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ЗАЕДНО СРЕЩУ  

НОВИТЕ СТЕНИ 
 

Отчет на дейността през 2019 г. 

Фондация „БлуЛинк“ 
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През 2019 г. организации и активисти в подкрепа на опазването на 

околната среда, достъпа до правосъдие, правата на жените, хората с 

различна полова идентичност и етническите малцинства бяха 

подложени на сходни форми на натиск. Солидарността и взаимната 

подкрепа са изключително важни, за да се изправят срещу новите 

стени, които ги заобикалят, и задълбочаващите се атаки с общ 

произход. Техни представители обсъдиха въпроси около общата им 

ценностна идентичност и взаимодействието им с държавата, бизнеса 

и медиите по време на ежегодния граждански форум “Време за 

действие” през октомври (на снимката).  

Това е само една от редица дейности и инициативи през 2019 г., с 

които БлуЛинк се изправи срещу свиващото се гражданско 

пространство, езика на омразата срещу активистите на гражданското 

общество, увреждането на природата и общественото здраве в 

интерес на печалбата. 

БлуЛинк отговори на актуалните 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".  

И през изминалата година организацията продължи да насърчава 

стратегически мрежи и партньорства между различните сектори на 

прогресивното гражданско общество и да подкрепя гражданското 

участие във вземането на решения и достъпа до правосъдие. 

Виртуалната редакция беше източник на редица журналистически 

материали в обществен интерес, а експертният екип на БлуЛинк 

продължи работа по изследвания за задълбочаване на знанието по 

идентифицираните проблеми и намиране на ефективни решения за 

тях. ◊ 

 

 

 

 

 

  

 

БлуЛинк е 

регистрирана в 

България като 

фондация в 

обществена полза, 

която работи в 

следните ключови 

области на действие: 

 

• независим обмен на 

информация, електронни 

инструменти и мрежово 

общуване на активни 

граждански групи и 

организации; 

• подобряване на участието 

на гражданите и техните 

организации при 

вземането на решения и 

достъпа им до 

информация и правосъдие; 

• укрепване и 

практикуване на 

професионална 

журналистика в обществен 

интерес в България и 

централноевропейския 

регион; и 

• изследвания, анализ и 

застъпничество за 

политики, съответстващи 

на мисията на фондацията, 

вкл. защита на свободата 

на словото в интернет. ◊ 
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ПОГЛЕД 

НАПРЕД 
 

И през 2019 г. БлуЛинк се изправи пред актуалните предизвикателства пред гражданското общество и 

демокрацията, в унисон с актуалната средносрочна стратегия за 2017 - 2020 под надслов "Подкрепяме 

гласовете". Стратегическият документ предвижда: 

• подкрепа за стражевата журналистика в обществен интерес и откриване на независима 

журналистическа медия; 

• подкрепа за гражданското участие във взимането на решения, достъп до правосъдие, информация и 

прозрачност на управлението, и мрежуване за прогресивна демократична социална промяна; 

• 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;  

• насърчаване на стратегически мрежи и партньорства между различните сектори на прогресивното 

гражданско общество, социални движения, активни граждани, подкрепящи институции и бизнеси; 

• практическо изследване за задълбочаване на знанието по актуалните проблеми и идентифициране на 

ефективни решения за тях.  

В началото на м. август екипът на БлуЛинк проведе 4-дневна стратегическа работна среща за анализ на 

работата по приоритетните области (на снимката). Задълбоченият анализ ще послужи за изготвяне на 

следващата средносрочна стратегия през 2020 г. ◊ 
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ПРАКТИЧЕСКО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
 
Конкретни стъпки за разрушаване на стените, които отново се 

издигат пред достъпа до правосъдие и гражданското участие, и 

преодоляване на натиска срещу природозащитни и правозащитни 

експерти и активисти набеляза форум “Време за действие”. БлуЛинк 

проведе вече традиционното събиране на граждански мисли и 

действия на 17 октомври в Дома на Европа в София (на снимките). 

Изданието през 2019 г. беше посветено на 30-тата годишнина от 

събитията, белязали края на авторитарния режим и дали началото 

на свободния проевропейски граждански демократичен порив в 

България и страните от Източна и Централна Европа. Провеждането 

му бе подкрепено от европейската мрежа “Правосъдие и околна 

среда” по програмата LIFE на ЕС, както и от “БлуЛинк”. 

В рамките на форума граждански експерти и активисти, научни 

анализатори и представители на държавни институции разгледаха 

належащите проблеми и възможните решения за преодоляването 

им. Това се случи чрез четири тематични кръгли маси, в които 

участниците разгледаха съответно: екологичните оценки като 

инструмент за гражданско участие; подобряването на достъпа на 

гражданите до правосъдие; преодоляването на натиска над 

гражданския сектор; и решенията въз основа на споделена 

ценностна идентичност на демократичното гражданско общество. ◊ 

Застъпници за природа, 

демокрация и човешки 

права, журналисти, 

анализатори и 

представители на 

администрацията,  

планираха съвместни 

действия за защита на 

демократично 

европейско гражданско 

общество.  
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ЗА ПРАВОТО НА 

ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА 
 
Жалба срещу изключване на фондациите като нестопански субекти 

на финансиране от Оперативна програма „Околна среда“ внесохме в 

Комисията за защита от дискриминация.  Тази стъпките бе част от 

юридическите действия на БлуЛинк в подкрепа на достъпа на НПО 

до правосъдие.  

Пламен Пеев, старши правен експерт към БлуЛинк (на снимките), 

представи бариерите пред достъпа до правосъдие в 7 европейски 

държави на работната група по достъп до правосъдие към Орхуската 

Конвенция. Прегледът обхвана състоянието на електронното 

правосъдие по околна среда в Австрия, България, Естония, Румъния, 

Унгария, Хърватия и Чехия. 

БлуЛинк съфинансира разработването на методика и оценка на 

обществения мониторинг на процедурите по екологични оценки в 

Беларус, Република Молдова и Украйна и в България, като членка на 

ЕС. Експертния принос бе предоставен в рамките на проект за 

гражданско наблюдение на стратегическите оценки на околната 

среда и ОВОС.  

През септември 2019 г.  Пеев проведе стратегическа експертна среща 

в Тирана, на която представители на местни общности, общински и 

национални власти препоръчаха по-систематичен мониторинг и 

прилагане на политиките за възстановяване и предотвратяване на 

щетите върху околната среда. Срещата бе част от проект на EuropeAid 

за подпомагане на гражданското общество в селските райони на 

Албания, засегнати от операции за добивна и енергийна 

промишленост,  с участието и опита на БлуЛинк. ◊ 

Работата на "БлуЛинк" в 

подкрепа на демокрацията, 

гражданското общество, 

европейските ценности и 

опазването на околната среда 

беше представена в доклад за 

15-годишнината на 

международната мрежа 

"Правосъдие и околна среда". 

Докладът обобщава 

дейността на мрежата в 

областта на правните 

изследвания и 

застъпничеството за околна 

среда и представя 

членуващите организации, 

сред които е и "БлуЛинк". 

Участието на "БлуЛинк" в 

мрежата "Правосъдие и 

околна среда" с юридически 

анализ и правна подкрепа е 

продължение на 

комуникационната и 

журналистическата дейност 

на организацията. ◊ 
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СРЕЩУ 

ОНЛАЙН НАСИЛИЕТО 
 

Мощна пропагандна кампания срещу Истанбулската конвенция и последвалото блокиране на 

ратификацията и от Конституционния съд парализира усилията на институции и НПО срещу 

домашното насилие на полова основа. С цел възстановяването им, БлуЛинк анализира използването 

на интернет както за насилие над жертвите и натиск срещу защитниците им, така и за преодоляването 

на проблемите и възстановяване на обществената подкрепа за сексуалните права.  За целта 

фондациите БлуЛинк, Медийна демокрация и Джендър алтернативи – Пловдив, сформираха и 

независим екип, под ръководството на Николета Даскалова и Павел Антонов.  С помощта на сведения, 

анализ на случаи и данни от жертвите, фокус групи и интервюта, изследователите събраха опит и 

възможни подходи и препоръки за подпомагане на гражданските групи и институции да се справят с 

тях. 

Аналитичната и изследователска работа се осъществи в рамките на проект "След бурята - как да 

възстановим политическия диалог и подкрепящия дискурс срещу онлайн насилието, основано на 

пола, в България”, финансиран чрез Мрежата за феминистки изследвания на Интернет към APC, с 

подкрепата на Международния център за изследване на развитието (IDRC) - Канада. ◊ 
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САМОРЕГУЛАЦИЯ 

БЕЗ СПОНСОРСТВО ОТ 

ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ 
 
Гражданското общество трябва да може да наложи собствени ценностни 

норми, когато държавата не противодейства законово за решаването на 

сериозен проблем. Такъв е случаят с рекламата и промоцията на 

тютюневи  изделия, на спонсорството от страна на тютюневата 

индустрия, и популяризирането и идеализирането на публичния образ 

на тютюневата индустрия в България.  

Заедно с редица български и международни организации, БлуЛинк 

подписа меморандум, иницииран от гражданската Коалиция за живот 

без тютюнев дим, с подкрепата на офиса на Световната здравна 

организация и в партньорство с Министерство на здравеопазването (на 

снимката).  

Изследователски доклад  с автори Павел Антонов и Велина Барова 

повдигна на завесата над спонсорството от тютюневи компании и 

начерта съвместни действия за следване международните и български 

норми, които диктуват забраната му. Меморандумът за саморегулация 

бе едно от тях.  

Резултатите от изследването бяха представени пред  представители на 

държавни и международни институции и граждански организации на 

стратегическа работна среща на 21 май в София, както и на годишната 

конференция на Европейската мрежа за предпазване от 

тютюнопушенето в Букурещ през м. март.  

През ноември БлуЛинк проведе в Боровец двудневна журналистическа 

работилница по политиките за контрол на тютюнопушенето, съвместно 

с Коалицията за живот без тютюнев дим и с подкрепата на офиса на СЗО 

в България. ◊ 

През 2019 г. "БлуЛинк" продължи 

съвместната работа с Коалицията 

за живот без тютюнев дим и 

сдружение "България без дим" за 

приемане на пълна забрана на 

рекламата, промоцията и 

спонсорството на тютюневи 

изделия в България, по-стриктен 

контрол на спазването на 

забраната за пушене на 

обществени места и контрол върху 

вмешателството на тютюневата 

индустрия във взимането на 

решения, свързани с общественото 

здраве. Дейностите се 

осъществяват в рамките на проект 

"Melting the ice for MPOWER in 

Bulgaria", финансиран от 

Международния съюз против 

туберкулозата и белодробните 

заболявания. ◊ 

 

БлуЛинк подпомага ICF, Rand 

Европа, King College Лондон и IVO 

в анализ на прилагането, 

изпълнението и въздействието на 

Директивата за тютюневите 

изделия 2014/40/ЕС. Резултатите 

ще подпомогнат генерална 

дирекция „Здраве“ на ЕК с 

независим, основан на 

доказателства анализ, за 

прилагането на директивата от ЕК, 

държавите-членки на ЕС и 

заинтересовани страни. 

Заинтересовани страни от ЕС бяха 

ангажирани с целите на оценката и  

с предварителни резултати по 

време на работна среща на 10 

декември 2019 в Брюксел. Павел 

Антонов от БлуЛинк се включи 

като модератор на една от сесиите 

на работната среща. ◊ 
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ПЪЗЕЛ ОТ 

ЧОВЕШКИ ИСТОРИИ 
 

 

И през 2019 г. двете електронни издания за журналистика в 

обществен интерес: Евромегдан (evromegdan.bg) и регионалното 

BlueLink Stories (bluelink.info) продължиха да изпълняват мисията си 

на независими медии, които представят обществено значими теми и 

разказват историите и на заглушаваните гласове.  

В Евромегдан бяха публикувани 28 задълбочени журналистически 

материала, а в BlueLink Stories - 14, 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. 

Статиите в двете издания бяха изготвени и публикувани в 

съответствие със 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. 
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Продължи и международната подкрепа на БлуЛинк за 

журналистиката в обществен интерес. Обучихме млади и активни 

журналисти от Албания да отразяват влиянието на добивната и 

минната промишленост върху селските райони в Албания, да 

разследват и да търсят отговорност от властите и местния бизнес, 

както и да развият своите професионални умения и знания по 

темата. Павел Антонов бе водещ обучител на професионална 

журналистическа работилница, проведена  29 - 30 май в гр. Фиер. 

Работата бе част от изграждането на "Rural Watch" 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. Проектът се 

изпълнява от БлуЛинк, в партньорство с албанските организации 

Екопартнерс и РесПублика. 

През февруари в Санкт Петербург подкрепихме руския център за 

защита на околната среда БЕЛЛОНА в подобряването на капацитета 

на екологични журналисти и активисти от Русия и Европейския 

съюз. В проведения курс участваха 15 участници от  България, 

Италия, Полша, Русия, Франция и Хърватска. Проектът „Качествена 

журналистика за екологични активисти в Русия и ЕС”,  се изпълни с 

подкрепата на Гражданския форум ЕС-Русия. Целта му бе да развие 

професионални умения и да стимулира обмена на опит между 

активисти в областта на околната среда и журналисти от Русия и 

страните от Европейския съюз, като използва примера на проучване 

на проблемите с управлението на токсични отпадъци. ◊ 

 

 

 

На 21 ноември редакторката 

на Евромегдан Велина Барова 

(вляво на снимката) сподели 

опита на БлуЛинк на 

работилница "Ефективно 

репортерство за развитие, 

малцинства и миграция", във  

Факултета по журналистика и 

масова комуникация на 

Софийския университет.  

Събитието, организирано от 

Центъра за развитие на 

устойчиви общности, събра 

преподаватели по 

журналистика, експерти от 

граждански организации и 

действащи журналисти, които 

съпоставиха възможностите и 

проблемите при отразяване 

на темите за миграцията и 

развитието. ◊ 
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ПРИНЦИПНА 

ПОДКРЕПА 
 
 
През 2019 г. БлуЛинк се включи в следните обществени каузи, кампании и позиции, които съответстват на 

мисията и целите на организацията: 

 

Заедно за България, заедно за Европа е заглавието на меморандум за сътрудничество и партньорство в 

борбата с антисемитизма, расизма, ксенофибията, хомофобията и всички други форми форми на 

дискриминация. Меморандумът бе предложен от Организацията на евреите в България "Шалом" и Фондация 

GLAS на 10 март 2019 г. - денят, посветен на спасяването на българските евреи от депортация в нацистките 

лагери на смъртта.  

 

За национално обединение около демократичните и либералните ценности призовахме на 24 май. 

Подкрепихме свободата, равенството, зачитането на гражданските и човешките права, толерантността, 

солидарността, опазването на околната среда и грижата за всички членове на обществото, залегнали в основните 

документи на Европейския съюз. 

  

Защитихме Българския Хелзинкски Комитет от внесено на 30.09.2019 искане за закриване на 

правозащитната организация. Атаката срещу демократични граждански организации е посегателство срещу 

конституцията, държавността и върховенството на закона. Недопустимо е представители на държавната власт и 

прокуратурата да участват в него”, заяви  

БлуЛинк по повод на ескалиращия натиск срещу независимостта на българския съд.  

 

Срещу репресиите над блогъри и журналисти в Египет и по света се обявихме по повод на 

потушаването през есента на 2019 г. на демонстрации срещу президента Абдел Фатах ал Сиси. Сред арестуваните 

беше онлайн активистът и разработчик на софтуер Алаа Абд Eл-Фатах, посетил БлуЛинк и България по време 

на годишната среща на APC във Варна през 2005 г. 

 

В контекста на задълбочаващ се натиск срещу свободите на гражданите за събиране, асоцииране и 

изразяване на мнение в Европа, припомнихме на Вера Юрова ангажимента, който пое по време на изслушването 

си като кандидат за заместник-председател на ЕК с ресор ценности и прозрачност. В писмо, координирано от 

Civil Society Europe, подчертахме необходимостта от координация от страна на ЕС на редовен диалог между 

европейските институциите и жизнено, независимо гражданско общество, основаващо се на европейските 

ценности, залегнали в договорите за ЕС. 

 

БлуЛинк стана една от българските организации, които през декември подписаха писмо в 

подкрепа на контрола на тютюнопушенето в Армения. Парламентът в Ереван прие силен законопроект 

по проблема на първо четене и писмото имаше за цел да подкрепи приемането му. 
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МРЕЖОВО  

ДЕЙСТВИЕ 
 

Свързването в интернет е могъщ инструмент  за решаване на 

глобалните проблеми, с които се борим. Те включват: 

неравноправието на жените, сексуалните и етнически малцинства; 

глобалната екологична криза; бежанските вълни от развиващия се 

свят; тютюнопушенето; и разбира се – посегателствата над интернет.  

В Асоциацията за прогресивни комуникации (APC) сътрудничим с 

над други 50 членове по цял свят за опазване на лесен достъп до 

безплатен и отворен интернет, подобряване живота на хората и по-

справедлив свят.  

Възможностите и рисковете, които носят информационните 

технологии за природосъобразна устойчивост, анализира Павел 

Антонов. Управляващият редактор на БлуЛинк говори на кръгла 

маса, част от световната конференция за права и интернет RightsCon 

в Тунис , както и на Форума за управление на интернет в Берлин. В 

резултат АРС включи темата отново сред стратегическите си области 

на действие.  

БлуЛинк членува също в Global Voices, Гражданския форум ЕС-

Русия“, европейската мрежа “Правосъдие и околна среда”, 

Българската платформа за международно развитие и Коалицията за 

живот без тютюнев дим. ◊ 

 

 

В средата на ноември 2019 

г. 30 неправителствени 

организации от цялата 

страна обявиха 

създаването на гражданско 

обединение „Равни БГ“, 

което се обявява в защита 

на принципите на 

демокрацията и човешките 

права в България (на 

снимката).  

„Равни БГ“ цели да 

предложи платформа за 

диалог и общи действия 

срещу свиващото се 

пространство за 

гражданска активност в 

България и възраждането 

на антилиберализма под 

лозунга на псевдоизконни 

ценности.  

Фондация БлуЛинк също е 

част от гражданското 

обединение. ◊ 
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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, aрх. Васил Беязов и Виллем Т. 

Оостенбринк. 

Управителният съвет на фондацията продължи да работи през 2019 г. в 

състав: Наталия Димитрова-Попова, председател, д-р Павел Антонов, 

Милена Димитрова.  

През 2019 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; 

Николай Генов - отговорник за технологичната инфраструктура на мрежата 

от сайтове на БлуЛинк. ◊ 

 

 

 

Спомоществователи на 
фондация „БлуЛинк“ през 
2019 г. бяха: 
 
• 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; 
• консултантската компания 
за изследване на публични 
политики ICF; и 
индивидуални дарители. 
 
Към всички тях изразяваме 
дълбока признателност. ◊ 
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Разпределение на разходите през 2019 г. по стратегически направления, според 
Стратегически работен план на БлуЛинк за 2017 – 2020 

 

Направление Разход 
Процент от общия 

разход 

Журналистика в обществен интерес 23 933.59 лв. 13.95% 

Гражданско участие / достъп до правосъдие 33 911.34 лв. 19.76% 

Е-комуникации за гражданското общество 10 167.29 лв. 5.92% 

Насърчаване на мрежи и партньорства 11 351.88 лв. 6.61% 

Изследвания 46 854.02 лв. 27.30% 

Административни разходи 26 319.95 лв. 15.34% 

Платени задължения 5 556.00 лв. 3.24% 

Резерв за 2020 год. 13 529.32 лв. 7.88% 

ОБЩО  171 623.39 лв. 100.00% 

 

 
Разпределение на приходите през 2019 г. по източници 

 

Източник Приходи 
Процент от 

общия приход 

Резерв към 01.01.2019 г. 2 706.37 лв. 1.58% 

ЕК - Програма Европа за гражданите 52 330.65 лв. 30.49% 

ЕК - LIFE Programme чрез Асоциация Justice & Environment 27 932.93 лв. 16.28% 

ЕК - LIFE Programme чрез PROSPECT Consulting & Services s.a. 1 950.00 лв. 1.14% 

Коалиция "За живот без тютюнев дим"  35 675.00 лв. 20.79% 

Association for Progressive Communications (APC) 45 149.84 лв. 26.31% 

EU-Russia Civil Society Forum чрез Ecological Rights Center BELLONA 428.47 лв. 0.25% 

Фондация Център за развитие на устойчиви общности 195.00 лв. 0.11% 

Български фонд за жените / Равни.Бг 300.00 лв. 0.17% 

Възстановени банкови такси 58.80 лв. 0.03% 

Дарения 2 346.33 лв. 1.37% 

Заеми 2 550.00 лв. 1.49% 

ОБЩО 171 623.39 лв. 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 <at> bluelink.net или позвънете 

на тел. 0888 704661. ◊ 

 


