане на растения във
височина, която използва въздушното пространство, стените или таваните.
Тя може да бъде самостоятелно стояща, прикрепена към стена или окачена
на таван или стена. Растенията, които се отглеждат в саксии и контейнери,
могат да бъдат премествани лесно, но пък заемат повече място и изискват
повече грижи. Вертикалните градини са чудесни алтернативи за по-малки
пространства, защото увеличават многократно площта за отглеждане на
растения. 

Прое���� CityZen е ф�нанс�ран �о �ро�рама ИНТЕРРЕГ Е�ро�а � 
с�ф�нанс�ран о� Е�РР на ЕС. 2

https://www.instagram.com/explore/tags/verticalgarden/
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Вертикалните градини не просто изглеждат добре, те могат да подобрят
цялостното ни качество на живот. Те помагат за: 

          По-добро качество на въздуха. Растенията са естествени
пречистватели на въздуха. 

          Естетизиране на пространството. 

          Максимално ефективно използване на пространството.

          По-добро качество на продукцията от зеленчуци, подправки и
билки, отгледани в удобството на вашия дом или офис. 
          Намаляване на шума. Растенията поглъщат част от шумовото
замърсяване в помещението.  

          По-добър температурен баланс. Вертикалните инсталации забавят
охлаждането или загряването на вътрешните стени и температура,

особено през лятото. 

          Подобряване на настроението. Заниманията с градинарство
намаляват стреса и подобряват самочувствието. Зеленото е един от най-

отпускащите цветове, който помага за освобождаване на енергията и
повишава продуктивността. 

          По-здравословен живот. Занимаващите се с градинарство имат 36%

по-малка вероятност да развият деменция. 

          Насърчават хората да бъдат креативни и отговорни. 

          Дава алтернатива на традиционното отглеждане на култури.

Бъдещето на селското стопанство може да се окаже в града, а не в
отдалечените райони и села. 

Ползи от вертикалните
градини
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Предлагаме ви 4 изпробвани варианта за вертикални градини, доказано
лесни и достъпни, създадени в рамките на дизайн семинари, проведени на 11
и 18 октомври 2021г. в рамките на проект CityZen, финансиран по програма
ИНТЕРРЕГ Европа и съфинансиран от ЕФРР на ЕС. Използваните материали са
устойчиви, естествени или рециклирани. Структурите са свободно стоящи,
което ги прави подходящи за различни интериори, без да се налага сложна
инсталация и укрепване. 

Изберете дизайн, който най-добре отговаря на вашето пространство и нужди.
Създаването на структурата може да е забавно. Използвайте всичко, което
вече имате. Следвайте инструкциите и ще имате успешен проект! 

КАК ДА СИ НАПРАВИМ САМИ
САМОСТОЯТЕЛНО СТОЯЩА 
ВЕРТИКАЛНА ГРАДИНА 
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- 1бр. дървена стълба с 4 стъпала (132см)

- 5бр. дървени летви (46х600мм)

- 6бр. дървени летви (46х800мм)

- 5бр. дървени летви (60х100мм)

- комплект за боядисване (вана с 2 валяка)

- боя 1л. (цвят по избор)

- 32бр.гвоздеи (винтове)

Ма��а А-обра�на �ер���а�на
�ра��на
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  Необхо��м� ма�ер�а��1.

a.    Четка

b.    Валяк

c.    Бояджийска вана

d.    Чук

e.    Рулетка

f.     Молив

g.    Ръкавици

h.    Найлони

i.     Разредител за боя

2.  Необхо��м� �нс�румен�� 
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1.    Боядисване (цвят по избор) на дървената стълба и на всички дървени летви

2.    Измерване и отбелязване:

       - Определяне на мястото на летвите върху стълбата и разстоянието между тях

3.    Заковаване (завинтване) на летвите върху стълбата използвайки пирони и

чук. Вместо пирон и чук можете да използвате бормашина и винтове.
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3.  С�����

4.  Ф�на�ен
�ро�у�� –
132см А-обра�на
�ер���а�на
�ра��на 

Техническа схема може да
бъде изтеглена от ТУК.

Конструкцията е пилотно
тествана въа филиал на
Столична библиотека. 

https://www.sofia-da.eu/images/resources/Vertikalna_gradina_A_CityZen.pdf
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Го�яма А-обра�на �ер���а�на
�ра��на
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  Необхо��м� ма�ер�а��1.

a.    Чук

b.    Трион (зеге, циркуляр)

c.    Ролетка

d.    Прав ъгъл

e.    Бормашина

2.  Необхо��м� �нс�румен�� 

- 1 бр. дървена стълба с 6 стъпала (192см)

- 11 бр. дървени плотове/дъски (100х25х1.8см)

- 6 бр. дървени летви (50х25х1.8см)

- 24 бр. Пирони (2-3 см)

- 14 бр. затворени кукички 
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a.   Разкрояват се дъските на 9 дъски по 100см и 4 по 50см

b.   Разкрояват се летвите на 2 летви по 47см и 8 по 20см

c.   Измерва се разстоянието между стъпалата от вътрешната страна на
стълбата. Летвите се прикрепят към дъските, като те слъжат като стопер
използвайки стъпалата на стълбата. Като се сложат летвите на дъските, те
трябва да влизат между стъпалата. 

d.   Заковават се дъските към летвите с помощта на пирони, като най-долният
ред се състои от 4 дъски с разстояние 3см между всяка и се ползват двете 47см
летви. Следващите редове са от по 2 дъски с разстояние 2см между тях и
използват 20см летви.

e.   Закованите дъски и летви се слагат на стъпалата на стълбата. 
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3.  С�����

4.  Ф�на�ен �ро�у�� 

Конструкцията е пилотно тествана в
София Тех Парк и супермаркет на
Централния кооперативен съюз.

Техническа схема може да
бъде изтеглена от ТУК.

https://www.sofia-da.eu/images/resources/Skica-Golqma-A-obrazna_CityZen.pdf
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a.    Използвана хартия, с която да предпазим работното ни

място чисто и небоядисано (рециклираме отново)

b.    3D принтер и компютър

c.     Дърводелски молив 

d.    Макетно ножче 

e.     Ножица

f.      Гъба за миене

g.     Бормашина

Вер���а�на �ра��на с ре�����ран�
бу�����
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  Необхо��м� ма�ер�а��1.

2.  Необхо��м� �нс�румен�� 

- 1 бр. поцинкована тръба, висока около 1.80см

- 1 бр. овално корито (леген)

- 1 бр. стойка за чадър (може да се използва пластмасова,

метална такава)

- 6 бр. болтчета и гайки 

- Бял и златист спрей за декорация 

- 6 бр. туби от минерална вода – рециклираме тези, които

имаме в наличност  



Прое���� CityZen е ф�нанс�ран �о �ро�рама ИНТЕРРЕГ Е�ро�а � 
с�ф�нанс�ран о� Е�РР на ЕС.

a.     Почистване, рязане и моделиране на бутилките от минерална вода 

b.     Боядисване на PVC легена (с цвят по избор)

c.     Боядисване на тубите от минерална вода (с цвят по избор)

d.     Оразмеряване на тръбата по ваша преценка

e.     Пробиване на поцинкованата тръба 

f.      Поставяне на болтчета и гайки в тръбата на определените вече места 

g.     Боядисване на поцинкованата тръба 

h.     Поставяне на боядисаните и изрязани туби върху тръбата 

i.      Чертане и  3D моделиране на тапа 

j.      Поставяне на тапа
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3.  С�����

4.  Ф�на�ен �ро�у�� 

Конструкцията е пилотно тествана в
SofiaLab.
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a.    Винтоверт 

b.    Бургия 4.5 мм

c.    Бит

d.    Прав ъгъл

e.    2 бр. стяги

Вер���а�на �ра��на сан��� с
че�ме��е
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  Необхо��м� ма�ер�а��:1.

2.  Необхо��м� �нс�румен��: 

-  5 бр. летви (2000х40х40 мм)

-  2 бр. греди (3000х58х38 мм)

-  OSB с размер 2440х1220х11 мм

-  24 бр. винтове 5х70 

-  100 бр. винт 4х40

-  25 бр. двойни пирони (3,1х3,1 мм)

-  Армираща мрежа (2000х1000)

-  1,5 м дебело фолио (за хидроизолация) 
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a.   Летвите се разкрояват на:

             i.   6 летви по 69,8 см;

             ii.   4 летви по 65 см;

             iii.   6 летви по 32 см;

             iv.   4 летви по 13 см.

b.   Гредите се разкрояват на:

             i.   2 греди по 170 см;

             ii.  1 греда 80 см.

c.   Късите страни на сандъка се сглобяват с 4 бр. летви по 65 см, 6 бр. летви
по 32 см и 12бр. винтове 5х70

d.   Дългите страни на конструкцията се сглобяват с 6бр. летви по 69,8 см и 
12 бр. винтове 5х70

e.   OSB се разрязва и се сглобява към конструкцията с 2бр. стяги и 96 бр.
винтове 4х40

f.   Чекмеджето се сглобява с 4бр. летви по 13 см, OSB и винтове 4х40

g.  Рамката се сглобява и прикрепя към сандъка с 2бр. греди по 170 см и 1бр.
по 80см, армираща мрежа, 14бр. винтове 5х70 и 25бр. двойни пирони

h.   Хидроизолацията се поставя в сандъка с помощта на чук, Г-образни
пирони и макетен нож. При поставяне на хидроизолацията трябва да се има
предвид, че почвата ще опъне фолиото, затова трябва да се сложи по-
отпуснато.

3.  С�����:
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4.  Ф�на�ен �ро�у�� – �ер���а�на
�ра��на сан��� с че�ме��е � рам�а 

Техническа схема може да бъде
изтеглена от ТУК.

Конструкцията е пилотно тествана в
жилищна сграда в квартал Изток и
Столична община.

https://www.sofia-da.eu/images/resources/Skici-Sanduk-CityZen.pdf
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Пре��а�н� сре�с��а:

Определено място за работа (боядисване, рязане, пробиване,
чистене, оразмеряване, експериментиране).

Необходими ръкавици, подходящо облекло и обувки.

С��е��:

Пазаруването би отнело по-малко време, ако знаеш с пълна
точност какво ти е необходимо и откъде можеш да го вземеш.

Нужно е наличието на автомобил.

Подготовката на терена за работа е необходима, за да ти е 
по-лесно по време на работата.

В зависимост от това какво ще отглеждаш зависи и
дълбочината на бутилките/саксиите. 

Вместо пирони и чук, може да се използва винтоверт и винтове
за улеснение.



Контейнери и почва
Почти всичко може да бъде използвано за
контейнер: консервни кутии, кухненски
съдове, рециклирани бутилки… Само не
забравяйте да им пробиете дупки за дренаж. 

Ако избраният от вас дизайн има малки
окачени контейнери, убедете се, че са
достатъчно здрави, но не са твърде тежки за
конструкцията. 

Тъй като вертикалните градини имат ограничени възможности за оттичане,
много важно е да направите добър дренаж на дъното на саксиите от малки
камъчета или друг подобен материал, защото корените на повечето растения
загниват в прекомерна влага. 

След като сте сложили дренаж, можете да запълните съдовете с обогатена
почва или компост. Изборът на почва зависи от дизайна на вертикалната
градина и от вида растения, които ще отглеждате. За окачени или високо
разположени контейнери се препоръчва добре угнил компост, защото е по-
лек и лесно се овлажнява. Ако е необходимо, можете да добавите
влагозадържащ гел. За по-големи съдове, в които ще се отглеждат зеленчуци
с по-голяма коренова система, се препоръчва смес от обогатена почва и
компост. Не използвайте недостатъчно угнил тор, за да не изгорите
растенията. Напълнете с почвена смес до 5 см. от ръба на контейнера, ако е
изправен, или до 7 см., ако е наклонен, защото компостът лесно се отмива
при поливане. 

На всеки три години извадете цялата пръст до дренажа и я обогатете с 20%
компост или добре угнил естествен тор, за да може зеленчуците да
продължават да растат добре. 
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Всеки гражданин на София има право да получи по 10 литра компост на
година от общинската площадка в Хан Богров (https://bit.ly/3qZdTRo) срещу
представяне на бележка за платен данък такса смет за недвижим имот за
настоящата година. Повече информация можете да видите тук:
https://bit.ly/3F4GY3d. Възползвайте се! 
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https://spto.bg/%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B0-%D1%85%D0%B0%D0%BD-%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%B2/
https://bit.ly/3qZdTRo
https://www.sofia.bg/en/news/-/asset_publisher/1ZlMReQfODHE/content/zapocna-razdavaneto-na-kompost-sresu-kvitancia-za-platena-taksa-smet-v-sofia/pop_up?_101_INSTANCE_1ZlMReQfODHE_viewMode=print&_101_INSTANCE_1ZlMReQfODHE_languageId=bg_BG


Какви земеделски
култури растат добре
във вертикални
градини

 Изборът на растения е едно от първите
неща, които трябва да направите.
Различните растения имат нужда от
различно пространство, светлина и
напояване. 

Ако искате да имате под ръка свежи подправки за вашата кухня, вертикалната
градина е вашето решение! Отглеждането на билки и подправки е лесно,
красиво и практично. Освен това те имат чудесен аромат и ще ароматизират
пространството ви. Макар повечето подправки и билки да могат да се
отглеждат вътре, най-подходящи за отглеждане във вертикални градини са:
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-Босилек;

-Магданооз;
-Копър;

-Лавандула:

-Мента;

-Риган;

-Див лук;

-Маточина;

-Розмарин;

-Салвия.  



Повечето плодове и зеленчуци имат нужда от много светлинна и топлина, за
да дадат реколта. Изброените тук се представят добре в контейнери на
закрито. Можете да ги отгледате от готов разсад или от семена – второто е
значително по-евтино, но отнема повече време. 

          - Чери домати. Те не заемат толкова място, колкото другите сортове.
Разсадът е готов след около месец. Имат нужда от поне 30-40 см. дълбок и
широк контейнер, за да имат корените им достатъчно място. Когато растат,
имат нужда и от опора за стъблата. Поливат се, когато почвата е загубила
влага.  

          - Люти чушки. За отглеждане в саксия най-подходящи са
декоративните сортове люти чушки, като например пиперът Рокс. Той е
специално създаден за отглеждане в домашни условия. Засажда се чрез
семенца. Достига едва 35 см височина, но носи до 80 чушлета. За засаждането
е необходима саксия с диаметър на отвора в най-горната част около 15 см,
дълбока около 25 см. 

          - Листни зеленчуци: маруля, салати, спанак. Растат добре на закрито
и са лесни за отглеждане. Обичат светлина, но могат да бъдат успешно
отглеждани и при известна засенченост. Предпочитат по-хладна температура.
Нямат дълбока коренова система, затова могат да се отглеждат и в средно
големи саксии и сандъчета. Всяко растение от маруля изисква 10–15 см
пространство и дълбочина около 20 см. Засаждайте ги през няколко дни, за да
имате постоянна реколта.
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          - Кореноплодни зеленчуци: моркови, репични, чесън, лук. Много
добър избор за отглеждане на закрито през цялата година. Репичките са
много непретенциозни и дават реколта за около 3-4 седмици. Оптималната
температура на въздуха е 12-18 градуса, така че могат да се отглеждат във
фоайета и остъклени балкони. С излишък на топлина и липса на слънчева
светлина, разсадът ще расте бързо на височина, но кореновите плодове няма
да се образуват. Засаждането може да се извършва през 2 седмици, за да се
осигури постоянна реколта. 

          - Ягоди. Някои сортове ягоди дават реколта през цялата година.
Засадени в саксия, те се предпазват от контакт със земята и загниване и се
берат лесно. Ягодите имат и декоративен ефект. Поливат се, когато горният
слой изсъхне. При наличие на достатъчно светлина и топлина ще дадат
реколта и през зимата. 
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Микрорастенията всъщност са една от най-здравословните форми на
растенията, с които се храним. Концентрацията на полезни вещества в тях е
многократно по-висока и са буквално жива храна – режеш от корена и ядеш
на момента. Това са си съвсем нормални сортове броколи, слънчоглед,
амарант, репички, кейл, фенел, босилек, грах или друг зеленчук, просто не
чакаме да порасне голямо растение, а се консумира, след като покълне. В
зависимост от сорта, едно растение пораства достатъчно за консумация за
между 7 и 30 дни. Някои се поливат по-често, други по-рядко. Трябва да се
консумират до една седмица след покълване. 



Поддръжка на
вертикалната градина 

Вертикалните градини са доста по-лесни за поддръжка от
обикновените градини просто поради позицията им вътре и факта,
че ще се борите с по-малко вредители и болести по растенията. 

За да растат добре растенията на закрито, имат нужда от достатъчно
естествена светлина. Затова разположете градината близо до
прозорец, който най-добре да гледа на юг, така че и през зимните
месеци да получава поне 6 часа светлина. 

Повечето растения имат нужда от редовно поливане. Добре е да
съчетавате растения, които имат нужда от еднакво количество вода.
Поливайте растенията, само когато слънцето не ги напича, сутрин
или вечер, за да предпазите от изпаряване. 

Растенията, отглеждани в контейнери, имат ограничен достъп до
хранителни вещества, затова трябва редовно да подхранвате и
наторявате почвата. Използвайте органичен тор, за да ограничите
вредните химикали, до които имат достъп вашите растения. 

Макар и по-рядко, растенията, отглеждани на закрито, също могат да
страдат от вредители. Най-често това са листни въшки, гъбен
комар, брашнени червеи, паякообразни акари. Някои от тях могат да
се отстраняват ръчно, но е препоръчително въпреки това да
обработите растенията с органичен пестицид, за да предпазите
пространството от вреди. 
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          Споделената зеленчукова градина на София на ул. “Тодор Кожухаров”
№ 35, на терен, който години наред е ползван за нерегламентиран паркинг. Тя
е създадена от Сдружение „Горичка“ през 2019 г. като демонстрационна
градска зеленчукова градина. Запознайте се с доброволците.   

          “Градина за Дружба”, на ул. Делийска воденица, която се простира на 6
дка площ и се състои от над 50 градинки, разделени на парцели. Градинката е
създадена от "Свободен център с хоризонтална структура за Градско
градинарство - София"

          Споделена градинка - Герман се простира на 5 дка и се състои от
няколко градинки с по-голяма площ. Градинката е създадена от "Свободен
център с хоризонтална структура за Градско градинарство - София"

          Споделена градинка – Изток, която се намира на територията на "ПГФК
Княгиня Евдокия - София". Градинката е създадена от "Свободен център с
хоризонтална структура за Градско градинарство - София"

          Био градина Витоша, която се намира в кв. Витоша, до блок 18.
Действащите лица са група ентусиасти от квартала и целия град.
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СТАНЕТЕ ЧАСТ ОТ ОБЩНОСТТА
НА ГРАДСКИТЕ ГРАДИНАРИ И
ЗЕМЕДЕЛЦИ! 
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Посетете:

https://gorichka.bg/spodelena-zelenchukova-gradina-v-sofiya/
https://gorichka.bg/spodelena-zelenchukova-gradina-v-sofiya/
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-522091357842554/
https://www.facebook.com/SpodelenaGradinkaGerman/
https://www.facebook.com/SpodelenaGradinkaGerman/
https://www.facebook.com/SpodelenaGradinkaGerman/
https://www.facebook.com/SpodelenaGradinkaIztok/
https://www.facebook.com/SpodelenaGradinkaIztok/
https://www.facebook.com/groups/1376719802613896/
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„Градско земеделие в София“ 

„Градско градинарство – София / Urban gardening – Sofia“ 

Център за градско земеделие 

Вкусната образователна градинка 

Градско градинарско царство 
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Ако живеете в столицата и искате да
научите повече за градското земеделие и
да споделите опит, можете да се включите
в следните групи и страници във фейсбук: 

Наръчник за създаване на споделена зеленчукова градина 

Наръчник за учене чрез преживяване "Вкусната градинка" 

Компостирай у дома: Градски експериментариум 

Полезна информация ще намерите и в
следните ресурси: 

https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-5220913578425540
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-5220913578425540
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-5220913578425540
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-5220913578425540
https://www.facebook.com/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F-Urban-gardening-Sofia-522091357842554
https://www.facebook.com/groups/265450450143130
https://www.facebook.com/GradskoGradinarskoCarstvo
https://www.facebook.com/GradskoGradinarskoCarstvo
https://gorichka.bg/resources/GardeningManual.pdf
https://gradinka.zaedno.net/book?fbclid=IwAR3wXKyEZwy2i13s5HMWWup4NxWLLFITMnUWrJep0fY2BKPhyUdyR8DWHNE
https://gradinka.zaedno.net/book?fbclid=IwAR3wXKyEZwy2i13s5HMWWup4NxWLLFITMnUWrJep0fY2BKPhyUdyR8DWHNE
https://gradinka.zaedno.net/book?fbclid=IwAR3wXKyEZwy2i13s5HMWWup4NxWLLFITMnUWrJep0fY2BKPhyUdyR8DWHNE
https://gradinka.zaedno.net/book?fbclid=IwAR3wXKyEZwy2i13s5HMWWup4NxWLLFITMnUWrJep0fY2BKPhyUdyR8DWHNE
https://www.facebook.com/groups/702497163450217
https://www.facebook.com/groups/702497163450217
https://www.facebook.com/groups/702497163450217
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Kарта на възможните терени
за развитие на градско земеделие
в границите на София-град

https://gis.sofiaplan.bg:3344/webappbuilder/apps/5/?
fbclid=IwAR0X30DsWIAw4GilN5Gj1jjefFsc_FlhWbwfUTAMwwIwmOjXpf7q3OJCIf8

Картата е изготвена от ОП Софияплан.




