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2015 
ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ДЕЙНОСТТА НА 

ФОНДАЦИЯ „БЛУЛИНК“  
 

Въведение 
 
 През 2015 г. БлуЛинк продължи действията за  постигане на 
идеалните цели, заложени в устава на фондацията и 
действащата средносрочна стратегия за периода 2014 – 2017 г. 
Настоящият доклад представя изпълнените по различните 
ключови области на действие, дефинирани от стратегията.  
  Докладът се състои от пет глави. Първата е настоящото 
въведение, което обобщава структурата на отчета. Главите от 
втора до пета представят дейностите на фондацията в  четирите 
ключови области на действие, дефинирани от действащата 
стратегия на организацията. Втора глава представя напредъка в 
подкрепата за журналистиката в обществен интерес и 
създаването на собствен журналистически продукт чрез 
виртуалната редакция на електронното издание „Евромегдан“. 
Глава втора представя развоя на електронни приложения и 
функционалности за нуждите на активни граждански групи и 
организации. Трета глава представя усилията на фондацията за 
повишаване на капацитета, сътрудничеството и ефективните 
комуникации между активните граждански групи и 
организации. Глава 4 представя изследователските и 
международни действия на фондацията. Последната, пета глава 
описва оперативния капацитет и членовете на екипа на 

ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ НА 
ФОНДАЦИЯ БЛУЛИНК 

 

Да подпомага развитието на 
демокрацията и гражданското 

общество. 
• 

Да съдейства за утвърждаването на 
нормите и ценностите на Обединена 

Европа в България. 
• 

Да способства за опазване и 
съхраняване на околната среда. 

• 
Да насърчава развитието, 

ефективността и единодействието на 
неправителствения и нестопански 

сектор. 
• 

Да създаде независим форум за 
свободен обмен на информация, 

свързана с целите на фондацията. 
• 

Да способства за свързването в 
електронна мрежа на 

неправителствените организации и 
останалите участници в обществените 

процеси. 
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фондацията и посочва донорите, дарителите и партньорите на 
фондацията. Като допълнение към доклада е включен и 
финансовият отчет на фондацията за 2015 г. 
 
 

Журналистика в обществен интерес и 
електронното списание „Евромегдан“ 

 
Създадената от БлуЛинк виртуална редакция на уеб-

списанието за журналистика в обществен интерес 
„Евромегдан“ бе стабилизирана и произведе пълноценен 
медиен продукт. Редакционната политика се основава на 
класическите професионални и етични принципи, изисквания, 
и формати на качествена журналистика, като възприетите от 
британските „Гардиън” в печата или BBC в сферата на 
електронните медии. Под ръководството на управляващия 
редактор на БлуЛинк д-р Павел Антонов, продължи 
набирането на млади и активни журналисти, търсещи 
възможност работят в защита на обществения интерес. 

 
През 2015 г. в „Евромегдан“ бяха публикувани 35 

журналистически материали, основно в жанр 
фийчър/разширен репортаж. Като част от дейността на 
продължилия през 2015 г. проект „Четвъртата власт в млади 
ръце: Журналистическа практика в обществен интерес“, 
работата на авторите беше съсредоточена главно върху 
проблемите на дискриминацията, расизма, ксенофобията и 
хомофобията, антисемитизма, нетолерантността, речта и прес-
тъпленията на омраза, зачитането на човешките и малцин-
ствени права, мултикултурното разбирателство и опазването 
на околната среда. Проектът е съфинансиран от Програмата за 
подкрепа на НПО към финансовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство (ЕИП) и фондация „БлуЛинк“.  

 
Макар приоритетните теми да не са отразени в равен брой 

журналистически текстове, не се наблюдаваха драстични 
разлики в отразяването на една тема за сметка на останалите.  
Две тематични области са отразявани най-често, като всяка от 
тях е засегната в 9 журналистически материала: човешките 
права и опазването на околната среда“. Останалите теми, 
получили широко отразяване в „Евромегдан“ са  
нетолерантност, отразена в 8 текста, и дискриминация – в 7 
текста.  

Сред приоритетните за изданието теми през 2015 г. 
попаднаха и енергетиката и добивната промишленост. Тяхното 
отразяване бе в рамките на проект „Extractive and Energy 
Industry Watch:. Приоритетните теми на проекта са били 
Правна и журналистическа практика за по-голяма прозрачност 
и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, 

 
 

проект 
СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

УКРЕПВАЩИ 
АНГАЖИРАНОСТТА ЗА 

ПОДОБРЕНИЕ НА 
ЕКОСИСТЕМНИТЕ УСЛУГИ В 

БЪЛГАРИЯ (SPECIES) 

В партньорство със сдружение „За 
дивата природа БАЛКАНИ“ и GRID–
Арендал – Норвегия, БлуЛинк започна 
проект за детайлен анализ на 
състоянието и деградацията на 
екосистемите по Черноморието, 
взаимодействието им с туризма, 
икономическите и климатични 
въздействия върху тях.  Въз основа на 
изследването, старши експертът по 
екологично право Пламен Пеев  (на 
снимката) изготвя стратегия за 
устойчивото използване на 
екосистемни услуги, която БлуЛинк ще 
съгласува със заинтересованите 
страни. Научен екип на БлуЛинк 
верифицира резултатите от 
изследването чрез методи от 
арсенала на социалните науки. Освен 
това обучаваме журналисти, които 
професионално отразяват устойчиво 
използване на екосистеми в онлайн 
изданието Евромегдан. 

Журналисти на БлуЛинк изработват 
мултимедийни репортажи. 
Останалите партньори  анализират с 
помощта на географски 
информационни системи състоянието 
на екосистемите и заплахите върху 
тях, както и взаимодействието им с 
туристическата индустрия по 
крайбрежието. Проектът се 
финансира от Финансовия механизъм 
на Европейското икономическо 
пространство за България, в рамките 
на програмна област 
„Биоразнообразие и екосистеми“, 
приоритет 03.03, за подобрена 
интеграция на съображения, свързани 
с биологичното разнообразие, в 
секторните политики и 
законодателството. Уебсайт на 
проекта: http://species.bluelink.net.  

http://www.bluelink.net/novini/inovativni-politiki-integrirat-biznes-i-ekosistemi-po-chernomorieto.html
http://evromegdan.bg/
http://species.bluelink.net/
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изпълнен от БлуЛинк като партньор на Центъра за екологично право отразени в 6 от 
журналистическите текстове. Подробна статистика за броя на отразяванията на основните 
тематични области може да бъде намерена във Фигура 1.  

 
Фигура 1 

 
 

Публикуваните журналистически материали привличат стабилен интерес на аудиторията. С 
3244 уникални потребители редакционният коментар на Сирма Мишева „Смъртта на 
туризЪма“ се нарежда четвърти по посещаемост. Пример за успешно разпространение на 
продукцията на младите журналисти е текстът “Средства за масова омраза”, който беше 
публикуван на английски език в сайта Political Critique. Преведеният текст може да бъде 
намерен тук на адрес в интернет:   
http://politicalcritique.org/opinion/2015/mravov-ways-of-mass-hate/. 

Допълнителна подкрепа за разширяването на работата с журналисти върху теми на 
околната среда през 2015 г. предоставиха още два проекта: “Секторни политики укрепващи 
ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в България” (SPECIES), съфинансиран 
Финансовия механизъм на ЕИП, в рамките на приоритет 03.03 от програмна област 
„Биоразнообразие и екосистеми“; и „Установяване на трансграничен механизъм за 
наблюдение на природозащитни проблеми на Балканите“, съфинансиран от Green European 
Foundation – Брюксел. Фондация „БлуЛинк“ обезпечи съфинансиране за двата проекта. 
Редакционната дейност на „БлуЛинк“ се изпълнява в партньорство с британската 
журналистическа мрежа Climate News Network. 

 

Дискриминация - 7
10%

Расизъм - 5
7%

Ксенофобия - 4
5%

Хомофобия - 2
3%

Нетолерантност - 8
11%

Реч и престъпления на 
омразата - 4

5%

Човешки права - 9
12%

Права на малцинствата - 5
7%

Мултикултурно разбирателство 
- 4
5%

Околна среда - 9
12%

Демокрация - 4
5%

Добивна индустрия - 6
8%

Енергетика - 6
8%

Екосистемни услуги - 1
1%

Свободно слово - 1
1%

БРОЙ ОТРАЗЯВАНИЯ НА ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗА РЕДАКЦИЯТА НА ЕВРОМЕГДАН.БГ
ТЕМИ В ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИТЕ ТЕКСТОВЕ ОТ 2015 Г. 
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Иновативни е-инструменти за 
активни граждански групи и 
граждански организации 

 

 В рамките на ключови области за действие 1 и 2 от 
работната стратегия, фондацията  насърчаваше през 2015 
г. стратегически комуникационни и електронни услуги за 
активни граждани и граждански инициативи. Дейностите в 
тази програмна област бяха ориентирани към граждански 
ползватели,  работещи в сферите на укрепване на 
демокрацията, свободното слово, правата на човека и 
малцинствата, и прилагането на европейските ценности в 
България, както и към традиционната целева група от 
организации и граждански групи, подпомагащи 
опазването на околната среда.  

Основен инструмент в дейността на БлуЛинк беше 
социалномрежовият сайт www.BlueLink.net. По сайта бяха 
направени подобрения, в рамките на проект „YouthLink: 
Уеб-инструменти и капацитет за гражданско наблюдение, 
застъпничество и въздействие“, съфинансиран от EEA 
Grants и фондация „БлуЛинк“. За изпълнението му бе 
осъществен професионален обмен с британската мрежа 
GreenNet, също член на Асоциацията за прогресивни 
комуникации (APC). В офиса на GreenNet в Лондон на 
кратка програма за допълнителна квалификация бе 
изпратен ИТ специалистът Владимир Василев. Също в 
рамките на проекта, в партньорство със Сигнали.лг бе 
реализиран новият сайт Signali.bg -  инклузивна уеб 
платформа чрез която НПО и граждани достигат 
интуитивно до действащи уеб механизми за мониторинг и 
участие във формиране и прилагане на политики чрез 
подаване на сигнали, обратна връзка и/или сезиране на 
институции, фирми и НПО.   

Проведени бяха и две обучителни работилници за 
стратегическо използване на системи за управление на 
съдържанието, публикуване на мултимедийно 
съдържание в интернет и социалните мрежи, за  
представители на граждански организации и инициативи. 
Първото обучение бе проведено в София и посетено от 13 
представители на граждански организации с регионално и 
национално покритие. Второто бе организирано в 
отдалечен от столицата регион: варненското с.Горица, 
където на допълнителна среща за стратегически интернет 
комуникации се събра местната гражданска инициатива 
„Да спасим Карадере“. Общо над 18 участници от 
инициативата и други граждански групи, организации и 
инициативи, взеха участие в обучителната работилница.  

 

 

инструмент 

ТЪРСАЧКА ЗА РАЗРЕШИТЕЛНИ 
ЗА СЕЧИ В ГОРИТЕ ОТ 
„БИВОЛЪ“ 

Интернет търсачка за разрешителни за 
сеч пусна сайта за разследваща 
журналистика „Биволъ“, лауреат на 
награда „Свободен електрон“ от БлуЛинк 
за 2014 г. Чрез новия инструмент могат да 
се търсят разрешителни по данни на 
Изпълнителната агенция по горите в 
периода януари 2011 – април 2015 г. 
Търсенето става чрез 23 предварително 
зададени филтъра или по ключови думи, 
като дава информация като това колко 
кубика дървесина и в кои райони е 
изсякла дадена фирма или кои са 
фирмите, които най-активно секат в 
определена община или землище. 
„Резултатите от търсачката са отправна 
точка за проучване на собствеността на 
фирмите за евентуални конфликти на 
интереси и политически връзки”, обяснява 
авторът Атанас Чобанов. В бъдеще този 
инструмент ще бъде обновяван с нови 
данни, които са достъпни на сайта на 
ИАГ. По думите на автора й,  идеята за 
търсачката възниква в процеса на 
разследване на фирми, които работят за 
голям европейски прекупвач на 
дървесина. Получените от 
Министерството на земеделието и 
храните бяха в много труден за машинна 
обработка формат, докато в същото 
време на сайта за отворени данни на 
правителството са сложени в свободен 
достъп данни за позволителните за сеч, 
които обаче не са използваеми в 
изходния вид, допълва още Чобанов. 
Търсачката е реализирана с подкрепа от 
БлуЛинк проект „Establishing a 
Transboundary Watchdog Mechanism for 
Environmental Problems For Green Political 
Parties and NGOs on the Balkans“, 
финансиран от Green European 
Foundation.  
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Стратегическа подкрепа и 
повишаване на капацитета на 
гражданското общество чрез 

ефективни електронни и мрежови 
комуникации 

 

През 2015 г. влезе в експлоатация сайтът 
<pravo.bluelink.net> - иновативен виртуален е-
инструменти за подпомагане правна помощ за 
неправителствени организации и инициативни комитети, 
работещи по проблеми, причинени от рудодобива и 
енергетиката. БлуЛинк реализира сайта като партньор на 
сдружение „Център за екологично право“ (ЦЕП) при 
реализацията на проект „Extractive and Energy Industry 
Watch: Правна и журналистическа практика за по-голяма 
прозрачност и отчетност на енергийната и добивната 
промишленост“, съфинансиран от партньорите и EEA 
Grants.  

Инициативата „Правосъдие за всеки” и електронното 
издание за човешки права и толерантност 
„Маргиналния” получиха наградите „Свободен 
електрон” за 2015. Наградите се присъждат от фондация 
„БлуЛинк” за постижения в използването на интернет и 
информационни технологии за укрепване на 
гражданското общество, демокрацията, европейските 
ценности и опазване на природата. Ежегодната награда 
бе връчена на церемония в Червената къща.  Отличихме 
инициативата „Правосъдие за всеки” за изключително 
навременната, вдъхновяваща и ефективна употреба на 
социалните мрежи и интернет, за постигане на 
върховенство на закона, справедливост, независим съд и 
ефективно правораздаване, заяви на церемонията 
председателя на УС на „БлуЛинк” Наталия Димитрова. 
“Маргиналия – правата на човека са решението” беше 
номиниран и заслужено награден за впечатляващото 
използване на интернет като алтернативна и мощна 
платформа за публикуване на научни и журналистически 
материали в подкрепа на правата на човека и 
малцинствата, обясни управляващият редактор на 
БлуЛинк Павел Антонов.  

Другите две номинации за 2015 г. бяха за „Блог за 
економика” на Димитър Събев – един от малкото 
солидни и безпристрастни източници на критичен 
икономически анализ и задълбочени журналистически 
разследвания в дебрите на икономическата и финансова 
олигархия, и Общество.бг. 

 
 

проект 
СТРАЖЕВИ КУЧЕТА 

БРАНЯТ ПРИРОДАТА НА 
БАЛКАНИТЕ 

 
През есента на 2015 г. в София  
журналисти от България, Македония, 
Молдова и Румъния представиха 
разследвания по трансгранични 
природозащитни проблеми. Сред тях 
са монополизирането на горските 
услуги (Румъния), публични 
консултации със заинтересовани лица 
във връзка с изграждане на нови 
водноелектрически централи 
(Македония) и неустойчивото 
управление на горите (Молдова). 
В България партньорът по проекта  
Атанас Чобанов от „Биволъ“ 
осъществи разследване на схеми за 
дърводобив в Северозападна 
България, включващи като "търговски 
партньори" местни икономически и 
политически участници от България и 
Румъния, както и мултинационална 
австрийска компания. През декември 
находките бяха представени в 
„Червената къща” на обществена 
дискусия, озаглавена „Термити без 
граници”. Присъстващите на нея 
представители на неправителствени 
организации и национални институции 
се съгласиха, че е необходимо 
засилено сътрудничество между 
публични и частни участници, за да се 
осигури правилното прилагане на 
съществуващата правна рамка за 
устойчиво управление на горите в 
България.  Журналисти, експерти и 
НПО анализираха разкритите от 
разследването схеми причините да 
съществуват, както и проблемите в 
дърводобивния сектора отвъд 
незаконната сеч .  
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Подпомагане на гражданското 
участие чрез интернет при 
вземането на управленски 

решения 

Като част от мрежовоподдържащите, 
консолидиращи и think-tank функции, които 
изпълнява от учредяването си  спрямо общността на 
активните природозащитните организации и групи, 
„БлуЛинк“ осъществи анализ на практиките за 
участие на граждански представители в различни 
органи на националната и местна власт. Анализът бе 
реализиран в рамките на партньорски проект 
„Участие за природа“ ръководен от Българска 
фондация за биоразнообразие, в партньорство със 
сдружение „За Земята“ и „БлуЛинк“ и финансиран от 
EEA Grants. Изследването систематизира 
дългогодишната роля на „БлуЛинк“ като оператор 
на виртуалната платформа за номиниране и избор 
на НПО представители Vote.BlueLink.net. В рамките 
на изследването екипът на БлуЛинк използва 
механизмите на Закона за достъп до обществена 
информация за набиране на данни за наличните 
практики Авторите на изследването д-р Павел 
Антонов, инж. Тома Белев, бяха подпомогнати от 
Диана Трифонова и Ева Стоянова за набирането и 
обработката на данните. Ключово съдействие оказа 
и екипът на  БФБ, изпълняващ проекта, под 
ръководството на Йорданка Динева. 

През м. февруари 2015 г. БлуЛинк приветства 
промените в правилата за участие на НПО 
представители във Висшия експертен съвет /ВЕЕС/ 

към МОСВ, но предупреди за предстоящи 

трудности. Във внесено през февруари 2015 г. 
становище БлуЛинк оцени позитивно усилието на 
МОСВ да въведе чрез новия правилник правила и 
критерии – не само формални, но и качествени – за 
избор на независимите специалисти по планове и 
програми в Междуведомствената комисия – 

специализиран състав на ВЕЕС. Въвеждането на 
критерии, според който кандидатстващите 
организации трябва да демонстрират солиден опит 
в областта на опазване на околната среда е от 
ключово значение за предотвратяване на 
подменянето на  НПО представителството във ВЕЕС с 

представителство на псевдоприродозащитни 
организации. 

 

журналистика 
ПОДКРЕПА ЗА 
ПРОТЕСТИРАЩИТЕ В БНР 

Журналисти на „Евромегдан“ и 
мрежата за гражданска активност 
BlueLink.net подкрепиха в открито 
писмо честната журналистика и 
протеста на журналистите от БНР 
през м.май 2015 г., и се обявиха 
против безогледните съкращения на 
възнагражденията им. Те настояха за 
незабавни законови промени, които 
да освободят обществено-
отговорната журналистика от 
„мъртвата хватка на политическите и 
икономически зависимости“.  
Авторите на писмото посочват, че 
през последните десетилетия 
свободата на словото в България се 
срива безпрецедентно, а почтената 
обществено-отговорна журналистика 
е доведена до ръба на изчезването. В 
тази среда, БНР се откроява като 
обществената медия, в която 
качеството на журналистическия 
продукт рязко контрастира с 
блудкавата чорба от манипулация, 
неприкрито печалбарство, и търговия 
с влияние, сервирана от мнозинството 
останали средства за масово 
осведомяване. "В много случаи 
журналистите на БНР са сред 
малкото, които демонстрират 
професионализъм  и професионална 
етика като отразяват важни за хората 
теми и проблеми, независимо дали 
засягат икономическите и политически 
мераци на натрупалите безнаказаност 
медийни барони и техните ратаи в 
политиката, медиите и обществения 
сектор," отбелязват подписалите 
писмото.  

http://www.bluelink.net/
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Изследвания, анализи и 
международна дейност 

В ранния следобед  на 22 декември 2015 руският 
активист Евгений Витишко напусна територията на 
селище 2 от Тамбовската наказателната колония, в 
която излежаваше несправедлива присъда за 
природозащитна дейност. Управляващият редактор 
на БлуЛинк Д-р Павел Антонов и членът на УС на 
„БлуЛинк“ Петко Цветков са сред 19те български 
общественици и политици, подписали открито 
писмо до президента на Русия Владимир Путин за 
освобождаване на репресирания руски активист 
през 2014 г. БлуЛинк редовно отразяваше хода на 
международната кампания за свобода на Витишко 
през 2015 г. През декември фондацията се 
присъедини към гражданския форум за 
взаимодействие „ЕС – Европа“. 

Д-р Павел Антонов e автор на българската глава 
на изданието за 2015 г. на годишника на APC Global 
Information Society Watch). Тема на броя бяха 
сексуалните права и интернет. Статията под 
заглавие „Неочакваният Азис“ изследва 
отношението към международната поп-фолк 
звезда на върха на кариерата си се разкрива като 
гей и провокира с музикални клипове и плакати, 
съдържащи образи на хомосексуални отношения. 
Въпреки че е най-голямата звезда на Балканите, 
която се разкрива като гей, Азис се натъква на 
враждебно игнориране и категорично отричане от 
страна на активисти за правата на половете, 
политици и анализатори. Те го обвиняват в това, че 
е твърде комерсиален, примитивен, неистински, 
ненужно самонадеян, и по-лошо: в това, че засилва 
популярни негативни стереотипи за гейовете, 
вместо да застава срещу тях. 
 

С популярността на музиката на Азис, неговите 
видеоклипове и скандален публичен образ, 
движението на лесбийки, гей мъже, бисексуални и 
трансджендър (ЛГБТ) изглежда пропуска шанса за 
безпрецедентен пробив в твърдо хомофобската и 
расистка маса и сфера на социалните медии в 
Югоизточна Европа, твърди авторът. Материалът е 
на адрес: <http://www.giswatch.org/en/country-
report/sexual-rights/bulgaria> 

 
 

кръгла маса 
КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ И 

ЕТИЧНА ЖУРНАЛИСТИКА ОНЛАЙН 

В наградения от Американската филмова 
академията документален филм Citizen Four 
(Poitras 2014),  Едуард Сноуден заявява, че 
отговорност на журналистите е да се уверят, че 
информацията, изтекла от хора като него, 
изнасящи секретна информация в полза на 
обществото, не нанася вреди на невинни. Тази 
висока степен на отговорност върви ръка за ръка 
с други морални и правни избори, които правят 
журналистите, взимащите решения в медиите и 
правни експерти. Какви са дилемите и как се 
справят с тях в различни части от Европа е 
въпросът, на който потърси отговор кръгла маса, 
проведена от БлуЛинк през м.юни 2015 г. 
Участие в дискусията взеха: Джилиан Филипс, 
Директор редакционни правни услуги, Guardian 
News & Media Limited ,  Анриет Естерхюсен, 
Изпълнителен директор на Асоциацията за 
прогресивни комуникации (APC), - Николай 
Стайков, създател и редактор на 
NOresharski.com и бивш заместник-главен 
редактор на в. „Капитал“ и активни журналисти от 
екипа на „Евромегдан“.  В обсъждането на 
етичните и професионални норми в 
журналистиката, които опазват правото на 
защита на личния живот на индивидите, чиито 
имена се появяват в изтеклите документи, както 
и безопасността на изнасящите информацията и 
източниците, се включиха международни 
активисти в сферата на свободата на словото, 
свободата на интернет,  активисти за 
прозрачност и анализатори от международни 
организации, събрали се в София за годишното 
издание за 2015 г. на ежегодната конференция 
за управление на интернет в Европа EURODIG. 
Кръглата маса бе част от дейностите по проект 
„Четвъртата власт в млади ръце: 
Журналистическа практика в обществен интерес“ 
и се проведе паралелно на европейска среща на 
APC за 2015 г,  на която БлуЛинк бе домакин. В 
рамките на срещата членовете и екипът на APC 
дискутираха общи стратегии за развитие на 
мрежата и проекти за сътрудничество и 
включване в политически процеси, свързани с 
интернет и комуникационните технологии.   



Фондация „БлуЛинк“ 

2015 годишен отчет 

8 

 
 

Капацитет на фондацията 
 
 
Фондация „БлуЛинк” е регистрирана в обществена полза по 
закона за юридическите лица с нестопанска цел през 1999 г. като 
правен субект, поддържащ мрежата за гражданско действие 
BlueLink.net. Мрежата работи за демократично, гражданско и 
природосъобразно общество чрез свободен обмен на 
информация в интернет от 1998 г.  
 
Съучредители на BlueLink.net са: ЕКО-КЛУБ 2000, Еко-клуб 
“Тера” - Благоевград, Обществен център за околна среда и 
устойчиво развитие - Варна, Геоекоклуб “Академика” – Велико 
Търново, Българско дружество за защита на биоразнообразието 
“Семпервива” - Перник, Сдружение за опазване на дивата 
природа „Балкани“ - София, Сдружение „За Земята”/Friends of 
the Earth - Bulgaria, Информационен и учебен център по 
екология, както и д-р Павел Антонов, Арх.Васил Беязов, и 
Виллем Т. Оостенбринк. 
 
Управителният съвет на фондацията бе преизбран през м. 
ноември 2015 г. в състав: Наталия Димитрова-Попова, 
председател, Д-р Павел Антонов, Евгения Ташева, Петко Цветков 
и Андрей Ралев. 
 
Оперативният екип на „БлуЛинк“ се състои от: Д-р Павел 
Антонов, управляващ редактор; Диана Трифонова, сътрудник по 
европейски проекти (до м.август 2015); Ева Стянова, сътрудник 
по европейски проекти от м.август 2015); Велина Барова, 
редакционен сътрудник (от м.ноември 2015); Наталия 
Димитрова-Попова, старши експерт по политики; Д-р Пламен 
Пеев, старши правен експерт; Биляна Кичева, завеждащ 
финанси; Красимира Стоянова, счетоводител; и Мариана 
Вълкова, „Лега експерт“ – юридически съветник.  Като 
координатор на ИТ и уеб разработки е привлечен съучредителят 
на Инит раб Владимир Васиелев. 
 
Спомосъществуватели на фондация „БлуЛинк“ през 2015 г. бяха:  

 програмата за подпомагане на неправителствени 
организации към финасовия механизъм на Европейското 
икономическо пространство;  

 програма „BG03.03: Секторни политики за системно 
използване на екосистемните услуги“ към Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство;  

 Green European Foundation, Брюксел; и  

 индивидуални дарители. Към всички тях изразяваме 
дълбока признателност. 

 
  

 

 

подкрепете мисията ни 
ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА 
ПОСТИГНЕМ ПРОМЯНА  

Станете част от  действията на 
„БлуЛинк“. Подкрепете  пред-
почитан от Вас проект, като дарите 
сума в размер, който Ви подхожда. 
Или се включете с доброволен 
труд към работата ни. 

Направете дарение чрез банков 
превод по сметката на Фондация 
"БлуЛинк" в ПроКредитБанк  
BG30PRCB92301015164412. 

"БлуЛинк" приема средства само 
ако има пълна увереност, че мето-
дите на спечелването и придоби-
ването им, както и целите на дари-
телите, са не противоречат на 
идеалните цели на BlueLink.net. 

Петнайсет минути на ден! Опитът  
и уменията Ви винаги са полезни: 
като автор, преводач, асистент за 
изследвания, маркетингов или 
правен специалист, еколог, 
социолог или просто човек. Трябва 
само да имате време и желание за 
промяна. 

За контакти, свързани с дарения, 
финансова или друга подкрепа за 
дейността ни, или просто за да 
научите какво правим и как да се 
присъедините, пишете до адрес 
office <at> bluelink.net или 
позвънета на тел. 0888 704661.  

 

 


