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Лъч надежда 

Предговор от Павел Антонов, PhD  

Съучредител и управляващ редактор на БлуЛинк 

 

Аналитичните и мрежови усилия на 

БлуЛинк, насочени към свързване на 

дневния ред на зелената и 

социалната политика, дадоха плод 

през 2021 г. През последните месеци 

на годината проевропейски, 

демократични и зелени политически 

сили успяха да станат част от 

правителството в България. Това 

беше възможно благодарение на 

един малко вероятен политически 

компромис, който позволи на 

реформаторските антикорупционни 

и зелени сили да обединят усилията 

си с българските социалисти и други партии, свързани с политическото статукво. 

Това, което ги свързваше, беше споделената необходимост да се сложи край на 

управление, белязано от непотизъм, корупция, завладяване на държавата и 

източване на публични и европейски фондове в проправителствени бизнеси и 

медии. 

 

От 2019 г. БлуЛинк започна да проучва потенциала за свързване на зеленото 

движение със защитниците на човешките и социалните права. Проверихме 

готовността на съответните политически лидери и лидери на гражданското 

общество да се обърнат един към друг въз основа на споделена европейска и 

зелена визия за социално развитие. Изследването на БлуЛинк и произтичащият 

от него доклад оспориха техните конфликти и посочиха общата основа и 

споделените приоритети, които биха могли да ги обединят.  

 

Тази работа се основава на знаковите антикорупционни протести, които 

разтърсиха България през 2019 - 2020 г. Протестите събраха зелени със 

защитници на човешките права и социалната солидарност, обединени от искания 

за борба с корупцията и върховенство на закона. През 2021 г. БлуЛинк работи, за 

да ги сближи в няколко области: 

 

1. Поствъглероден преход, който утвърждава как целите на зелената 

политика на ЕС трябва да вървят ръка за ръка със социалната 

справедливост и качествената заетост. 

Павел Антонов 
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2. Изменението на климата и необходимостта да се излезе със споделена 

визия за законодателство, което да обслужва еднакво защитата на 

природата, социалните приоритети и правата на човека. 

3. Възстановяване след ковид кризата, като се гарантира, че средствата от 

ЕС се изразходват по прозрачен и устойчив начин, както и устойчива 

енергия, селско стопанство и кръгова икономика. 

 

Това усилие се основава на традиционната линия на работа на БлуЛинк. През 2021 

г. стартирахме „Общи пари“ – виртуална платформа за гражданско участие в 

контрола на злоупотребите с публичните средства в Югоизточна България. Тази 

платформа е създадена като достъпен прототип за подобни инструменти за 

наблюдение в цялата страна. 

 

Продължихме да поддържаме и работата на виртуалната редакция чрез 

електронните списания на български и английски език – Евромегдан и BlueLink 

Stories. Подкрепата на платформата „Граждани за Европа“ за това беше безценна. 

Експерти и активисти проучиха ефектите от изменението на климата върху правата на 

жените, мигрантите и бежанците на 29.10.2021 г. на онлайн кръгла маса, озаглавена „Климат 

и права“, част от годишния форум „Време за действие“. 

 

За съжаление, усилията на БлуЛинк не съвпадаха с цялостната промяна към 

дезинформация и манипулация, управлявани от комерсиални социални мрежи и 

поддържани от основните медии, които, изглежда, до голяма степен са се 

отказали от балансираното съдържание, проверката на фактите и етичната 

журналистика. Негативните последици от цифровизацията изглежда 

преобладават. Изследвахме ги през 2021 г. като част от партньорството ни с 

Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). 

 

Водени от разбирането, че глобалните проблеми изискват глобални и регионални 

отговори, БлуЛинк подкрепи общоевропейско проучване на въздействието на 

Директивата за тютюневите изделия. И предложи целенасочен принос към 

регионалните усилия за свързване на общностите по поречието на река Дунав за 

опазване и устойчиво използване на културното и историческо наследство. 

https://obshtipari.bluelink.net/
https://evromegdan.bg/
https://bluelink.info/
https://bluelink.info/
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За БлуЛинк 

 

БлуЛинк е фондация, регистрирана в обществена полза в България, с мисията да 

подкрепя гражданското общество, демокрацията, споделените европейски 

ценности и опазването на околната среда. БлуЛинк се стреми към целта си, като 

подкрепя онлайн мрежи, журналистика в обществен интерес, застъпничество за 

политики и изследвания. 

 

Основните области на действие на БлуЛинк са в: 

● поддържане на Мрежата за гражданско действие - платформа за мрежуване, 

координация и обмен на информация на www.bluelink.net; 

● подпомагане на участието на гражданското общество, достъпа до информация 

и правосъдие и ангажирането на заинтересованите страни чрез стратегическо 

използване на Интернет и други дейности; 

● управление на виртуална редакция чрез Евромегдан (на български) и BlueLink 

Stories (на английски, за Централна и Източна Европа) като електронни списания 

за етична журналистика в обществен интерес; и 

● насърчаване на изследванията и анализа на интернет свободата, 

технологичните и социални промени, гражданското общество, демокрацията, 

устойчивото развитие и формиране на политики, които ги насърчават. 

 

През 2021 г. БлуЛинк продължи да работи, за да отговори на различни 

предизвикателства на национално и регионално ниво, свързани с: 

● пропаганда срещу ценностите на демокрацията, околната среда и правата 

на човека и нарастващ натиск от контрадвижения;  

● правителствени програми, които са антидемократични, антиевропейски, 

антиекологични и срещу човешките / социалните права;  

● подкопаване на участието на защитниците на природата и правата на 

човека/малцинствата/пола във вземането на правителствени решения;  

● задълбочаване на разделенията и отчуждението в гражданското общество, 

причинени от социалните мрежи и влошаващото се състояние на 

независимата журналистика в обществен интерес; както и 

● манипулационни и други социални ефекти, причинени от продължаващата 

пандемия от COVID-19.  

 

За да се справи с тези предизвикателства, в съответствие със своята 

стратегия за 2021-2023, БлуЛинк работи в три ключови области:  

1. връзка между информационната мрежа и журналистиката;  

2. подкрепа за демократично гражданско общество, обществено участие и 

застъпничество; и 

3. изследвания и анализ.  
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Връзка между информационната мрежа 

и журналистиката 
 

БлуЛинк продължи усилията си да консолидира съществуващия обмен на 

съдържание и координация между гражданските организации в електронната 

мрежова платформа BlueLink.net, със стражевата журналистика чрез виртуалната 

редакция. Новата хибридна платформа на BlueLink.net се очаква да бъде 

завършена през 2022 г.  

 

В същото време започнаха интензивен 

видео обмен и неткаст излъчвания 

през профилите на БлуЛинк във 

Фейсбук и Ютюб. През май 2021 г. 

видеокоординаторката Венелина 

Петрова се присъедини към екипа, за 

да развива Активизия – видео канала 

на БлуЛинк. С нейна помощ в каналите 

на БлуЛинк бяха публикувани 38 

видеоинтервюта, дискусии, брифинги 

и репортажи.  

 

БлуЛинк продължи да подкрепя независимата журналистика и задълбоченото 

качествено съдържание чрез виртуалната си редакция и електронни списания за 

журналистика в обществен интерес: Евромегдан (evromegdan.bg - на български) и 

BlueLink Stories (bluelink.info - на английски). Преследвайки мисията си на 

независими медии, те отразяваха теми от обществен интерес и историите на 

Редакторката на БлуЛинк Велина Барова 

получи наградата „Журналистика за развитие“ 

на Българската платформа за международно 

развитие за статията си „Климатична 

справедливост за женски права“, 

публикувана в Евромегдан и BlueLink Stories и 

препубликувана от Global Voices.  
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заглушаваните гласове. В двете издания бяха публикувани истории за 

изменението на климата, опазването на природата, демокрацията, правата на 

жените и мигрантите, контрола на тютюнопушенето, устойчивото развитие на 

общностите и др. Статиите и в двете издания са подготвени и публикувани в 

съответствие със строгата редакционна политика на БлуЛинк, базирана на 

класически професионални и етични принципи, изисквания и формати на 

качествената журналистика. 

 

Изменението на климата беше 

на фокус през 2021 г. 

Проблемите и възможностите 

на законодателството в 

областта на климата бяха 

отразявани с подкрепата на 

Европейската климатична 

фондация (ECF). Истории за 

сътрудничество между 

движения в подкрепа на 

опазването на околната среда 

и социалните права бяха 

подкрепени от офиса на 

Фондация „Фридрих Еберт“ в 

България.  

 

Предизвикателствата около Националния план за възстановяване и устойчивост 

на България и онлайн натиска срещу граждански организации и активисти бяха 

подкрепени от Зелената европейска фондация (GEF).  

 

Връзката между зелените политики и социалната справедливост беше сред ключовите теми, 

засегнати от редакцията на БлуЛинк. Статията на Димитър Събев обхваща възможностите за 

висококачествени работни места и условия на труд в минните региони. 

 

Видеорепортаж на Велина Барова за литовската 

депозитна система за отпадъци, която позволява на 

хората да връщат бутилки и кенчета и да получават 

пари или разписка за отстъпка при пазаруване.  
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Като ключов комуникационен партньор на 

Коалицията за живот без тютюнев дим, 

БлуЛинк осигури подкрепа за електронни 

комуникации и онлайн кампании, сред 

които отбелязването на Световния ден без 

тютюнев дим – 31 май.  

 

През юни двете организации проведоха 

журналистическа лаборатория на тема 

„Разбиране на вмешателството на 

тютюневата индустрия“, подкрепена от 

офиса на СЗО в България, и семинар за 

журналистика и контрол на тютюна, 

подкрепен от Международния съюз за 

борба с туберкулозата и белодробните 

заболявания. Двете събития се проведоха 

на 8-9 юни в Боровец. Репортерката на 

Българската национална телевизия Зоя 

Велинова беше отличена за качествено 

отразяване на темата за борбата с 

тютюнопушенето (на снимката). 

 

 

 

BlueLink.net продължи да осигурява подкрепа за над 121 организации и 171 

индивидуални личности, които работят в подкрепа на европейските ценности, 

демокрацията, правата на човека и околната среда. 
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Подкрепа за демократично гражданско 

общество, гражданско участие и 

застъпничество  

Застъпничество за климата 
 

През 2021 г. БлуЛинк активно допринасяше за повишаване на обществената 

подкрепа за европейския климатичен закон в България и за насърчаване на 

разработването на български закон за климата и/или промени в свързаните 

национални законодателни и стратегически документи. С помощта на 

Европейската климатична фондация, като част от проекта „Разширяване на 

подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, БлуЛинк осигури 

мрежуване, гражданско участие и застъпничество чрез идентифициране на 

ключови граждански организации, активисти и експерти, работещи в областта на 

правата на жените, мигрантите и бежанците, както и представители на общини, и 

ангажирането им в дискусии и действия в подкрепа на законодателството в 

областта на климата. БлуЛинк разработи и дигитална платформа, за да подкрепи 

кампаниите за застъпничество на климатичните активисти. 

 

Експерти и активисти проучиха 

ефектите от изменението на климата 

върху правата на жените, мигрантите и 

бежанците на 29.10.2021 г. на онлайн 

кръгла маса, озаглавена „Климат и 

права“. Велина Барова от БлуЛинк 

представи изследване на ефектите от 

изменението на климата върху жените 

и общностите, които са принудени да 

мигрират заради метеорологичните 

условия. Дискусията позволи на 

участниците да идентифицират общите 

си интереси и да ангажират активисти 

за правата в диалога и действията 

относно климата. На събитието 

правният експерт на БлуЛинк Пламен 

Пеев представи Правен анализ на 

българското законодателство за 

климата и възможностите за 

ефективно прилагане на европейското законодателство за климата, изготвен в 

рамките на проекта. 

 



 
 

9 
 

Ефектите от изменението на климата върху миграцията бяха представени от 

БлуЛинк и на Третата мрежова конференция на Европейската инициатива за 

климата (EUKI). На 24.11.2021 г. БлуЛинк, съвместно с Дружество за ООН в 

България, организира тематичен семинар в рамките на конференцията на тема 

„Защитници на правата на бежанците за европейски климатичен закон“. 

Дискусията с участници от общността на EUKI послужи като възможност за обмен 

на мнения, експертиза и опит за очертаване на възможни съвместни действия в 

подкрепа както на климата, така и на правата на бежанците. 

 

През август 2021 г. БлуЛинк стартира проекта „Журналистика и наука“, в 

партньорство с Климатека (България), Klima101 (Сърбия), Masfel Fok (Унгария), и 

InforClima (Румъния). Подкрепен от EUKI, проектът има за цел да противодейства 

на недостатъчното и често подвеждащо отразяване на темите за смекчаване на 

климатичните промени в медиите в Румъния, Унгария, България и Сърбия. 

 

На 15.12.2021 г., съвместно с 

европейската мрежа от юристи по 

околна среда „Правосъдие и околна 

среда“, БлуЛинк проведе онлайн 

експертна среща на тема „Правни 

инструменти за по-добри климатични 

политики и практики“. Сред 

участниците бяха представители на 

Коалиция за климата, За Земята, WWF 

и други екологични организации у нас 

и в чужбина с богат опит в съдебни 

дела за опазване на природата и 

климата, както и юристи и експерти по 

стратегически екологични оценки и 

оценки на въздействието върху 

околната среда. Институциите трябва 

да ускорят усилията за създаване на 

ясна и ефективна регулаторна рамка, 

препоръчаха участващите експерти. 

 

Събитието беше част от приноса на 

БлуЛинк към работния план на 

„Правосъдие и околна среда“ (J&E), подкрепен с безвъзмездна помощ по 

програмата LIFE + на ЕС. Процесите, свързани с околната среда, гражданското 

участие и достъпа до правосъдие, са тясно свързани с мисията и целите на 

БлуЛинк и за поредна година сме ангажирани с тях като част от сътрудничеството 

ни с J&E. 

 

 

Експертът по политики на БлуЛинк Пламен 

Пеев с публикация на „Правосъдие и околна 

среда“, отбелязваща 15 години правни 

изследвания и застъпничество . 
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Информационни технологии за прозрачност 

 

През 2021 г. работихме за подобряване на прозрачността, гражданското 

наблюдение и установените практики и политики за разходване на публични 

средства в област Благоевград. Проект „За прозрачно управление на публичните 

средства в област Благоевград” се изпълнява от БлуЛинк в сътрудничество с 

Асоциация за свободни медии – Благоевград и е подкрепен от Фондация „Америка 

за България”. 

 

Разработихме „Общи пари“ – виртуална платформа за подобрена прозрачност, 

ефективност и контрол при управлението на публични средства. Платформата е 

създадена с цел добро управление, възвръщане на доверието и намаляване на 

слабостите при разходване на публични средства от общините в област 

Благоевград.  

 

Онлайн платформата е достъпна на адрес obshtipari.bluelink.net. 

 

На кръглата маса експертът по политики на БлуЛинк Пламен Пеев представи 

сравнителен анализ на съществуващата правна рамка и практики за разходване 

на публични средства, както и наличните инструменти за гражданско наблюдение 

и участие в този процес. Експертът по информационни технологии на БлуЛинк 

Николай Генов представи платформата „Общи пари“ и участниците тестваха 

нейните функционалности за подаване на сигнали за нередности. 

 

Пламен Пеев от БлуЛинк представя платформата „Общи пари“  пред представители на общини 

от областта на 09.09.2021 г. в Благоевград. 

 

obshtipari.bluelink.net
https://obshtipari.bluelink.net/
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Изграждане на устойчиви общности 

 

През 2021 г. продължихме да работим за активиране на недостатъчно 

използваното културно наследство в периферните и гранични региони по 

поречието на река Дунав, заедно с 18 основни и 23 асоциирани партньори от 6 

държави (България, Румъния, Сърбия, Унгария, Хърватия и Словакия), водени от 

Университета по технологии и икономика в Будапеща. Като част от проект 

“Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна устойчивост чрез 

валоризация на културното наследство по река Дунав” (DANUrB+), БлуЛинк 

насърчава сътрудничеството, устойчивото използване на ресурсите и 

благосъстоянието в дунавските общности. Проектът е съфинансиран от 

Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и 

Инструментът за предприсъединителна помощ (ИПП), както и от националния 

бюджет на България чрез бюджета на Министерството на регионалното развитие 

и благоустройството. 

 

Като част от проекта БлуЛинк подкрепи традиционните фестивали за Деня на 

река Дунав – 29 юни, в градовете Белене и Гулянци, като осигури разходка с лодка 

на победителите в местни художествени и кулинарни състезания. По време на 

фестивалните дни в Белене, на 3 юли, експертът на БлуЛинк Гавраил Гавраилов 

проведе беседа на тема “Нематериалното културно наследство на Община 

Белене”, на базата на проучване на нематериалното културно наследство в 

общините Белене, Никопол и Гулянци, проведено в рамките на проект DANUrB+. 

Щандът на БлуЛинк на фестивала за Деня на Дунав в Никопол 

 

Как да намерим 1000 свободни легла за туристи в община без нито една къща за 

гости или хотел и може ли бивш концентрационен лагер да стане туристическа 

атракция? Отговори на тези и други въпроси намериха експертите на БлуЛинк, 

заедно с представители на общините, бизнеса и местните хора в Белене и 

Гулянци. На 2 и 3 септември 2021 г. проведохме работни срещи в двете общини, 

които имаха за цел да идентифицират начини за използване на богатото, но все 

още малко познато, културно-историческо наследство в региона, както и да 

създадат нови възможности за туризъм и бизнес. 
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През юни и октомври управляващият редактор на БлуЛинк Павел Антонов и 

експертката Ксения Вахрушева проведоха семинари в Сърбия и Словакия за 

журналисти и инфлуенсъри от шест държави, които имат важна роля в 

изпълнението на проект DANUrB+. През 2021 г. БлуЛинк и сръбският партньор 

NKN работиха заедно по документален филм за материалното и нематериално 

културно наследство в градове и обекти по поречието на река Дунав и успешни 

практики за валоризирането му по автентичен начин. Видеото ще бъде 

финализирано през 2022 г. 

Работилница за журналисти в Сомбор, Сърбия 

 

Връзка между екологични и социални политики 

 

През май 2021 г. представители на граждански организации, институции и 

синдикати се съгласиха, че Националният план за възстановяване и устойчивост 

трябва да обедини подобряването на околната среда и социалната справедливост 

в България, на кръгла маса, организирана от фондациите БлуЛинк и Фридрих 

Еберт.  

 

Водени от тези препоръки, участниците анализираха задълбочено някои от 

проектите, включени в Плана за възстановяване и устойчивост на България. 

Страната ни ще получи 12 милиарда лева за изпълнението им, ако успее да го 

предаде и защити пред ЕС. „Важно е да се възползваме от възможността да 

подобрим плана за възстановяване и устойчивост, така че той да отразява по 

балансиран начин както екологичните, така и социалните мерки“, каза Наталия 

Димитрова, водещ анализатор на БлуЛинк за НПВУ.  

 

В партньорство със Зелена европейска фондация, БлуЛинк изготви 3 сравнителни 

анализа за „Кръгова и биоикономика“, „Енергия и климат“ и „Земеделие и вода“, 

сравняващи Националния план за възстановяване и устойчивост на България и 
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плановете на Словакия, Латвия и Португалия. Те съдържат добри практики и 

проекти в трите ключови области, които могат да се използват за надграждане на 

българския документ. Анализите са изготвени в рамките на проект „Насърчаване 

на обществения дебат по процеса на зелено възстановяване и устойчивост в 

България“. 

 

Необходими са повече социални политики и отваряне към човешките права, както 

и преосмисляне на посланията за това как природозащитата преминава през 

справедливостта и правата, каза политоложката Даниела Божинова на кръглата 

маса на 17.05.2022 г. Тя обобщи резултатите от изследване на разширяването на 

зелените политики към човешките и социални права, публикувано от БлуЛинк и 

фондация „Фридрих Еберт“ в България. „Колкото повече се задълбочава 

климатичната криза, толкова повече се усеща и връзката с други теми като права 

на жените, на мигрантите, на работниците и други“, добави социалната 

антроположка Жана Цонева, съавторка на доклада, озаглавен „Разширяване на 

зеленото политическо пространство за човешки и социални права". 

Масовите антиправителствени протести от 2020 - 2021 г. събраха различни политически и 

граждански групи и поставиха основа за обединена опозиция срещу корумпираното 

управление. Снимка: първият ден на протестите - 9 юли 2020 г. KGG1951 / Wikimedia 

 

Гражданските организации и активисти, защитаващи демократичните ценности, 

правата на човека и околната среда в България и Русия, продължават да бъдат 

изложени на силен онлайн натиск и език на омразата в медиите и в Интернет. Но 

независимите и демократични журналисти и медии имат силата да помогнат на 

активистите да преодолеят този проблем, като докладват за работата им и 

отразяват случаи на репресии срещу тях. Това бяха заключенията на онлайн 

кръгла маса с представители на НПО от България и Русия на тема „От Русия към 

ЕС? Медиен и онлайн натиск срещу защитниците на правата на човека и околната 

среда в България”.  

 

Дискусията, организирана от БлуЛинк, се проведе на 10.11.2021 г. като част от 

събитията, посветени на 10-годишнината на Гражданки форум ЕС-Русия. 
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Стажант-изследователят на БлуЛинк Фабио Теларико представи резултати от 

задълбочен анализ по въпроса дали негативното отношение на някои медии към 

правозащитниците и екоактивистите в България е резултат от руска пропаганда.  

Силата на хората срещу тютюна 

 

През 2021 г. БлуЛинк, заедно с 

Коалицията за живот без 

тютюнев дим и България без дим, 

продължи да работи в подкрепа 

на инициативи и политики за 

контрол на тютюнопушенето, 

надзора над индустрията и в 

подкрепа на общественото 

здраве, като част от проект 

„Силата на хората: Изграждане 

на подкрепа за прилагане на 

контрола на тютюна“, подкрепен 

от Международния съюз за борба 

с туберкулозата и белодробните 

заболявания. 

 

BlueLink подкрепи изявление на международните организации за контрол на 

тютюнопушенето, изискващо задължителна надлежна проверка на околната 

среда и човешките права. Тя е абсолютно необходима за постигане на целите на 

ООН за устойчиво развитие. Тютюнът пречи на устойчивостта на всички етапи: от 

веригата от производството до потреблението; отпечатъкът върху околната среда 

на тютюневата промишленост е сравним с този на цели държави, а нарушенията 

на правата на човека включват тежки форми на детски труд при отглеждането на 

тютюн, се казва в изявлението.  

 

Тютюневите корпорации са несъвместими с придържането към каквато и да е 

структура, основана на правата на човека, се посочва в писмо до Емилио Рафаел 

Искиердо Миньо - председател-докладчик на отворената междуправителствена 

работна група за транснационалните корпорации и други бизнес предприятия по 

отношение на правата на човека (OEIGWG). Подписано от 21 организации, сред 

които и БлуЛинк, писмото беше изпратено на 19 февруари 2021 г. като принос към 

втория преработен проект на правно обвързващ инструмент относно бизнес 

дейностите и правата на човека, изготвен от OEIGWG. 

 

 

Изграждане на капацитет за здравни инспектори 

във Варна - мисия, подкрепена от СЗО с 

Коалицията за живот без тютюнев дим през 

септември 2021 г. 
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Отличия за стратегическо използване на Интернет 

 

На 29 октомври БлуЛинк връчи годишните си награди Свободен електрон, които 

отличават организации и личности, които стратегически използват Интернет и 

технологии за укрепване на демокрацията, гражданското общество, европейските 

ценности и опазването на природата. Победителите за изминалата година бяха 

Петромир Кънчев („Правосъдие за всеки“) и д-р Александър Симидчиев (на 

снимките). 

 

Петромир Кънчев и “Правосъдие за всеки” имаха най-голяма подкрепа в 

публичното гласуване - 430 от общо 906 гласа, и убедително спечелиха Наградата 

на публиката. "Инициатива "Правосъдие за всеки" чрез Пепи Кънчев станаха 

медия по неволя. ИПВ Подкаст става все по-интересен за хората, които търсят 

достоверна информация, а Ютюб каналът на инициатива "Правосъдие за всеки" е 

архив на пътя към демокрацията през последните години”, се казва в обосновката 

на номинацията. Д-р Симидчиев получи наградата Свободен електрон, която се 

връчва от учредителите, управителния съвет и екипа на БлуЛинк. Той беше 

номиниран за работата си в групата във Фейсбук "За ваксините с д-р Симидчиев". 

 

Церемонията през 2021 г. се проведе съвместно с Гражданско обединение „Равни 

БГ“. То има за цел да предложи платформа за диалог и съвместни действия срещу 

свиващото се пространство за гражданска активност в България. „Равни БГ” 

обединява около 30 граждански организации, които вярват в демократичните 

ценности и работят в областта на защитата на човешките права, уязвимите групи, 

устойчивото развитие и застъпничеството. БлуЛинк също е част от „Равни БГ“. 
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Изследвания и анализ 

 

Практическите изследвания и анализи продължиха да бъдат ключова област на 

действие през 2021 г. БлуЛинк изготви изследователски доклади по различни 

теми, за да разшири познанията по ключови проблеми и да идентифицира 

ефективни решения. 

Възстановяване и устойчивост 

 

БлуЛинк изготви 3 сравнителни анализа за „Кръгова и биоикономика“, „Енергия и 

климат“ и „Земеделие и вода“, сравняващи Националния план за възстановяване 

и устойчивост на България и плановете на Словакия, Латвия и Португалия. Те 

съдържат добри практики и проекти в трите ключови области, които могат да се 

използват за надграждане на българския документ. Анализите са изготвени в 

рамките на проект „Насърчаване на обществения дебат по процеса на зелено 

възстановяване и устойчивост в България“, с подкрепата на Зелената европейска 

фондация. Целта на проекта е да допринесе за подобряване на диалога между 

различни заинтересовани страни и професионални групи, които ще бъдат пряко 

засегнати от изпълнението на НПВУ. Ключови въпроси, очертани в трите анализа, 

бяха представени на пресконференция на 02.12.2021 г. 

Правата срещат опазването на природата 

 

Необходими са социални политики и отвореност към 

правата на човека, както и преосмисляне на 

посланията за това как опазването на природата 

минава през справедливостта и правата, заключава 

докладът „Разширяване на зеленото политическо 

пространство за човешки и социални права“, 

публикуван от БлуЛинк и фондация „Фридрих Еберт“ 

– България. Той беше представен на 17.05.2021 г. на 

кръгла маса, организирана от двете фондации.  

 

Онлайн насилие и потисничество 

 

Докладът на БлуЛинк „След бурята: Как да възстановим политическия диалог и 

подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“ 

беше официално представен на онлайн дискусия на 21 юли 2021 г. Представители 

на български и международни институции, граждански организации, учени и 

активисти приветстваха препоръките от изследването като ефективна 

възможност за противодействие на насилието, основано на пола, в Интернет. 
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Въпреки това няма последователни политики в тази област на ниво Европейски 

съюз, съгласиха се те. „Проблемите, които обсъждаме днес, не засягат само 

България. Предизвикателствата, очертани в доклада, и предприетите мерки 

могат да бъдат приложени по-широко в Европейския съюз“, каза Сами Невала, 

координатор по политики в Агенцията на ЕС за основните права. Изследването е 

проведено от БлуЛинк в сътрудничество с Фондация „Медийна демокрация“, 

Фондация „Джендър алтернативи“ и независими изследователи. Докладът е част 

от проект „След бурята: Как да възстановим политическия диалог и подкрепящия 

дискурс срещу онлайн насилието, основано на пола, в България“, подкрепен от 

Мрежата за феминистки изследвания на Интернет (FIRN) на Асоциацията за 

прогресивни комуникации (APC). 

 

 

 

Има пресечни точки в медийното отразяване 

на гражданското общество в Русия и 

България, но и много големи разлики в 

отношението на медиите към гражданските 

организации в двете страни, заключава 

аналитичен доклад „Демитологизиране на 

„русификацията“ на отношението на 

българските медии към гражданското 

общество“, изготвен от Фабио Теларико в 

рамките на стажантска програма в БлуЛинк. 

Докладът беше представен на онлайн кръгла 

маса с представители на граждански 

организации от България и Русия на 

10.11.2021г.  
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Подобряване на контрола на тютюна в България и в ЕС 

 

Като част от работата на БлуЛинк с 

Коалицията за живот без тютюнев дим в 

областта на политиките за контрол на 

тютюнопушенето, Павел Антонов и Велина 

Барова работиха по задълбочено 

изследване на употребата на тютюневи 

изделия сред младите хора в България. 

Докладът „Нездрава връзка“ беше 

представен на онлайн брифинг на 

29.04.2021 г. Между 45,7% и 50,4% от 

младите хора в България употребяват 

тютюневи изделия; те най-често посягат 

към традиционните цигари, но новите 

нагреваеми тютюневи изделия играят все 

по-голяма роля в "зарибяването" им като 

пушачи, заключава изследването.  

 

В края на годината експертите на БлуЛинк започнаха работа по разследващ 

проект, фокусиран върху практиките на спонсорство от страна на тютюневата 

индустрия и влияние върху медицински експерти, мозъчни тръстове, пациентски 

организации и медии, и в крайна сметка – върху държавни политики за 

обществено здраве и контрол на тютюнопушенето. БлуЛинк работи съвместно с 

Коалицията за живот без тютюнев дим и сдружение „България без дим“, с 

подкрепата на Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните 

заболявания.  

 

През 2021 г. беше представено и Подкрепящо 

проучване към доклада за прилагането на 

Директива 2014/40/ЕС - външно изследване, което 

имаше за цел да събере доказателства за 

ефективността, приложимостта и 

съгласуваността на Директивата на ЕС за 

тютюневите изделия 2014/40. То е възложено от 

Генерална дирекция „Здравеопазване и 

безопасност на храните“ на Европейската 

комисия. То беше проведено от консорциум от 

консултантски фирми ICF S.A. и Rand Europe. В 

консорциума участваха и водещи учени от Kings 

College в Лондон. Съавтори от БлуЛинк бяха 

Павел Антонов и Пламен Пеев. 
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Правен анализ на климатичното законодателство 

 

Българският закон за ограничаване на изменението на климата е един от първите 

такива в Европа. Той обаче изисква подобрения, за да отговори на днешните 

усилия на Европейския съюз за постигане на въглеродна неутралност, показва 

Правен анализ на българския закон за климата и възможностите за ефективно 

прилагане на европейския закон за климата. Анализът е изготвен от правния 

експерт на БлуЛинк Пламен Пеев в рамките на проект „Разширяване на 

подкрепата за Европейски климатичен закон в България“, подкрепен от 

Европейската климатична фондация.  

Цифрови права за екологична справедливост 

 

Пеев е автор на краткия анализ „Екологична справедливост и цифрови права: 

изследване на потенциала за взаимодействие и взаимно налагане за по-добро 

управление“ като част от сътрудничеството на БлуЛинк с глобалната Асоциация 

за прогресивни комуникации (APC). Текстът проучва принципите и процесите на 

управление на околната среда от гледна точка на техния принос към управлението 

на интернет и цифровите технологии, черпейки от опита и работата на APC. 

Анализът се фокусира и върху „правата на достъп“, описани в 10-я принцип от 

Декларацията от Рио: достъп до информация, достъп до обществено участие във 

вземането на решения, и достъп до правосъдие; и върху съответните принципи на 

екологичната политика, които биха могли да подсилят доброто управление на 

Интернет. 
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Организационно развитие 
 

През 2021 оперативният екип на БлуЛинк се състои от: Павел Антонов, 

управляващ редактор; Велина Барова, редактор; Зоя Борисова, администратор; 

Наталия Димитрова-Попова, ръководител проекти – устойчиво развитие; Ксения 

Вахрушева, ръководител проекти – устойчиво развитие и ЕС-Русия; Венелина 

Петрова, видеокоординатор; Гавраил Гавраилов, журналист; Кристина 

Стаматова, ръководител проекти; Пламен Пеев, старши правен експерт; и 

Николай Генов - отговорен за технологичната инфраструктура на уебсайтовете на 

БлуЛинк. 

Ритрийт на екипа се проведе в „Св. Св. Константин и Елена“ през септември 2021. 

 

Управителният съвет, избран през 2020, беше регистриран през 2021 в състав:  

● Милена Димитрова, председател на УС и официален представител, 

● Павел Антонов, управляващ редактор и упълномощен представител,  

● Наталия Димитрова-Попова, и 

● Вилем Оостенбринк.  

 

Управителният съвет се събра 4 пъти през 2021 г. 

 

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 
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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, aрх. Васил Беязов и Вилем Оостенбринк. Съветът на учредителите се 

събра през май 2021 г. 

Донори и партньори 

 

Изказваме искрена благодарност към следните източници на финансова 

подкрепа за мисията на БлуЛинк през 2021 г.: 

● Фондация „Америка за България“; 

● Асоциация за прогресивни комуникации (APC); 

● Български фонд за жените / Равни БГ; 

● Граждани за Европа; 

● Програма LIFE + на ЕС; 

● Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“; 

● Европейска климатична фондация; 

● Граждански форум ЕС-Русия; 

● Мрежа за феминистки изследвания на Интернет към APC; 

● Фондация „Фридрих Еберт“ - България; 

● Германската корпорация за международно сътрудничество GmbH (GIZ); 

● Зелена европейска фондация; 

● Коалиция за живот без тютюнев дим; и 

● нашите индивидуални дарители.  
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Фондация БлуЛинк 2021 

Разпределение на приходите по източници (в лв.) 

Източник Приходи 

% от 

общия 

приход 

Резерв към 01.01.2021 4960.63 1.48% 

Резерв към 01.01.2021  

Фондация „Америка за България“ 37 314.00 11.10% 

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 61 676.07 18.35% 

Програма LIFE 27 300.00 8.12% 

Европейска климатична фондация 91 266.44 27.16% 

GIZ /EUKI 44 884.50 13.36% 

Зелена европейска фондация 13 616.75 4.05% 

Фондация „Фридрих Еберт“ 8214.49 2.44% 

Асоциация за прогресивни комуникации 7520.78 2.24% 

Коалиция за живот без тютюнев дим 30 233.00 9.00% 

Български фонд за жените / Равни БГ 500.00 0.15% 

За Земята 293.37 0.09% 

Център за развитие на устойчиви общности 488.95 0.15% 

Възстановени банкови такси 108.20 0.03% 

Дарения 7695.82 2.29% 

ОБЩО 336 073.00 100.00% 

 

 

Разпределение на разходите по стратегически направления (в лв.) 

Направление Разход 
% от общия 

разход 

Журналистика в обществен интерес 41 059.55 12.22% 

Гражданско участие / достъп до правосъдие 44 667.12 13.29% 

Е-комуникации за гражданското общество 21 833.21 6.50% 

Насърчаване на мрежи и партньорства 146 621.79 43.63% 

Изследвания 21 861.36 6.50% 

Административни разходи 35 062.88 10.43% 

Резерв за 2022 24 967.09 7.43% 

ОБЩО 336 073.00 100.00% 
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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, 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@bluelink.net или позвънете на тел. 0888 704 661.  

 

 

През октомври 2021 екипът на БлуЛинк се включи в традиционното почистване на Карадере. 
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Екипът на БлуЛинк на журналистическа работилница в Сомбор, Сърбия, юни 2021 

 

Стани приятел на БлуЛинк! 

 

Стани част от нашата общност от съмишленици, които променят света, във 

групата във Фейсбук “BlueLink Friends * Приятели на БлуЛинк”, за да научиш 

всичко важно за БлуЛинк и нашите дейности.  



Фондация БлуЛинк
Бул. "Сливница" 257, ет.  3

1202 София, България
+359 888 704 661

off ice@bluel ink.net
www.bluel ink.net


