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ВЪВЕДЕНИЕ

“БлуЛинк” продължава своята работа в подкрепа на демокрацията, 
гражданското общество, европейските ценности и опазването на 
околната среда и през изминалата година, в която всички тези 
ценности бяха под особена заплаха и натиск, не само на национално, 
но и на регионално ниво в Централна и Източна Европа. Въоръжена с 
острието на независимата журналистика в обществен интерес,  
аргументите на експертни изследвания и неизмеримата подкрепа на 
партньори и съмишленици, фондацията изпълнява идеалните си цели. 
В края на 2017 г. учредителите на “БлуЛинк” приеха нова краткосрочна 
стратегия, която адресира съвременните предизвикателства. 
Настоящият отчет представя основните дейности и постижения на 
организацията през изминалата година.

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. 



Стратегия на БлуЛинк за 2017 - 2020

На 04.11.2017 г. Съветът на учредителите на БлуЛинк прие новата 
средносрочна стратегия на фондацията. кончателният текст на 
стратегията бе довършен от новоизбрания Управителен съвет на 
организацията за същия период, в състав: Наталия Димитрова- 
Попова, председател, Милена Димитрова и Павел Антонов.

Подкрепяме гласовете

На 20-годишна възраст един млад човек е готов да се отнася 
отговорно към света и обществото като възрастен. БлуЛинк встъпва в 
2018-а след две десетилетия на уникален регионален опит в подкрепа 
на електронното мрежуване и свободен обмен на информация за 
укрепване на гражданското общество, демокрацията, околната среда 
и прогресивните европейски ценности. Сега сме въоръжени с 
необходимите знания, за да разбрем днешните предизвикателства 
пред нашата мисия, богата експертиза, за да се изправим пред тях, и 
оперативен международен екип, който да положи необходимите 
усилия през следващите години. Стратегическия план на БлуЛинк за 
2018 - 2010 очертава проблемите, с които трябва да се справим, и 
областите на действие, към които смятаме да се насочим.



Проблемите, пред които трябва да се изправим, са взаимно 
свързани. Не засягат само България или бившите социалистически 
страни в Европа. Дори способността на Европейския съюз да запази 
своята глобална роля в прогресивното социално развитие е 
поставена на карта. Неусточивите икономически и социални модели 
налагат комерсиализъм, масово потребление и легитимират 
алчността и печалбата на всяка цена. 
 
Политическите идеологии и представи за света, които традиционно 
си съперничат, са размити, значението им е отнето от 
клептократичните опортюнистични политически и бизнес лидери. 
Чрез масовите медии и социалните мрежи те отслабват 
обществените информираност и подкрепа за защита на 
жизненоважни общи ресурси, включително природната околна среда. 
 
Нови норми доминират доминират обществените и политически 
комуникации: 
• отричане на знанието - за екологични промени, погазване на 
човешки права, бедност, социално неравенство, войни; 
• отричане на отговорността за политически, бизнес и индивидуални 
действия, които са довели до тях; 
• нетолерантност, омраза и открита агресия към уязвими групи и 
малцинства; 
• отричане на правото да бъдат защитавани. 



Това се постига чрез постепенна загуба на плурализма на 
информацията и отговорната журналистика. Новите медийни модели 
правят компромиси с етичната журналистика и я заместват с услуга за 
фалшиви новини, фалшиви снимки и фалшива реалност. Те се 
възползват от възможностите на интернет, като бързо замъгляват 
неговия демократичен потенциал. 
 
Демократичните намерения на хората да защитят техните общи 
ресурси и интереси също са отслабени. Лошо управление, 
протежиране, непотизъм и корупция задушават върховенството на 
закона и механизмите на свободния пазар. Институции и механизми за 
демократично гражданско участие, където съществуват, са 
парализирани или закрити. Същото се случва и с журналисти, които 
изпълняват функцията на кучета пазачи, хората, които 
разпространяват важна обществена информация, както и 
представители на гражданското общество. 
 
Докато тези проблеми са видими основно на национално и местно 
ниво, способността на европейските институции да се намесят е 
ограничена. Ангажиментите на Обединена Европа към демокрацията, 
човешките права, социалното равенство, солидарността, здравето и 
околната среда са под атака - не само в Централна и Източна Европа 
(ЦИЕ), но и в страни с по-силни демократични традиции.  



За да се справи с тези предизвикателства през периода 2018 - 2020 
БлуЛинк ще работи в следните направления: 
 
 
 
1. Подкрепа за стражевата журналистика в обществен интерес и 
откриване на независима журналистическа медия. Трябва да съхраним 
и разширим виртуалната редакция на национално и регионално ниво - 
на английски език (вероятно и на други езици), да обучаваме и наемаме 
независими журналисти, които искат да работят в обществен интерес, 
както и да търсим възможности да разширим аудиторията на нашата 
редакционна работа. 
2. Подкрепа за гражданското участие във взeмането на решения, достъп 
до правосъдие, информация и прозрачност на управлението, и 
мрежуване за прогресивна демократична социална промяна. 
Последваща съпротива срещу законодателен, институционален и 
медиен натиск срещу прогресивното демократично гражданско 
общество. 
3. Е-комуникации и аналитична подкрепа за гражданското общество и 
обществено застъпничество за инициативи, които кореспондират с 
мисията на БлуЛинк и представят решения на изброените проблеми. 
Това включва наблюдение на корупцията, вмешателството на 
индустрията (в това число минна, добивна, тютюнева, оръжейна), 
прозрачност, независима журналистика, свобода на Интернет, човешки 
права, подпомагане на прогресивната зелена икономика. 
4. Насърчаване на стратегически мрежи и партньорства между 
различните сектори на прогресивното гражданско общество, социални 
движения, активни граждани, подкрепящи институции и бизнеси. 
5. Практическо изследване за задълбочаване на знанието по тези 
проблеми и идентифициране на ефективни решения за тях. 
 
Географското покритие на работата на БлуЛинк ще се разшири от 
България през ЦИЕ и ЕС, за да достигне глобални партньорства. За 
тази цел активно ще използваме нашите членства в национални и 
международни организации като Европейската мрежа за правосъдие и 
околна среда, Гражданския форум ЕС-Русия и Асоциацията за 
прогресивни комуникации. 



РАЗКАЗВАЧИ НА ИСТОРИИ

“БлуЛинк” продължи активната си работа в сферата на независимата 
стражвеа журналистика чрез двете електронни издания за 
журналистика в обществен интерес: Евромегдан (evromegdan.bg) - за 
България, и англоезчиното BlueLink Stories (bluelink.info) - за Централна 
и Източна Европа. 
 
През изминалата година бяха публикувани 41 материала в Евромегдан 
и 33 материала в BlueLink Stories, основно в жанра фийчър/разширен 
репортаж. Авторите от виртуалната редакция на “БлуЛинк” разказаха за 
проблеми, свързани с околната среда, промените в климата, зелената 
икономика, натиска над гражданското общество, проблемите на жените 
и други. 



Двете издания продължиха да изпълняват мисията си на независими 
медии, които произвеждат качествено журналистическо съдържание по 
остри и обществено значими теми и да разказват истории, които не се 
чуват в масовите медии. Електронните издания се придържат към 
стриктната редакционна политика на „БлуЛинк“, основана 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. 



През юли 2017 г. в гермaнските градове Потсдам, Хамбург и Берлин 
се проведе обучителна работилница, предназначена за журналистите 
от Централна и Източна Европа, които работят по темите на 
климатичните промени, чистата енергетика и опазването на 
природата. Младите и активни журналисти от региона, които се 
включиха в работилницата, имаха възможност да извършват теренна 
работа по време на G20 Solidarity Summit, който се проведе 
непосредствено преди срещата на Г-20. Водещите обучители бяха 
д-р Павел Антонов, ръководител на проекта Bluelink Virtual Newsroom 
и управляващ редактор на “БлуЛинк”, и д-р Mathias Richter, журналист 
с дългогодишна практика в отразяването на проблеми, свързани с 
опазване на природата. 
 
Работилницата е втора от три в рамките на международния проект 
"BlueLink Virtual Newsroom: Strengthening post-socialist environmental 
watchdog journalism and regional story exchange on „climate change and 
clean energy“ in East Central Europe", който фондация "Блулинк" 
изпълнява в сътрудничество с фондация Heinrich Böll - Brandenburg и 
с финансовата помощ на фондация DBU (German Federal 
Environmental Foundation).  



ЖЕНИ И ЖУРНАЛИСТИКА

През август 2017 г. в журналистическата работа на “БлуЛинк” беше 
поставен фокус върху женската журналистика и материалите по 
проблеми на жените. Пилотният проект „Журналистика от жените за 
жените“ цели да допринесе за преодоляване на дискриминационните 
стереотипи срещу жените в журналистическото съдържание и в 
журналистическата практика, като даде възможност на жените да 
разгърнат напълно своя потенциал в сферата на независимата 
журналистика в обществен интерес и спомогне за повишаване на 
професионалните качества и специализирани познания на млади и 
активни журналистки с интерес към темите, засягащи правата на 
жените и дискриминацията спрямо тях. Проектът се осъществи с 
финансовата подкрепа на Българския фонд за жените. 
 



Задълбочаващите се корпоративни зависимости и превръщането на 
медиите в инструменти за печалба деградират журналистиката в 
обществен интерес. “Най-осезаемо засегнати са жените в професията, 
които традиционно заемат повече, но по-ниско платени работни места в 
професията, и често са обект на редакционен и работодателски натиск, 
понасят влошаващи се условия на труд, с по-ниски перспективи за 
растеж”, разяснява Павел Антонов, управляващ редактор на “БлуЛинк” 
и автор на изследвания, засягащи участието на жените в промените на 
журналистическата практика. 
 
Експертни данни и лични наблюдения и преживявания по 
многостранните проблеми на журналистките представиха действащи 
журналисти, преподаватели по журналистика и експерти в областта на 
медиите и правата на жените по време на кръгла маса на тема “Жени и 
журналистика”. Дискусията се проведе на 12 октомври 2017 г. във 
Факултета по журналистика и масова комуникация (ФЖМК) на 
Софийския университет, в рамките на проекта. 
 
Участниците се фокусираха върху проблемите на жените в редакциите 
и професионалната среда, предимствата, които имат, и 
предизвикателствата, пред които се изправят, образа на жените 
журналистки в обществото, отразяването на проблемите и правата на 
жените в медийното съдържание и възможностите за преодоляване на 
проблемите в тези сфери. 
 



ПРОМЕНЕТЕ ПОЛИТИКИТЕ, 

НЕ КЛИМАТА! 

Възможностите за промяна на икономиката към екологична, 
нисковъглеродна и енергийно ефективна продукция бяха анализирани в 
рамките на регионалния проект „Нова визия за балканските икономики: 
променете политиките, не климата!“ (“Re-Vision the Economy in the 
Balkans: Change Policy not Climate”). Проектът беше изпълнен съвместно 
от Зелената европейска фондация, фондация „Блулинк”, македонската 
асоциация „Изгрей сонце“ и  сръбската асоциация "У мрежи" с 
финансовата подкрепа на Европейския парламент. Дейностите по 
проекта са реализирани в периода март - декември 2017 г. 
 
В рамките на проекта беше осъществено проучване с фокус върху 
европейските политики по проблемите на климата, възобновяемата 
енергия и зелената икономика. Проучването включи преглед на 
стратегически документи на Европейския съюз като Европа 2020, 
Енергийната пътна карта на ЕС за периода до 2050 г. и Стратегията на 
ЕС за адаптиране към изменението на климата. 
 
На 10.11.2017 г. се проведе заключителна конференция на тема 
"Екоиновации за зелена икономическа промяна и споделен 
просперитет". Темата на събитието е обвързано с един от основните 
приоритети на българското председателство на Съвета на Европейския 
съюз, което започва на 1 януари 2018: еко-иновации като двигател на 
икономически прогрес и постигане на общ просперитет и 
демократизация на обществото. 
 



В рамките на проекта беше изготвен изследователски доклад, който 
събира най-добрите практики за зелена икономика от трите участващи 
държави – Сърбия, Македония и България, като показва и насърчава 
промяната на икономиката към екологично, ниско въглеродно и 
енергийно ефективно производство за подобряване на благосъстоянието 
на обществото и на справедливостта. Публикацията осигурява полезни 
факти и аргументи на „зелените“ политици и активисти, за да се повиши 
информираността на заинтересованите страни, политиците и на 
обществеността за икономическия потенциал на зелената икономика. 
 
Журналистически разработки по темите на зелената икономика, климата 
и нелибералната демокрация, разработени в рамките на проекта са 
публикувани в BlueLink Stories - регионално електронно издание на 
БлуЛинк за журналистика в обществен интерес. 
 



ПРАВОТО НА СТРАНАТА НА 

ПРИРОДАТА 

На 28 септември в София се проведе стратегическа среща на 
представители на НПО и юристи по околна среда за преодоляване на 
законодателния и институционален натиск срещу гражданското участие 
при вземането на решения и достъпа до правосъдие. Сред целите на 
срещата беше да се инициира стратегическа дискусия за по-ефективна и 
качествена юридическа подкрепа на гражданското общество и НПО при 
конкретни казуси или анализ и становища по законодателни промени. 
 
На срещата бяха представени казуси, илюстиращи предизвикателствата 
и новите форми на натиск върху гражданското общество по въпроси на 
околната среда, както и дейностите на “БлуЛинк” в партньорство с 
мрежата Justice and Environment (J&E). Дейностите са в рамките на 
годишния план на J&E по програмата LIFE + на Европейския съюз, 
свързани с анализа и подобряване на практиката по прилагането на 
оценките за съвместимост в отделните държави и на ниво Европейски 
съюз, с прилагането на Орхуската конвенция, и по-специално 
проблемите с достъпа до правосъдие в България и в други страни по 
Конвенцията. 
 
“БлуЛинк” участва в европейско проучване на прозрачността на процеса 
на избор на ПОИ и анализ на състоянието на прозрачност и публичност 
в страните от ЕС. Регламент (ЕС) 347/2013   регламентира 
определянето на проекти от „общ интерес“, улеснява навременната им 
реализация, съдържа правила и насоки за трансгранично разпределение 
на разходите и определя условията за финансова помощ от страна на 
Съюза. 



“БлуЛинк” участва и в дейностите, свързани с гарантиране на достъпа до 
правосъдие в ЕС, като допринесе за изготвянето на Позиция по 
Communication on Access to Justice in Environmental Matters на 
Европейската Комисия, участва в НПО делегацията на Срещата на 
Страните по Орхуската Конвеция в Будва, Черна гора, допринесе за 
изготвянето на НПО становища по време на самата Среща, като е 
готова да предложи своята подкрепа и сътрудничество на  МОСВ по 
изпълнение на решение VI/8d на Срещата на Страните по Конвенцията. 
Решението задължава България до 2019 г. да предприеме 
необходимите законодателни, регулативни и административни мерки, за 
да даде на представителите на обществеността достъп до правосъдие 
по отношение на общите и подробните устройствени планове, както и 
възможност за оспорване и преразглеждане на актовете за издаване на 
окончателно разрешение за дейностите по анекс I на Конвенцията. 
 
По отношение на прилагането на оценките за съвместимост “БлуЛинк” 
подпомага изготвянето на стратегическа жалба от J&E до ЕК за 
нарушаване на чл.6 (3) от Директивата за хабитатите и относимата 
съдебна практика на ECJ. Концептуален казус е C-127/02 Waddenzee, по 
който Съда на Европейския съюз постановява, че „детайлна оценка за 
съвместимост е необходима, ако въз основа на обективна информация, 
не може да бъде изключено, че съответният план или проект не 
застрашава целите на опазване на защитената зона.“ 



"БлуЛинк "  подкрепи
инициативата  "24  часа
реалност :  Бъди  гласa  на
реалността"  на  проект
"Климатична  реалност " ,  която  в
продължение  на  едно
денонощие показа  реалните
последици  от  промените  в
климата  и  необходимите
решения .  Живото  излъчване  на
"24  часа  реалност "  започна  на
5  декември  2017  г .  чрез
сайтовете  и  профилите  в
социалните  мрежи на
организации  по  целия  свят ,
като  беше излъчена  и  през
страницата  на  “БлуЛинк ”  във
Фейсбук .  Инициативата  на
бившия  президент  на  САЩ Ал
Гор  обединява  политици ,
представители  на  бизнеса ,
лидери  на  мнение  и  хора  на
изкуството ,  които  всяка  година
в  продължение  на  24  часа  се
обединяват  около  решенията ,
необходими за  преодоляване
на  климатичната  криза .  

Заедно  с  европейския  клон  на
проект  "Климатична  реалност "  и
WWF Полша,  управляващият
редактор  на  “БлуЛинк ”  д -р
Павел  Антонов  проведе
обучение  за  говорители  по
проблемите  на  климата  на  10
май  2017  г .  във  Варшава .
Събитието  имаше за  цел  да
даде  нови  умения  на  хората ,
които  отправят  послания  за
климата ,  за  да  улеснят
обществените  дискусии  по
време на  публични  прожекции
на  документалния  филм
"Енергия  поновому"  (Energy
aNew) ,  из готвен  от  WWF Полша
като  част  от  дейности  за
осъществяване  на  устойчиво
развитие ,  базирани  на  проект
"Социално  от говорна  промяна"
(WZROST) .  Документалният
филм представя  рисковете  и
ползите  от  прилагането  на
политики  за  възобновяема
енергия  и  енергийна
ефективност  в  Полша.  В
рамките  на  работилницата  бяха
обучени  повече  от  20
фасилитатори  на  публични
прожекции  -  местни  журналисти
и  блогъри ,  както  и
комуникационни  сътрудници  от
партниращи граждански
организации  и
неправителствени  групи .    

ГЛАСОВЕТЕ НА РЕАЛНОСТТА 



ОТВЪД ДИМНАТА ЗАВЕСА 

За политическа воля за освобождаване на децата и младежите на 
България от тютюневата реклама призова “БлуЛинк”, заедно с 
Коалицията за живот без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и 
рекламна агенция “The Smarts”. На 21 февруари 2017 г. стартира 
креативна застъпническа кампания с подкрепата на рекламна агенция 
The Smarts, под надслов: “Рекламата на цигари им продава цигари“. 
Видео клип, изработен доброволно от агенция The Smarts, с участието 
на водещи имена сред креативните, филмови и рекламни специалисти, 
се върти в социалните мрежи и вече е гледан от почти 150 000 българи. 
Провокативният клип пресъздава спираща дъха отблъскваща реалност, 
в която единственият начин да предпазим децата от тютюневата 
реклама е да закрием очите им. Клипът завършва с риторичен въпрос за 
децата и тютюневата реклама: „Да забраним да я виждат или да 
забраним да я има?“ 
 
Аргументи и експертни данни срещу рекламата промоцията и 
спонсорството на тютюневи изделия, както и всички креативни 
мултимедийни материали, създадени в рамките на кампанията, са 
събрани в специализираната страница reklama.bezdim.org, изработена с 
подкрепата на bluelink.net 
 
Кампанията беше реализирана в рамките на приключилия през март 
2017 г. проект  “Addressing Policy Loopholes for Comprehensive Ban of 
Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship and 100% Smoke-Free 
Law in Bulgaria”. Проектът беше изпълнен от Коалицията за живот без 
тютюнев дим, сдружение “България без дим” и фондация “БлуЛинк” с 
подкрепата на Международния съюз против туберкулозата и 
белодробните заболявания. 



“БлуЛинк” подкрепи и кампанията на сдружение "България без дим" под 
наслов "Да спечелим заедно - един ден без цигари!", посветена на 
международния Ден без тютюнопушене, който през 2017 г. беше 
отбелязан на 16 ноември. Акцията на "България без дим" беше 
изпълнена съвместно от Коалицията за живот без тютюнев дим, 
рекламна агенция The Smarts, Националната мрежа за децата и 
BlueLink.net с подкрепата на Международния съюз против туберкулоза и 
белодробни заболявания. 
 
Организаторите призоваха всички желаещи да се включат и спечелят от 
Деня без тютюнопушене, като спрат цигарите поне за един ден на 
16.11.2017, използват спестените пари за реализиране на 
благотворителна инициатива по техен избор, и включат колкото може 
повече членове на семействата си, колеги, фирми, организации. 
Инициативата достигна до повече от 63 хиляди души и е подкрепена от 
фирми, неправителствени и бизнес организации в различни сфери. 
Кампанията беше реализирана в рамките на проект "Building political will 
for complete TAPS ban in Bulgaria", изпълняван от Коалицията за живот 
без тютюнев дим, сдружение “България без дим” и фондация “БлуЛинк” 
с подкрепата на Международния съюз против туберкулозата и 
белодробните заболявания. 



ЖУРНАЛИСТИ И ПРОКУРОРИ СРЕЩУ 

ТРАНСГРАНИЧНАТА КОРУПЦИЯ 

Прокурори, следователи, разследващи журналисти и граждански 
организации от Европейския съюз и Русия призоваха за повече 
прозрачност в трансграничното сътрудничество между правозащитните 
органи за ефективна борба с корупцията. Представители на Експертната 
група за борба срещу трансграничната корупция към Граждански форум 
„ЕС – Русия“, Нидерландския хелзинкски комитет и фондация „БлуЛинк“, 
оповестиха в БТА резултати от кръгла маса на тема "Перспективи за 
сътрудничество между правоприлагащите органи на ЕС и гражданските 
разследващи групи за борба с трансграничната политическа корупция", 
която се проведе в София на 3 октомври 2017 г. с участието на 
специализирани прокурори от Италия, Испания, Украйна и Русия. 
 
Създаването на специализирана прокуратура за борба с корупцията, по 
успешния модел в Испания и Италия, ще доведе до по-ефективна 
работа на съдебната система в тази насока и в държавите от Източна 
Европа, категорични бяха участващите експерти. Те призоваха за 
създаване и на обща европейска прокуратура, която да се занимава с 
всички случаи на трансгранична корупция, а без да се ограничава до 
разследване на злоупотреби с европейски фондове. 
 
Слабости в съдебната система, като компрометирани институции и 
правителства, могат да бъдат преодолени чрез работата на силни и 
независими медии, коментираха организаторите и подчертаха 
ключовата роля на разследващата журналистика в борбата с 
корупцията. Макар и задълбочени журналистически изследвания на 
корупционни схеми често да са пренебрегвани от прокуратурата като 
причина за започване на разследване, в общества, в които принципите 
на демокрацията са под натиск, работата на отговорните и независими 
медии може да бъде единствената защита срещу корупцията. 



Опитни изследователи в 
областта на историята, 
политиката и медиите в 
Централна и Източна Европа, 
анализираха натиска на 
политици и медии срещу 
демократични граждански групи 
и организации, ангажирани с 
проблемите на човешките права 
и околната среда в региона. Тези 
действия бяха съпоставени с 
практики на преследване на 
гражданството от тоталитарните 
режими в близкото минало на 
континента. Целта на анализа е 
да послужи за идентифициране 
на практически мерки за 
противодействие на натиска и 
възстановяване на паметта и 
подкрепата за гражданските и 
демократични ценности, 
заложени при създаването на 
ЕС. През 2017 г. "БлуЛинк" 
работи по осъществяването на 
тези дейности в рамките на 
проект “Remembering Europe: 
Civil Society Under Pressure 
Again”, финансиран от 
програмата на ЕС "Европа за 
гражданите".

ДА СИ ПРИПОМНИМ ЕВРОПА 



"Шпиони на Сорос", "зелени рекетьори", "чужди агенти" - това са само 
част от етикетите, поставяни на гражданските активисти и организации в 
медиите и социалните мрежи в Централна и Източна Европа", обясни 
д.ф.н. Павел Антонов, управляващ редактор на "БлуЛинк". Според него с 
проекта БлуЛинк постави фокус върху съвремнните опити за натиск 
върху критичните гласове на гражданското общество, като ги сравни с 
опита от тоталитарното потисничество в миналото.  Проектът е логично 
продължение на систематичните усилия в подкрепа на демокрацията, 
гражданското общество, околната среда и ценностите на Обединена 
Европа, които за заложени като идеални цели в устава на "БлуЛинк". 
 
БлуЛинк проведе регионална работилница за исторически и практически 
обмен срещу натиска над граждани и граждански организации в 
страните от централна и източна Европа в департамента на история на 
Централноевропейския университет в Будапеща на 8-9 декември 2017. 
 Събитието събра изследователи в областта на историята, политиката и 
медиите в Централна и Източна Европа, както и представители на 
неправителствени организации да подадат предложения за участие. 
 
С помощта на проекта БлуЛинк подкрепи и основаната на факти, 
отговорната и честна журналистика, която разглежда ангажиментите на 
ЕС по проблемите на мира, солидарността и устойчивото бъдеще.  



ЕВРОМЕГДАН ПОД КИБЕРОБСТРЕЛ 

През април БлуЛинк също стана обект на натиск, като мощна кибератака 
парализира уебсайта на Евромегдан. Зловредните действия 
продължиха няколко седмици. Атаката изглеждаше целенасочена и 
повдигна сериозни съмнения за опит за цензура на електронното 
издание за журналистка в обществен интерес на фондация „БлуЛинк“. 
 
В резултат на кибератаката бяха засегнати и всички комуникационни 
канали, използвани и поддържани от екипа на фондацията. Те включват 
тематични електронни пощенски списъци, използвани от граждански 
организации и групи за активен професионален обмен на информация. 
Това е най-тежката атака в 20-годишната история на “БлуЛинк”, 
коментира управляващият редактор на фондацията Павел Антонов. 
„Възприемаме я като опит за посегателство върху свободното слово, 
гражданската активност и независимата журналистика, които 
фондацията поддържа в интернет“, заяви той.   
 
„БлуЛинк“ подаде електронен сигнал до Специализирания сектор 
„Киберпрестъпност“ при Главна дирекция за борба с организираната 
престъпност (ГДБОП) при Министерството на вътрешните работи. 
Антонов коментира, че подобен инцидент не бива да бъде подминат 
като единичен случай, тъй като е тревожен сигнал за заплахите срещу 
журналистиката у нас и новите възможности за налагане на цензура в 
дигиталната ера. „След като мнозинството от масовите медии са под 
контрол и по един или друг начин обслужват свързаните олигархически и 
политически интереси на управляващото статукво, подобни атаки са 
посегателство над последното останало поле за независима 
журналистика и информиране на гражданите – интернет“, категоричен е 
Антонов.  



ЗАЕДНО СРЕЩУ НЕПРАВДИТЕ 

През 2017 г. БлуЛинк подкрепи редица обществени каузи и позиции 
срещу събития и процеси, които подтискат демократичното гражданско 
общество и свободното слово. 
 
През февруари организацията подписа петиция, която призовава за ясна 
и открита позиция на президента Румен Радев срещу езика на омразата 
и се обявява срещу нагнетяването на страх в обществото ни с користни 
предизборни цели. "Настояваме Президентът Румен Радев  да използва 
своя и на президентската институция авторитет, за да призове 
политическите партии и коалиции да не ползват език на омразата  и да 
се въздържат от нагнетяване на напрежение и страх в обществото ни по 
време на предизборната кампания", се казва в гражданския призив. 
"Десетилетия наред политиците във властта толерират и експлоатират 
омразата. Това е безотговорна игра с огъня, изгорил Европа до черно 
преди 80 години, и очаквам президентът на демократична Европейска 
България да демонстрира държавническа твърдост срещу нея", заяви 
Антонов. 
 
Отхвърляне на предложени допълнения към Закона за съдебната власт, 
ограничаващи финансирането на професионалните организации на 
магистратите и тяхната научна и преподавателска дейност, поискаха от 
депутатите представители на 19 български нестопански организации 
чрез съвместно становище на 7 юли 2017 г. Управляващият редактор на 
фондация “БлуЛинк” Павел Антонов също подписа становището. 
“Интерпретираме въпросните предложения за промени в закона за 
съдебната власт като рецидив на задълбочаващ се натиск срещу 
гражданското общество, в парадигмата на случващото се в Русия, 
Унгария, Полша и други страни”, заяви Антонов. 



През септември “БлуЛинк” се присъедини към Коалиция за медийна 
грамотност в образованието. Създаването на Коалицията беше 
официално обявено в Центъра за култура и дебат "Червената къща" от 
11 български организации, работещи в областта на образованието, 
медиите и гражданското общество, които целят да гарантират 
сигурността на децата, както и развитието на критичното им мислене в 
дигитално-медийния свят. Целта на Коалицията е да подтикне 
образователната система спешно да вземе мерки за развиване на 
медийната грамотност и критичното мислене на децата още от начален 
курс, за да бъде гарантирана сигурността им в дигитално-медийния свят. 
Организацията се стреми да стимулира обществения дебат по темата, 
като популяризира съществуващите добри практики, насочени към 
изграждане на базови дигитално-медийни умения у децата от 1 до 4 
клас. “Безопасността на общуване в интернет и съграждането на активни
и добре информирани граждани са сред приоритетите на БлуЛинк, заяви 
Павел Антонов. 
 
През ноември "БлуЛинк“ застана срещу писмо на Министерството на 
образованието и науката, с което се прави опит за ограничаване на 
достъпа на неправителствени организации до училищата и детските 
градини в България и настоява за незабавното му отменяне. 
Фондацията изрази своя протест в примо до министър Красимир Вълчев 
и изрази подкрепа към позиция на Националната мрежа на децата. 
Описаните в писмото на МОН ограничения представляват 
непредизвикано посегателство срещу възможността 
неправителствените организации да съдействат и подпомагат 
образованието на българските деца. 
 
 



Фондация „БлуЛинк” връчи ежегодната си награда „Свободен електрон” 
за постижения в използване на интернет и комуникациите за укрепване 
на демокрацията, гражданското общество, опазването на околната 
среда и прилагането на европейски ценности на церемония на 10 
ноември. Отличието за 2017 г. имаше за цел да поощри стратегическото 
използване на интернет за развитие на зелената икономика. Носителите 
на наградата са Кампанията “Да спасим Кресненското дефиле“ и Air BG. 
 
 

ОТЛИЧИЯ ЗА АКТИВНИТЕ ГЛАСОВЕ 



„Вече 20 години активистите от кампанията „Да спасим Кресненското 
дефиле“ отстояват зелената икономическа визия в региона на Кресна“, 
коментира Наталия Димитрова-Попова, председател на управителния 
съвет на „БлуЛинк“, която връчи наградата „Свободен електрон“ за 2017 
г. „Кампанията успешно използва възможностите на интернет, за да 
популяризира каузата си и истината за един пагубен за природата и 
вреден за развитието на региона проект, въпреки съсредоточената 
насреща медийна и политическа мощ”, допълни Павел Антонов, 
управляващ редактор на „БлуЛинк“. 
 
Air BG получи Наградата на публиката с голяма преднина пред другите 
номинирани в публичното гласуване за отличието. Иновативната 
гражданска и професионална инициатива се нареди сред номинираните 
заради платформата airbg.info и дигитална карта, с която визуализира 
данните за качеството на въздуха в различни райони, като дава 
навременна и актуална информация. „Чрез своята работа Air BG 
използва стратегически информационни и комуникационни технологии 
за подсилване на гражданското общество в полза на опазването на 
природата, европейските норми и законността, каквато е целта на 
наградата”, каза Павел Антонов. 
 
Наградата „Свободен електрон“ отличава личности, организации и 
медии с върхови постижения в използване на интернет и комуникациите 
за укрепване на демокрацията, гражданското общество, опазването на 
околната среда и прилагането на европейски ценности. Наградата е 
учредена от BlueLink.net през 2009 г. и се присъжда ежегодно от 
Управителния съвет на фондация "БлуЛинк". 
 



КАПАЦИТЕТ И ПОДКРЕПА 

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 избран през м. ноември 2017 
г. в състав: Наталия Димитрова-Попова, председател, д-р Павел 
Антонов, Милена Димитрова. През 2017 г. оперативният екип на 
„БлуЛинк“ се състои от: д-р Павел Антонов, управляващ редактор; Ева 
Стянова, сътрудник по европейски проекти; Велина Барова, 
редакционен сътрудник; Наталия Димитрова-Попова, старши експерт по 
политики; д-р Пламен Пеев, старши правен експерт; Ксения Вахрушева, 
сътрудник по проекти, устойчива енергия и ЕС-Русия; Биляна Кичева, 
счетоводител; и Владимир Василев, отговорник за технологичната 
инфраструктурата на мрежата от сайтове на Блулинк. 



Спомосъществуватели на фондация 
„БлуЛинк“ през 2016 г. бяха: 
 
- Green European Foundation, Брюксел; 
- германската екологична фондация 
DBU; 
- регионалната фондация "Хайнрих 
Бьол" в Бранденбург; 
- програмата на Европейския съюз 
"Европа за гражданите"; 
- Български фонд за жените; 
- Коалиция за живот без тютюнев дим; 
- индивидуални дарители. 
 

За да продължаваме да изпълняваме нашата мисия в подкрепа на 
демокрацията, гражданското общество, европейските ценности и 
опазването на околната среда, имаме нужда от самостоятелност. 
Можете да станете част от действията на „БлуЛинк“, като подкрепите 
предпочитан от Вас проект с дарение в размер, който Ви подхожда, 
или с доброволен труд. 
 
Направете дарение чрез банков превод по сметката на Фондация 
"БлуЛинк" в Обединена Българска Банка BG90UBBS80021081496840. 
"БлуЛинк" приема средства само ако има пълна увереност, че 
методите на спечелването и придобиването им, както и целите на 
дарителите, 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 позвънете 
на тел. 0888 704661. 


