
  

 

 

Гласове под обсада 
Отчет на дейността през 2018 г. 
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Идеални цели 

• 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. 

Само няколко дни след началото на 2018 г. БлуЛинк се присъедини към 
призив за ратификацията на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция 
и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска 
конвенция) от страна на България. Първата публикация за годината се оказа 
определяща за посоката на работа на организацията през следващите 12 
месеца. Бурята от пропаганда, дезинформация и страхове не само 
парализира възможността за ефективна защита на жертвите на насилие 
чрез международния документ, а доведе и до множество омраза и 
разделение в обществото. В такива условия БлуЛинк посрещна 20тата си 
годишнина. 
 
Правата на жените, хората с увреждания и малцинствата, независимото 
светско образование, свободата на словото, социалната справедливост и 
опазването на природата бяха изложени на сериозен натиск. Опитите за 
заглушаване на гласовете на демократичното гражданско общество станаха 
все по-застрашаващи, а крайната нетърпимост срещу гражданския сектор 
все повече се разгърна в интернет и медии, в политическото говорене и по 
улиците. 
 
БлуЛинк отговори на тези предизвикателства, като продължи да работи за 
изпълнението на мисията и целите си, в съответствие със средносрочна 
стратегия за периода 2017 - 2020 под надслов "Подкрепяме гласовете". 
БлуЛинк продължи да подкрепя стражевата журналистика в обществен 
интерес, гражданското участие във вземането на решения и достъп до 
правосъдие; да насърчава стратегически мрежи и партньорства между 
различните сектори на прогресивното гражданско общество, като участва в 
такива; и да работи по изследвания за задълбочаване на знанието по тези 
проблеми и идентифициране на ефективни решения за тях. 
 
Организацията се ангажира с различни инициативи и партньорства, които 
имаха за цел да се противопоставят на свиващото се гражданско 
пространство, да преосмислят начините, причините и последиците от езика 
на омразата срещу активистите на гражданското общество в интернет и да 
намерят ефективни практики на противодействие. 

 



 

   Натиск и омраза - онлайн и офлайн 
   

 

  

  
  

  

Броени седмици преди началото на 2018-та БлуЛинк осъществи ключов 
регионален форум в Будапеща в рамките на проекта „Да си припомним 
Европа: Гражданското общество отново под натиск“. Събитието събра за 3 
дни в Будапеща представители на граждански организации от България, 
Унгария, Полша, Румъния и други европейски страни, срещу които е 
оказван натиск. Участваха също изследователи и анализатори на 
историческите и политически процеси, формирали европейските норми за 
гражданско участие. Практическо-изследователската работна среща даде 
началото на задълбочен изследователски процес, чиято цел беше да 
извлече практически поуки и опит за оцеляването на гражданските гласове 
под натиск във времената преди присъединяването към ЕС. Аналитичните 
дейности по проекта продължиха през цялата 2018 г. и доведоха до 
редица аналитични и научни публикации и практически опит, който бе 
споделен със структурите на ЕС по време на българското му 
председателство. 

Правата на жените, хората с увреждания и малцинствата, независимото светско образование, свободата на 

словото, социалната справедливост и опазването на природата бяха изложени на сериозен натиск. 

 

През септември 2018 г. Блулинк стартира кампанията "Свобода на словото vs език на омразата: онлайн 
сигурност за застъпниците на правата на човека, еко- и джендър-активисти в България", за да преосмисли 
начините, причините и последиците от езика на омразата в интернет срещу активистите на гражданското 
общество и да намери ефективни практики на противодействие, които активистите могат да използват в 
работата си. Проектът беше осъществен с подкрепата на Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). 
Еднодневна работна среща събра изследователи, представители на НПО и активисти, изложени на различни 
форми на онлайн натиск, които обмениха опит, експертиза и практически съвети за справяне с речта на 
омразата онлайн. В рамките на проекта беше изготвен аналитичен доклад, който разглежда корените на речта 
на омразата, разликата между свободното слово и речта на омразата, въздействието върху гражданското 
общество и възможните инструменти за справяне с нея. 
 
Заплахите пред свободата на словото, формите на натиск над гражданското общество и възможности за 
отстояване и разширяване на гражданското пространство бяха представени и на кръгла маса под надслов 
„Гласове под обсада“, която се проведе на 2 ноември 2018 г. Кръглата маса беше организирана от фондация 
„БлуЛинк“, Българския фонд за жените и фондация „Медийна демокрация“ в рамките на кампания #Новите 
будител(к)и: Предай нататък. Кампанията се осъществява в партньорство между „БлуЛинк“ и още единадесет 
организации между 31 октомври и 2 ноември в седем града в страната. Целта на серията от събития беше да 
популяризира човешките права и демократичните ценности, да информира обществеността за активната работа 
на неправителствените организации за постигане на положителни промени в различни обществени сфери и да 
алармира за свиващото се пространство и новите предизвикателства пред гражданския сектор. Координатор на 
кампанията беше Българският фонд за жените с подкрепата на Civitates – инициатива за филантропия, 
демокрация и солидарност в Европа. 



 

 
 

 

Историите на различните гласове 
 

 
 

 

 

 
През изминалата година двете електронни издания за журналистика в 
обществен интерес: Евромегдан (evromegdan.bg) - за България, и 
англоезчиното BlueLink Stories (bluelink.info) - за Централна и Източна Европа, 
продължиха да изпълняват мисията си на независими медии, които 
произвеждат качествено журналистическо съдържание по остри и обществено 
значими теми. 
 
В Евромегдан бяха публикувани в Евромегдан бяха публикувани 46 
задълбочени журналистически материала, а  в BlueLink Stories - 33, по 
проблеми, свързани с околната среда, промените в климата, натиска и речта 
на омраза над активисти от гражданското общество, проблемите на жените, 
миграцията и други. 
 
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 2018 г. успешно приключи международният 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" изпълни в сътрудничество с фондация 
Heinrich Böll - Brandenburg и с финансовата помощ на фондация DBU (German 
Federal Environmental Foundation).  
 
В рамките на проекта бяха публикувани задълбочени журналистически 
материала по темите на климатичните промени, чистата енергетика и 
опазване на природата. Бяха реализирани и три международни обучителни 
работилници - в София, България, и в Хамбург и Котбус, Германия, които 
повишиха професионалните знания и умения на млади и активни журналисти 
от Централна и Източна Европа, които искат да работят в обществен интерес. 

 

 

Журналистика за 

пример 

На 27 септември 2018 г. 
журналистката от виртуалната 
редакция на "БлуЛинк" Нанси 
Борисова беше отличена с една от 
годишните награди 
„Журналистика за развитие” на 
Българската платформа за 
международно развитие. 
Младата авторка получи 
наградата за два материала, 
публикувани в „Евромегдан”: 
"Отказана свобода", който 
разказва за за петима младежи от 
Тибет, на които страната ни 
отказва статут на бежанци; и 
"Еднополово насилие", който 
разглежда проблема за 
домашното насилие в 
еднополови двойки. 
Конкурсът „Журналистика за 
развитие“ имаше за цел да 
насърчи журналисти с принос за 
обективното, компетентно и 
качествено отразяване на 
проблемите на развитието, 
ангажиментите на България и 
официалната помощ за развитие, 
която държавата ни предоставя, 
както и на темите, свързани с 
Целите за устойчиво развитие на 
ООН. 
"Огромни благодарности на 
моите редактори Велина Барова и 
Павел Антонов за помощта и 
доверието", написа Нанси в 
профила си във Фейсбук. 



 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

През март 2018 приключи и пилотният проект „Журналистика от жените за 
жените“, осъществен с подкрепата на Българския фонд за жените. Проектът 
имаше за цел да допринесе за преодоляване на дискриминационните 
стереотипи срещу жените в журналистическото съдържание и в 
журналистическата практика. Той даде възможност на млади журналистки да 
разгърнат напълно своя потенциал в сферата на независимата журналистика 
в обществен интерес и спомогна за повишаване на професионалните им 
качества и специализирани им познания по теми, засягащи правата на 
жените и дискриминацията спрямо тях. В “Евромегдан” беше публикувана 
серия от журналистически материали по проблеми, свързани с 
дискриминацията срещу жените, домашното насилие, насилието в 
еднополови двойки, жените в IT-сектора, сексуалния тормоз на работното 
място и други. Резултатите от проекта бяха обобщени в брошурата 
“Виновници и жертви: жените в журналистическата практика в България”. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
През изминалата година в “Евромегдан” беше поставен фокус и върху 
проблемите на бежанците и миграцията. Материали, свързани със статута и 
задържането на мигранти бяха изготвени и публикувани в сътрудничество с 
Центъра за правна помощ - Глас в България в рамките на проекта „Защита на 
мигрантите с несигурен статус: намаляване използване на задържането и 
прилагане на алтернативи в общността“,  изпълняван от Център за правна 
помощ - Глас в България и Български адвокати за правата на човека с 
подкрепата на  Мрежата на европейските фондации (NEF) чрез Европейската 
програма за интеграция и миграция (ЕПИМ). 
 
В двете електронни издания за журналистика в обществен интерес бяха 
публикувани и серия от материали, които разказват за различни форми на 
натиск срещу граждански организации и активисти в страни от ЕС, както и за 
успешни кампании в подкрепа на обществено значими каузи. Материалите 
бяха осъществени в рамките на проекта “Да си припомним Европа: 
Гражданското общество отново под натиск”, финансиран от програмата на ЕС 
"Европа за гражданите". 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. 
 
Безценен експертен журналистически опит в разследвания по случаи на 
трансгранична корупция в Русия и Европа събраха журналисти, експерти и 
граждански активисти от Експертната група за борба срещу трансграничната 
корупция към Граждански форум „ЕС – Русия“. Серията от статии покри 
различни подходи за журналистическо разследване и имаше за цел да 
покаже методи за разследване на трансгранична корупция. Принципите на 
журналистическо разследване са включени в специализираната 
заключителна глава от д-р Павел Антонов, управляващ редактор на 
"БлуЛинк". 



 

 
 

 

  Правосъдие за граждански права 
 

 
 

 

 

 
И през 2018 г. БлуЛинк продължи стратегическото си сътрудничество с 
мрежата Justice and Environment (J&E). БлуЛинк се включи в европейско 
проучване на прозрачността на процеса на избор на ПОИ и анализ на 
състоянието на прозрачност и публичност в страните от ЕС. 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 
Конвенция в Будва, Черна гора, допринесе за изготвянето на НПО 
становища по време на събитието. 
 
През изминалата година година БлуЛинк продължи да работи с 
партньорите си от мрежата J&E по основни приоритети като достъп до 
правосъдие и участие на обществеността във вземане на решения. На 29 
май беше организирана стратегическа среща за преодоляване на 
законодателния и институционален натиск срещу гражданското участие 
при вземането на решения и достъпа до правосъдие. 
 
Срещата се проведе в рамките на форум „Време за действие - гражданско 
участие за по-добро управление“, на който бяха обсъдени възможности за 
по-добро управление с участието на гражданите и медиите. Участие взеха 
представители на неправителствения сектор, журналисти и юристи по 
околна среда от България и Европейския съюз. Форумът беше 
организиран от БлуЛинк в рамките на Европейския граждански форум 
“Граждани – Участие – Политики: възраждане на Европейския проект”, в 
партньорство с Форум Гражданско участие, Европейски граждански форум 
и Европейската служба за граждански действия – ECAS. Събитието бе част 
от официалнната програма на българското председателство на 
Европейския съвет. 

 

Граждани в действие 

Как гражданите успешно да 
участват в управлението и гласът им 
да се взема предвид от политиците 
в България и в Европа обсъдиха 
представители на неправителствени 
организации на Форум за 
гражданско участие под надслов 
"Българите идат!" на 22 януари 2018 
г. Събитието беше организирано от 
Форум Гражданско Участие и 
Български център за нестопанско 
право, а БлуЛинк се включи като 
партньор заедно с Европейски съвет 
за външна политика. 
 
БлуЛинк се включи във форума с 
изводи и препоръки от регионална 
среща, проведена през декември 
2017 г. в Будапеща, на която 
представители на гражданското 
общество споделиха опит от 
натиска срещу дейностите им в 
обществен интерес в различни 
страни на централна и източна 
Европа и формулираха насоки за 
засилване на демократичните 
стандарти на ЕС. Експертът на 
БлуЛинк по гражданско участие и 
достъп до правосъдие д.ф.н. 
Пламен Пеев взе участие в 
изработването на план за конкретни 
стъпки за засилване на ролята на 
неправителствения сектор,  
подобряване на доверието и 
разбирането за работата на 
гражданските организации и 
равнопоставено сътрудничество с 
държавните институции. Приносът 
на БлуЛинк беше в рамките на 
стратегическата работа на 
организацията за насърчаване на 
гражданското участие и достъпа до 
правосъдие. 



  

 
  

  
 

 
 

 
 

 

 

Срещу вредата от 

тютюна 

 
В рамките на Европейския 
граждански форум, на 31 май 
„БлуЛинк“, заедно с гражданската 
Коалиция за живот без тютюнев 
дим и рекламна агенция „The 
Smarts”, организира церемония 
по награждаване на студенти от 
Художествената академията в 
конкурса „Изкуството против 
рекламата на тютюневи изделия“ 
и пресконференция по случай на 
Световния ден без тютюнев дим. 
Конкурсът беше реализиран в 
рамките на приключилия през 
септември 2018 г. проект  
"Building political will for complete 
TAPS ban in Bulgaria".  
 
“БлуЛинк” отново застана зад 
ежегодната кампания на 
сдружение "България без дим" 
под надслов "Да спечелим заедно 
- един ден без цигари!", 
посветена на международния Ден 
без тютюнопушене, който през 
2018 г. беше отбелязан на 15 
ноември. Кампанията беше 
реализирана в рамките на проект 
"Melting the ice for MPOWER 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. 

В подкрепа на местните общности 

 
БлуЛинк е сред пионерите в областта на екосистемния подход, отбеляза 
предложение за Национална Стратегия и План за действие за адаптиране към 
изменението на климата, публикувано в края на юли 2018 г. на страницата на 
Министерството на околната среда и водите. НПО имат дългогодишен ангажимент 
както за изменението на климата, така и за биологичното разнообразие, отбеляза 
документът, изготвен по проект на Световната банка, в частта Оценка на сектор 
"Биологично разнообразие и екосистеми". „Някои от тях, като WWF, Българското 
дружество за защита на птиците, Зелени Балкани, BlueLink (само няколко), са сред 
пионерите на екосистемния подход и вероятно ще продължат да бъдат полезни за 
прилагане на подхода „citizen science” и подпомагане на усилията за комуникация.“ 
 
След успешно завършения проект SPECIES, БлуЛинк продължава активната си работа 
в областта на устойчивото използване на екосистемните услуги, като на 2 и 3 август 
2018 г. екипът на фондацията проведе стратегически срещи с кметицата на община 
Долни чифлик Красимира Анастасова и кмета на община Бяла Анастас Трендафилов. 
По време на срещите експертите на БлуЛинк представиха конкретни мерки, които 
могат да се изпълнят на територията на двете общини и да ги превърнат в по-
привлекателно място за живот, което съчетава съхранена природа, развитие на 
устойчив бизнес и устойчиво използване на екосистемите и предоставяне на 
качествени и разнообразни екосистемни услуги. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БлуЛинк, в партньорство с албанските организации Екопартнерс и РесПублика, 
започна през лятото на 2018 г. проект за засилване на ролята на гражданските 
организации в Албания в контрола и мониторинга на добивната и енергийната 
промишленост за по-висока прозрачност и отговорност на бизнеса. От 17 до 21 
септември екипът на проекта, в който влязоха Павел Антонов, управляващ редактор 
на БлуЛинк и Пламен Пеев, старши юридически експерт, проведе поредица от 
работни срещи с местни общности в две горещи точки с екологични проблеми, 
предизвикани от добив на нефт и предстоящо изграждане на каскада от ВЕЦ-ове. 
 
На 21.11.2018 г. неправителствената организация EкоПартнърс - Тирана обяви старта 
на Rural Watch - инициатива за подобряване на качеството на живот, чиста и 
безопасна среда чрез преодоляване неотложни въпроси, предизвикани от 
добивната индустрия и енергетиката (ДИЕ)  в селските райони на Албания. Rural 
Watch носи солиден опит в журналистиката, повишаването на обществената 
осведоменост и достъпа до информация и правосъдие в България и в Югоизточна 
Европа, привнесен от BlueLink.net - електронната мрежа за гражданско участие, 
създадена в София през 1998 г. Проектът се финансира от национална програма за 
подкрепа на гражанското общество и медиите на ЕС за Албания. 
 
Проектът Rural Watch: правна и журналистическа практика за по-добра прозрачност 
отговорност на енергийната и добивната промишленост има три основни цели: 
подобрена екологосъобразна дейност на енергийната и добивната промишленост в 
селските райони на Албания; повишена прозрачност и отговорност на държавните и 
общински органи и на бизнеса, свързан с енергийната и добивна промишленост 
(ЕДП) в селските райони; по-добра осведоменост и оправомощаване на селските 
общности (мъже и жени) за мониторинг и контрол на  ЕДП в селските райони. 



 

 
 

                  Международна солидарност 
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

На 17 май 2018 г. в София в рамките на публична дискусия 
на тема "Състояние на гражданското общество в ЕС-Русия: 
Предизвикателства и иновации" бяха представени 
резултати от доклад за състоянието на гражданското 
общество в региона през 2017 г., изготвен от Гражданския 
форум ЕС-Русия. Управляващият редактор на “БлуЛинк” 
Павел Антонов и Ксения Вахрушева, сътрудник по 
проекти, устойчива енергия и ЕС-Русия, се включиха в 
международно проучване, като анализираха основните 
предизвикателства и проблеми пред гражданските 
организации в България, както и техните решения и добри 
практики. Един от основните проблеми пред 
гражданското общество в България е абсолютно 
негативното медийно отразяване, подчерта Антонов. 
 
 

 
Публичната дискусия беше организирана в рамките на осмото Общо събрание на Гражданския форум ЕС-
Русия, което се проведе между 15 и 18 май 2018 г. в София. В рамките на събитието членове на Гражданския 
форум "ЕС-Русия" от десет европейски държави излязоха с позиция в подкрепа  на българските граждански 
организации, ангажирани в борбата за върховенство на закона и защитаващи екологичната, демократична и 
социална справедливост и човешките права. Членовете споделиха нарастващата тревога на българските 
граждански организации, които се борят за екологичните, човешки и социални права и защитават 
демокрацията и върховенството на закона, от натиска от политически и бизнес интереси срещу критичните 
граждански гласове в България и настояха за изостряне на вниманието и за решителни мерки от страна на 
българските власти и европейските институции. 
 
България бе посочена като лош пример за приемане на политики, ограничаващи човешките права, достъпа  до 
информация, правосъдие и участие във вземането на решения на международна кръгла маса под надслов 
"Мрежа за свобода и демократични движения", която се проведе 7-9.10.2018 г. в Лайпциг, Германия, от 
немската фондация "Мирна революция". Сред участниците бяха представители на организации, отстояващи 
граждански права и свободи, писатели, журналисти, политици, активисти, свещеници и експерти от 13 
държави, сред които и и управляващият редактор на БлуЛинк Д-р Павел Антонов. В подписан на кръглата маса 
Меморандум за мир и демокрация участниците критикуваха България и заради ограничаването на плурализма 
от консолидираща се медийна собственост и изразиха безпокойство от нивото на корупция в страната. 



 

Твърда позиция 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2018 г. БлуЛинк подкрепи редица обществени каузи и позиции, които отговарят на мисията и целите на организацията. 
 
На 18 януари 2018 г. неправителствени организации, подкрепени от представители на академичните среди и граждани, се 
обявиха в подкрепа на Конвенцията за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с отворено писмо. 
"БлуЛинк" също застана зад отвореното писмо и призовава за незабавното ратифициране на Истанбулската конвенция. 
“Призоваваме народните представители, политическите партии, медиите и всички отговорни граждани – не залагайте на карта 
живота на милиони жени и деца в България заради изкривяване на истината”, заявиха авторите на писмото. 
 
През март 2018 г. "БлуЛинк" подкрепи становище на Гражданския форум ЕС-Русия и изрази своето възмущение от включването 
на две граждански организации - Европейската платформа за демократични избори и Международния център за изследване на 
изборите, в списъка на "нежеланите" организации в Русия. "Длъжни сме да се противопоставим на пълзящия авторитаризъм и 
нарастващия натиск срещу правата, свободите на гражданите и демократичния контрол над властта, ако искаме децата ни да 
живеят в свобода и равноправие, както в Европа и Русия, така и по целия свят", коментира управляващият редактор на "БлуЛинк" 
Павел Антонов. 
 
През април 2018 г. БлуЛинк застана зад становището на WWF и BirdLife Европа за увеличение на бюджета на програмата LIFE до 1 
% от бюджета на Европейския съюз, което да доведе до по-добро опазване на природата и климата. „Блулинк“ подкрепя 
програмата LIFE, тъй като принципите й в съответствие с целите на Стратегията на фондацията за подкрепа на институции и 
механизми за демократично гражданско участие, за подкрепа за гражданското участие във вземането на решения, достъп до 
правосъдие, информация и прозрачност на управлението, както и за насърчаване на стратегически мрежи и партньорства между 
различните сектори на прогресивното гражданско общество, социални движения, активни граждани, подкрепящи институции и 
бизнеси. 
 
На 26 април 2018 г. над 145 европейски и глобални организации изпратиха отворено писмо до посланиците на Европейския съюз, 
като ги призоваха да продължат с обсъжданията на реформата за авторското право и да не дадат мандат на българското 
председателство на Съвета на ЕС да преговаря с Европейския парламент. Отвореното писмо беше изпратено ден преди срещата 
на Комитета на постоянните представители на правителствата на държавите - членки на Европейския съюз. БлуЛинк беше сред 
16-те български организации, подписали отвореното писмо. 
 
През май 2018 г. БлуЛинк, като организация, отстояваща дигиталните права на гражданите, подкрепи открито писмо до 
Европейската комисия, което настоява за решително прилагане на европейското право срещу следенето и пакетно събиране на 
данни за европейските граждани. Писмото посочи, че 21 страни членки не са хармонизирали законодателството си с решението 
на Съда на Европейския Съюз, с което бяха отменени текстовете в Директива 2006/24, които позволяваха събиране и задържане 
на лични данни, в нарушение правата на лична неприкосновеност и опазване на личните данни на европейските граждани. 
организацията настоя Европейската комисия да предприеме всички нужни мерки за прилагане на това решение, включително и 
санкции срещу страните-нарушителки, една от които е България. 
 
През юни 2018 г. Блулинк подкрепи кампанията за свободата в Интернет #SaveYourInternet и заедно с 25 български организации 
от различни сектори  подписа отворено писмо към Българското председателство на Съвета на ЕС, като призова периодът на 
председателството да се използва за промотиране на свободен Интернет без цензура. 
 
БлуЛинк беше сред 50 организации с нестопанска цел, които подкрепиха искането на правозащитни и природозащитни 
граждански организации към българския президент да върне за ново обсъждане в Народното събрание приетите на 25 юли 2018 
г. промени в Административнопроцесуалния кодекс (АПК), които поставят редица правни пречки пред достъпа до правосъдие за 
гражданския сектор. Искането, изготвено и внесено от фондация „Програма достъп до информация“, призова президента Румен 
Радев да упражни правомощието си да върне Закона за изменение и допълнение на АПК за ново обсъждане в парламента.. 
 
На 10 септември 2018 г. представители на водещи неправителствени организации внесоха становище, изготвено от БлуЛинк, до 
Комисията по правните въпроси на Народното събрание, относно обсъждане от Народното събрание на законопроекта за 
изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс. Освен фондация "БлуЛинк", писмото подкрепиха и 
Асоциацията на парковете, Българска фондация "Биоразнообразие", фондация "Екообщност" и Сдружение за дива природа 
"Балкани". Според вносителите на становището, предложените промени в ЗИД на АПК България нарушават принципи и норми на 
международното и европейското право, и по-специално на Конвенцията за достъпа до информация, участието на 
обществеността в процеса на вземане на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда (Орхуската конвенция). 
 
БлуЛинк подкрепи гражданския “Протест срещу насилието над жени”, който се проведе на 26 ноември 2018 г. на Орлов мост в 
столицата. Протестът, организиран от Българския фонд за жените по повод на Международния ден за борба с насилието над 
жени, отправи конкретни искания за по-мащабни и ефективни мерки за справяне с насилието срещу жени и домашното насилие. 
Събитието беше отразено в електронното издание на БлуЛинк за независима журналистика в обществен интерес "Евромегдан". 
 
На 3 декември 2018 г. БлуЛинк, заедно с редица европейските организации, отстояващи правата на човека и цифровите права, 
изпрати отворено писмо до вземащите решения в ЕС, с настояване да добавят предпазни мерки за правата на човека към 
предложената директива за авторското право на единния цифров пазар по време на процеса на преговори. 



 

 
                  Свободни електрони през 2018 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

„През последните години Тома Белев реално се е превърнал в Интернет медия - профилът му във Фейсбук е 

достоверен източник на информация и компас за ориентация в мътната и лепкава действителност за хиляди 

хора“, заяви управляващият редактор на „БлуЛинк“ Павел Антонов, който връчи отличието на победителя. 

„Биволъ“ получи наградата на публиката с изумителна преднина пред останалите номинирани в публичното 

гласуване. Сайтът за разследваща журналистика се нареди сред номинираните за своите разследвания, които 

вадят наяве важни обществени проблеми. „Въпреки изключително тежките условия за медиите в България, 

журналистите в "Биволъ" успяват да отстояват принципно своите позиции“, се казва в обосновката на едно от 

предложенията за номинацията, изпратени от представители на гражданското общество. 

Другата номинация на „БлуЛинк“ за наградата през 2018 г. беше за сайта MediaBricks.bg, който дава гласност 
на успехите на българските ученици. „За краткото време, откакто е създаден, MediaBricks показва, че 
аудиторията има нужда от такъв медиен проект.“ Свободните електрони за 2018 г. предизвикаха голям 
интерес сред аудиторията, като след официалния краен срок бяха направени още 23 предложения за 
номинации. 

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. 
Наградата на публиката, определена чрез гласуване, 
получи екипът на „Биволъ“. Лауреат на наградата на 
Управителния съвет на „БлуЛинк“ беше Тома Белев. 
Традиционните отличия бяха връчени на церемония в 
рамките на кръгла маса под надслов „Гласове под 
обсада“, която се проведе на 2 ноември 2018 г. в Дома на 
науката и техниката в София. 
 



 

 

 
 

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 продължи да работи през 2018 г. в състав: 
Наталия Димитрова-Попова, председател, д-р Павел Антонов, Милена 
Димитрова. 
 
През 2018 г. оперативният екип на „БлуЛинк“ се състои от: д-р Павел Антонов, 
управляващ редактор; Велина Барова - заместник-редактор; Зоя Борисова - 
администратор; д-р Пламен Пеев, старши правен експерт; Ксения Вахрушева, 
сътрудник по проекти, устойчива енергия и ЕС-Русия; Владимир Василев и 
Деляна Костадинова - отговорници за технологичната инфраструктурата на 
мрежата от сайтове на Блулинк; Нанси Борисова - стажант във виртуалната 
редакция на “БлуЛинк”. 
 
Спомосъществуватели на фондация „БлуЛинк“ през 2018 г. бяха: 
 
-          германската екологична фондация DBU; 
-          регионалната фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург; 
-          програмата на Европейския съюз "Европа за гражданите"; 
-          Програма LIFE+ на Европейската комисия; 
-          EuropeAid; 
-          Български фонд за жените; 
-          Асоциация за прогресивни комуникации; 
-          Коалиция за живот без тютюнев дим; 
-          Граждански форум ЕС-Русия; 
-          Център за правна помощ “Глас в България”; 
-          индивидуални дарители. 
 
Към всички тях изразяваме дълбока признателност. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Още нещо важно 
 
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, IBAN  BG90UBBS80021081496840, SWIFT: UBBSBGSF. 
"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. 
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Фондация БлуЛинк
Разпределение на разходите в лева по стратегически 

направления през 2018 год. 

Журналистика в обществен интерес
Гражданско участие / достъп до правосъдие
Е-комуникации за гражданското общество
Насърчаване на мрежи и партньорства
Изследвания
Административни разходи


