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ИДЕАЛНИ ЦЕЛИ НА
ФОНДАЦИЯ „БЛУЛИНК“

Да подпомага развитието на
демокрацията и гражданското
общество.

Въведение
Да съдейства за утвърждаването на
нормите и ценностите на Обединена

През 2016 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
ключовите области на действие, дефинирани от действащата
стратегия на организацията.
Втора глава представя напредъка в подкрепата за
журналистиката в обществен интерес чрез утвърждаване на
електронното издание „Евромегдан“ и създаването на
англоезично е-списание за журналистика в обществен интерес
в Централна и Източна Европа – “BlueLink Stories”.
Глава трета представя дейностите в подкрепа на
традиционната целева група от активни природозащитни
организации и граждански групи.

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

Четвъртата глава представя работата в подкрепа на активни
граждани и граждански инициативи, чиято мисия съответства
на идеалните цели на фондацията.
Последната, пета глава описва оперативния капацитет и
членовете на екипа на фондацията и посочва донорите,
дарителите и партньорите на фондацията. Като допълнение
към доклада е включен и финансовият отчет на фондацията за
2016 г.

електронна мрежа на
неправителствените организации и
останалите участници в

обществените процеси.
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През 2016 г. успешно приключи проект „Четвъртата власт в млади ръце: Журналистическа практика в
обществен интерес“, който даде началото на виртуалната редакция на „Евромегдан“. Електронното
списание за журналистика в обществен интерес продължи да изпълнява мисията си на независима медия,
която произвежда качествено журналистическо съдържание по остри и обществено значими теми.
В „Евромегдан“ бяха публикувани 58 журналистически материали, основно в жанр фийчър/разширен
репортаж, като спектърът на разработените теми беше разширен. Както през предходната година, в рамките
на проекта, работата на авторите беше съсредоточена върху проблемите на дискриминацията, расизма,
ксенофобията и хомофобията, антисемитизма, нетолерантността, речта и престъпленията на омраза,
зачитането на човешките и малцинствени права, мултикултурното разбирателство.
Допълнителна подкрепа за разширяването на работата с журналисти върху теми на околната среда през
2016 г. предоставиха още два проекта: „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и журналистическа
практика за по-голяма прозрачност и отчетност на енергийната и добивната промишленост“, чрез който бяха
публикувани журналистически разработки по редица горещи казуси, свързани с енергийната и добивна
промишленост; и “Секторни политики укрепващи ангажираността за подобрение на екосистемните услуги в
България” (SPECIES), който произведе задълбочени журналистически разработки и мултимедийни клипове
по проблемите на устойчивото използване на екосистемите.
Нов акцент в отразяваните от редакцията теми беше поставен с проект „Addressing Policy Loopholes for
Comprehensive Ban of Tobacco Advertising, Promotion and Sponsorship and 100% Smoke-Free Law in Bulgaria“.
В рамките на проекта бяха публикувани аналитични журналистически текстове за проблемни здравни
политики по отношение на тютюнопушенето и примери за вмешателство на тютюневата индустрия в
политиката и медиите.

ПРИЗНАНИЕ ОТ ЗЕЛЕНАТА ОБЩНОСТ
Електронното издание за журналистика в обществен интерес „Евромегдан“ беше
сред номинираните в категория "Най-добър журналистически материал, свързан
със запазване на българската дива природа" на годишните награди на Българска
фондация Биоразнообразие за 2016 г. Изданието е номинирано за редица
материали,
свързани
с
проблеми на
енергийната
и
добивната
промишленост. „Материалите предоставят подробна информация, интересна
гледна точка и подпомагат популяризирането на природозащитните теми“, се
казва в номинацията за престижната награда.
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През изминалата година „БлуЛинк“ разшири дейността си в
сферата на независимата журналистика в обществен интерес,
като стартира регионална виртуална редакция за отговорна
журналистика по темите на климата и устойчивата енергетика. В
новосъздаденото англоезично електронно списание “BlueLink
Stories” млади и активни журналисти от централно и
източноевропейски страни разработват журналистически текстове
по темите на климатичните промени и екологично чистата
енергия. Проектът за Виртуална редакция BlueLink се изпълнява
съвместно от регионалната фондация "Хайнрих Бьол" в
Бранденбург и Фондация "БлуЛинк".
Регионалното издание се придържа 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 2016 г. в
“BlueLink Stories” бяха публикувани журналистически материали
по проблеми в Сърбия, Македония и България.
В рамките на проекта на 2 декември в София беше организирана
кръгла маса на тема "Лош климат за журналистика", която събра
гледните точки на международни журналисти, експерти и
активисти за природа, демокрация и човешки права за
възможностите и предизвикателствата пред отговорното
журналистическо отразяване на климатичните промени.

Стратегическа подкрепа на активни
природозащитни организации и
граждански групи

ИНТЕРЕС
През 2016 г. беше създадена и утвърдена
Група на активни преводачи (ГАП) –
онлайн общност от доброволци, които
отделят лично време за преводи на
журналистически и други ценни или
критични текстове, свързани с опазване
на личните и колективни права, хуманни и
европейски ценности, демокрация, околна
среда, толерантност, граждански надзор
над
властта
и
корпорациите
и
прогресивна социална промяна. Със
съдействието на активните преводачи
бяха публикувани 10 преводни текста в
електронните издания на фондация
„БлуЛинк“ – „Евромегдан“ и “BlueLink
Stories”.
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Мерки и действия за подобряване на печалбите от опазването и
устойчивото
използване
на
екосистемните
услуги
по
Черноморието обсъдиха представители на черноморски общини,
държавни институции и неправителствени организации по време
на консултативна конференция през октомври. Със срещата
приключи проект „Секторни политики, укрепващи ангажираността
за подобрение на екосистемните услуги в България (SPECIES)“,
изпълняван съвместно със Сдружение за дива природа БАЛКАНИ
и GRID-Arendal – Норвегия, в рамките на програма на
Министерство на околната среда и водите, финансирана от
финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство. В рамките на проекта бяха създадени 13
журналистически текста и 7 мултимедийни филма, представящи
богатите възможности, които екосистемите по Черноморието
предоставят на местните общности и бизнеса, както и проблемите
за опазването и устойчивото развитие.

ПРЕВОДИ В ОБЩЕСТВЕН

ЗА ПО-ЕФЕКТИВНО
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Държавата все още се страхува от
участието

на

държавните

гражданите

съвети

и

в

другите

органи за държавна и местна власт
и се опитва да ги държи под контрол
чрез

най-различни

процедурни

Методи за успешен надзор над енергийната и добивната
промишленост обсъдиха на работна среща през април
представители на граждански групи, НПО и активни граждани,
ангажирани с надзор над сектора. Срещата постави началото на
двудневно обучение, организирано от сдружение „Център за
екологично право” и фондация „БлуЛинк”, чиято цел е да подготви
представителите на гражданското общество за по-успешни
действия
в
надзора
на
енергетиката
и
добивната
индустрия. Събитията са част от успешно приключилия през 2016
г. проект „Extractive and Energy Industry Watch: Правна и
журналистическа практика за по-голяма прозрачност и отчетност
на енергийната и добивната промишленост“, финансиран от
Финансовия
механизъм
на
Европейското
икономическо
пространство. Проектът беше насочен към местните общности,
неформалните граждански групи и разследващите журналисти,
като дейностите целяха да удовлетворят потребностите на
местните жители, засегнати от дейността на енергийната и
добивна промишленост (ЕДП) и да предложат решения за достъп
до информация и водене на дела.

похвати смятат авторите на доклад
„Участие

за

природа.

Представителството
природозащитни
съвети

и

на

организации

други

органи

в
на

държавната и местна власт“, който
цели да повиши разбирането на
механизмите

на

гражданско

представителство в България и да
формулира

насоки

подобряването
ефективност,

на

за
тяхната

демократичност

и

прозрачност.
Докладът, изготвен от инж. Тома
Белев и д-р Павел Антонов, е част
от проект “Участие за природа”,
изпълнен от Българска фондация
Биоразнообразие в партньорство с
мрежа

за

гражданско

действие

Блулинк и Екологично сдружение
За

Земята

с

помощта

на

Програмата за подкрепа на НПО
към

Финансовия

Европейското
пространство.

механизъм

През 2016 г. журналисти от Сърбия, Македония и България
продължиха да изпълняват ролята на “стражеви кучета” за
природата на Балканите. През юни 2016 г. журналисти от трите
държави се събраха в трънското село Горочевци, където получиха
експертна информация за трансгранични екологични проблеми и
имаха възможност да работят по конкретен казус. В рамките на
виртуалната редакция на „БлуЛинк“ бяха реализирани
задълбочени журналистически репортажи по проблемите на
околната среда и зелените политики като устойчили алтернативни
решения, сред които: заплахи за околната среда от златодобив
край Трън и опасност от замърсяване от добив на ценни метали в
Огражден.

на

икономическо

Дейностите бяха изпълнени в рамките на проект 'Journalists and
Policy Makers Boost Green Economy', финансиран от Green
European Foundation (Брюксел) и изпълняван от фондация
"БлуЛинк" в партньорство с Асоциация за устойчиво социалноикономическо развитие "Изгрев" (Скопие) и Асоциация "Други нови
центар" (Белград).
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ПРАВОСЪДИЕ ЗА ОКОЛНА СРЕДА
„БлуЛинк“ стана член на международната мрежа „Правосъдие и околна среда” (Justice and Environment), която работи за
насърчаване на достъпа до информация, участие на гражданите във взимането на решения и достъп до правосъдие по
въпросите на околната среда. „Първоначалната визия на БлуЛинк бе да бъде електронна мрежа на природодащитните
организации, но с годините стана ясно, че опазване на околната среда е невъзможно ако не работят всички механизми на
демокрацията в едно общество”, коментира Павел Антонов, един от съучредителите на мрежата. „България изпитва
сериозни проблеми с върховенсвото на закона, правосъдието и правоприлаганато, затова пред последните години вече
допълваме комуникационната и журналистическа дейност на „БлуЛинк” с юридически анализ и правна подкрепа и
встъпването ни в мрежата „Правосъдие и околна среда” е логична стъпка”, допълва Антонов, който е управляващ редактор
на „БлуЛинк”.

Стратегическа подкрепа и повишаване
на капацитета на гражданското
общество
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. Лауреат на наградата, присъждана от
Управителния съвет на БлуЛинк, за 2016 г. е Асоциацията на
европейските журналисти – България за позиции по различни
актуални и обществени въпроси, свързани с медийната среда
в България, както и за приноса й към развитието на
професионалните ценности на медиите в България. Награда на
публиката, определена чрез гласуване в интернет, получи
главният редактор на регионалния сайт Blagoevgrad-News
Мариета Димитрова, която се нареди сред номинираните за своите журналистически разследвания на
корупционни и порочни схеми, изпълняващи ролята на журналистката на коректив на властта.
Като част от проект “Addressing Policy Loopholes for Comprehensive Ban of Tobacco Advertising, Promotion and
Sponsorship and 100% Smoke-Free Law in Bulgaria” фондация „БлуЛинк“ и Коалицията за живот без тютюнев
дим обединиха усилия за постигане на широка обществена и политическа дискусия за необходимостта от
пълна забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в
България. Управляващият редактор на „БлуЛинк“ д-р Павел Антонов, заедно с екип от утвърдени
журналисти и експерти, работи по изготвянето на серия от доклади и анализи на ключови примери за
влияние на тютюневата индустрия в управлението и в медиите. Двудневна журналистическа работилница
по темите на тютюна и вмешателството на тютюневата индустрия събра в Кюстендил експерти и активни
журналисти от различни медии. Участниците се запознаха с актуални данни и информация за нивото на
тютюнопушене в България, проблеми в здравните политики и позитивните ефекти от приемане на пълна
забрана на реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия. В резултат на активната работа с
участващите журналисти, под ръководството на д-р Павел Антонов, в електронното издание за
журналистика в обществен интерес „Евромегдан“ бяха публикувани задълбочени журналистически
разработки по проблеми на тютюна.
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ЗАЕДНО МОЖЕМ ДА

Капацитет и подкрепа

ПОСТИГНЕМ

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, преизбран през м.
ноември 2015 г., продължи да функционира и през 2016 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; 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, съветник по
информационни технологии.
Спомосъществуватели на фондация „БлуЛинк“ през 2016 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;
германската екологична фондация DBU;
регионалната фондация "Хайнрих Бьол" в Бранденбург;
Коалицията „За живот без тютюнев дим“;
индивидуални дарители.
Към всички тях изразяваме сърдечна признателност.

ПРОМЯНА
Станете част от действията на
„БлуЛинк“.

Подкрепете

предпочитан 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
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>

позвънета

bluelink.net

на

тел.

или

0888

704661.
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