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През 2020г. пандемията от COVID-19 физически раздели 

хората и промени приоритетите на институциите и 

гражданското общество. Ключови въпроси като 

дискриминацията, нарушаването на права, натиска, речта на 

омразата и насилието, заглушаването на гражданските гласове 

и опасенията за състоянието на околната среда обаче не 

изчезнаха, а се задълбочиха. Във време на физическа дистанция 

стратегическото използване на Интернет и информационните 

и комуникационни технологии се оказа изключително важно 

за организациите на гражданското общество и активистите 

при изпълнението на мисиите им. 

 
Но докато свързаната с COVID-19 изолация диктува 

използването на по-безопасни и базирани на доверие 

мрежови канали, извличането на данни от комерсиалните 

социални мрежи и бизнес моделите, базирани на изкуствен 

интелект, подкопават демокрациите, доверието и 

солидарността. Дискурси, отричащи европейските 

ценности и поставящи под въпрос демокрацията, 

социалната солидарност и принципите на равенство, се 

налагат агресивно от масовите медии - до голяма степен 

уловени и контролирани от олигархичните кръгове. 

Свиването на демократичното пространство и 

подкопаването на европейските ценности се случват на 

регионално ниво, като извършителите възпроизвеждат 

методите си и в други страни. 

 
За да отговори на тези предизвикателства, през изминалата 

година БлуЛинк продължи да популяризира стратегически 

мрежи и партньорства между различни сектори на 

прогресивното гражданско общество и да подкрепя 

гражданското участие във вземането на решения и достъпа 

до правосъдие. Експертният екип на БлуЛинк продължи да 

работи върху научни изследвания за задълбочаване на 

знанията по идентифицираните проблеми и намиране на 

ефективни решения за тях. Виртуалната редакция 

продължи да бъде източник на задълбочено 

журналистическо съдържание в обществен интерес. Бяха 

направени и първи стъпки за консолидирането му със 

съществуващата, основаваща се на доверие, платформа за 

пряк обмен на съдържание и координация между 

организациите на гражданското общество – 

www.bluelink.net. ⬧ 

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 БлуЛинк 

Мрежа за гражданско 

действие – мрежа за 

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 за публикуване 

на 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 и 

устойчивото развитие и 

формиране на политики, 

които ги подкрепят.⬧ 

http://www.bluelink.net/


 
 

 

 

СВЪРЗВАНЕ НА ЖУРНАЛИСТИКАТА  
И ИНФОРМАЦИОННИТЕ МРЕЖИ 
 

БлуЛинк продължи усилията си в подкрепа 

на независимата журналистика и 

задълбоченото качествено съдържание чрез 

виртуалната редакция на БлуЛинк и двете 

електронни списания за журналистика в 

обществен интерес: Евромегдан 

(evromegdan.bg) и регионалното BlueLink 

Stories (bluelink.info). Преследвайки своята 

мисия на независими медии, отразявайки 

въпроси от обществен интерес и разказвайки 

историите на заглушените гласове, двете 

списания предложиха 23 истории по 

проблеми на правата на човека и жените, 

дискриминацията, свободата на словото, 

опазването на околната среда 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, като тези, 

приети от The Guardian в пресата или от Би 

Би Си в областта на електронните медии. 

 
 Междувременно мрежата за гражданско 

действие на bluelink.net продължи да служи 

като платформа за доверителната мрежа от 

организации на гражданското общество и 

активисти, работещи в подкрепа на 

европейските ценности, демокрацията, 

правата на човека и околната среда,  като 

обедини 118 организации и 172 индивидуални 

членове в края на 2020 г.⬧ 

 

 

 
 

ЕЛЕКТРОННИ МРЕЖИ И 

ЖУРНАЛИСТИКА ЗА 

ГРАЖДАНСКО ДЕЙСТВИЕ 

 

 През ноември 2020 г. направихме 

първите стъпки в нова посока, за да 

подкрепим гражданските активисти в 

България. БлуЛинк ще консолидира 

съществуващата, основаваща се на 

доверие, платформа за директен обмен 

на съдържание и координация между 

организациите на гражданското 

общество и виртуалната редакция за 

стражева журналистика в хибридна 

платформа, използвайки интензивно 

видеообмен и излъчване.  

Трансформацията беше подкрепена от 

„Граждани за Европа“ - общност от 

ангажирани европейски граждани от 

НПО, фондации, медии и публични 

органи, желаещи да разширят своите 

мрежи, да споделят ресурси и да обменят 

добри практики. Тя също така служи 

като мрежова платформа със стотици 

организации и инициативи в цяла 

Европа.⬧



 
 

 

 

 

 

ДУНАВСКИ ИСТОРИИ 

 
През 2020г. БлуЛинк се присъедини към партньорски консорциум от 19 основни и 23 

асоциирани партньори от 6 държави, които имат за цел да помогнат на местните жители в 

периферните гранични и икономически слабо развити райони по Дунав да се възползват от 

богатото културно-историческо наследство, което предлага възможности за туризъм и бизнес. 

Дейностите са част от проект “Градски бранд Дунав+: Изграждане на регионална и местна 

устойчивост чрез валоризация на културното наследство по река Дунав” (DANUrB+) с 

финансова подкрепа от Програмата на ЕС за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-

2020. БлуЛинк ще подпомогне осъществяването на проектните цели чрез организиране на 6 

регионални семинара за журналисти в държавите по проекта и създаване на документален 

филм, който да разкаже за културното наследство в периферните райони на р. Дунав и 

потенциала за местните икономики от неговото опазване и развитие. ⬧ 

 

 

 
 

 

ПО-СИЛНИ ЗАЕДНО 

 
За да обогати работата си в подкрепа на независимата журналистика на регионално ниво, 

БлуЛинк се присъедини към две международни мрежи, работещи в тази област. 

 
През април БлуЛинк се присъедини към Мрежа срещу дезинформацията на Балканите 

(ADN-Balkan). Тя работи на основата на сътрудничество между граждански организации, 

медии, образователни институции и други заинтересовани страни за формиране на 

широк фронт за противодействие на дезинформацията чрез утвърждаване на най-

високите стандарти за проверка на фактите и всички други етични принципи на 

професионалната журналистика, както и насърчаване на медийната грамотност и 

критичното мислене. 

 
През май БлуЛинк стана член на Европейския център за свобода на печата и медиите 

(ECPMF) - нестопанска организация, която цели да насърчава, съхранява и защитава 

свободата на медиите. Неговата визия е общество, в което свободата на медиите дава 

възможност за открит дискурс и всеки може да търси, получава и разпространява 

информация. „Присъединяването към ECPMF е важна стъпка за БлуЛинк и работата ни в 

подкрепа на стражевата журналистика и независимите критични гласове, както и 

възможност за по-нататъшно развитие работа ни в тази област. Членството в мрежата е в 

съответствие и със средносрочната стратегия на БлуЛинк“, каза Павел Антонов, 

управляващ редактор на БлуЛинк.⬧ 



 
 

 

 

ЦЕЛЕВА ПОДКРЕПА ЗА ДЕМОКРАТИЧНИ МРЕЖИ 

НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО, ГРАЖДАНСКО 

УЧАСТИЕ И ЗАСТЪПНИЧЕСТВО 
През 2020г. БлуЛинк продължи партньорството си с мрежата „Правосъдие и околна среда“, 

която обединява 14 правни организации, работещи по екологични проблеми в Европа. 

Дейностите, в които БлуЛинк участва през периода 2017-2019 г., са свързани с прилагането на 

Орхуската Конвенция и по-специално преодоляването на бариерите пред достъпа до 

правосъдие и прилагане на екологичните оценки. ⬧ 

 
 

 
ВРЕМЕ ЗА ДЕЙСТВИЕ! 

 
Годишният форум „Време за действие“ на БлуЛинк се проведе онлайн на 10 ноември 2020. 

Полудневното събитие събра активисти, експерти и представители на държавната 

администрация за обмен на опит и планиране на действия по проблеми и 

предизвикателства, свързани с гражданските организации, работещи в подкрепа на 

околната среда, човешки права и основни ценности на ЕС. Две кръгли маси бяха 

фокусирани върху случаи на стратегическите искове срещу гражданското участие в 

България и върху административния натиск срещу гражданското общество. Участниците 

споделиха някои тревожни случаи на подобни атаки срещу гражданския сектор в 

България, но също така обсъдиха възможностите за сътрудничество за намиране на 

решения. Събитието беше организирано в партньорство с мрежата „Правосъдие и околна 

среда“ като част от работния ѝ план, финансиран от програмата LIFE на ЕС. ⬧ 



 
 

 
 

СВОБОДНИ ЕЛЕКТРОНИ 

В края на форум „Време за действие“ на 10 

ноември БлуЛинк връчи своите годишни 

награди „Свободен електрон“, които отличават 

организации и личности, за стратегическо 

използване на интернет и технологии за 

укрепване на демокрацията, гражданското 

общество, европейските ценности и опазването 

на околната среда. Двама от седемте номинирани 

спечелиха Наградата на публиката с равен брой 

гласове: Иво Божков, журналист, който 

публикува видеоклипове на живо от събития от 

обществен интерес, и Toest.bg - млада, 

независима онлайн медия, която публикува 

аналитични статии по теми от обществен 

интерес, финансирана само от читатели. 

Наградата на учредителите, Управителния съвет 

и екипа на БлуЛинк бе връчена на Димитър 

Куманов - активист, отдаден на спасяването на 

реките в България. Гражданската организация, с 

която работи - “Балканка”, разработи уникална 

електронна карта за мониторинг на 

съществуващите ВЕЦ в България.⬧ 

 

 Церемонията през 2020г., озаглавена „От 

нас зависи да има гражданско действие“, се 

проведе като част от кампанията „От нас 

зависи“ на гражданско обединение „Равни 

БГ“. Целта му е 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. През 2020 г. 

„Равни БГ“ обединява 29 граждански 

организации, които вярват в 

демократичните ценности и работят в 

областта на защитата на правата на човека, 

уязвимите групи, устойчивото развитие, 

застъпничеството и други. БлуЛинк също е 

част от гражданското обединение. ⬧ 



 
 

 
 

ПОДКРЕПА ЗА ДИАЛОГ 

 
С интерес към това как взаимодействат природозащитниците и защитниците на човешките 

права в България и до каква степен отстояването на човешките и социалните права играе роля 

в политиките и дейностите на зелените активисти и политици, БлуЛинк инициира проект 

„Разширяване на областта на зелените политики по отношение на правата на човека и 

социалните права". Първите стъпки бяха подкрепени от фондация „Фридрих Еберт” в София. 

БлуЛинк имаше за цел да проучи съществуващите изследвания, политики, комуникация и 

действия на активни личности и организации и да се съсредоточи върху начина, по който 

представителите на двата „лагера“ - природозащитници и защитници на правата на човека - 

комуникират с обществото и помежду си.⬧ 

 

 
ПРАВО НА ЗДРАВЕ 

 
През 2020г. БлуЛинк, съвместно с Коалицията за живот без тютюнев дим и Сдружение 

„България без дим“, продължи своята работа в подкрепа на инициативи и политики 

за контрол на тютюна, надзор над индустрията и обществено здраве като част от 

проект „Силата на хората: Изграждане на подкрепа за прилагане на контроала на 

тютюна", подкрепен от Международния съюз за борба с туберкулозата и 

белодробните заболявания. Блулинк имаше ключова роля в партньорството, 

предоставяйки комуникационна подкрепа чрез електронни комуникации и онлайн 

кампании, както и експертна аналитична подкрепа, като разработи няколко 

изследователски доклада. 

 
БлуЛинк продължи да предоставя подкрепа за електронната платформа, използвана 

от гражданите за подаване на сигнали за нарушения на забраната за тютюнопушене в 

България. Платформата е изработена от БлуЛинк за Сдружение „България без дим“.⬧ 

 

 

 

ПАРТНЬОРСКА ПОДКРЕПА 

 
В края на 2020г. БлуЛинк подкрепи две ключови партньорски организации, като 

организира онлайн медийни събития за журналисти, за да повиши осведомеността по 

въпроси от обществен интерес. На 15 декември БлуЛинк и “За Земята” проведоха 

уебинар по проблемите с незаконната търговия с отпадъци в България и Европа. 

Експерти от България и Италия представиха данни и анализи за незаконните 

механизми за движение на отпадъци, вноса и изгарянето им. На 17 декември БлуЛинк 

и Българската платформа за международно развитие проведоха уебинар за 

журналисти относно напредъка на България в изпълнението на Целите за устойчиво 

развитие на ООН. На събитието беше представен нов мониторингов доклад за 

изпълнението на Целите за устойчиво развитие по отношение на миграцията. ⬧ 



 
 

 

 

ИЗСЛЕДВАНЕ И АНАЛИЗ 
 

За да разшири познанията си по ключови проблеми и да намери ефективни решения за 

тях, БлуЛинк продължи работата си в областта на практическите изследвания. 

 
 

СРЕЩУ ОНЛАЙН НАСИЛИЕТО 

Представители на гражданското общество и държавните 

институции се срещнаха през януари 2020 г., за да възстановят 

сътрудничеството срещу онлайн насилието, основано на пола. 

Това се случи на експертна работна среща, проведена от 

БлуЛинк и Националния съвет по равнопоставеността на 

жените и мъжете. Предварителни резултати от изследване, 

извършена от експертен екипот експерти на БлуЛинк, 

Фондация “Медийна демокрация”, Фондация “Джендър 

алтернативи” и независими експерти, послужиха като основа за 

дискусията им. Докладът беше част от проект, озаглавен „След 

бурята“, който търси начини за възстановяване на политически 

диалог и подкрепящия дискурс срещу  насилието, основано на 

пола, в Интернет, реализиран от Блулинк  с подкрепата на 

Мрежата за феминистки изследвания на интернет (FIRN) на 

Асоциацията за прогресивни комуникации (APC). Резултатите 

от изследването бяха представени на годишната Конференция 

по демокрация във Варна през март и на Втората среща на FIRN, 

която се проведе онлайн през юни. ⬧ 

 

 

 

 

 

ПОДКРЕПЯЩО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

Изследване, озаглавено  „Разширяване на областта на 

зелените политики по отношение на правата на човека и 

социалните права в България“, беше проведено от БлуЛинк 

с подкрепата на фондация „Фридрих Еберт“ в София в 

рамките на проект. Публикацията имаше за цел да 

послужи като документ за дискусия за засилване на 

поддържащо взаимодействие между зелените движения, 

от една страна, и движенията за правата на човека и 

социалната справедливост, от друга. ⬧ 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

КОНТРОЛ НА ТЮТЮНА 

През 2020 г. БлуЛинк публикува два 

изследователски доклада, свързани с 

контрола на тютюна. „Корона и тютюн“ 

сравнява ефектите от COVID-19 и 

тютюнопушенето за 6-месечен период, като 

посочва, че през първите шест месеца от 

пандемията COVID-19 убива много по-малко 

хора, отколкото пушенето, както в България, 

така и в световен мащаб, но реакциите на 

обществото и държавните институции са 

непропорционални. „Фокусът с нагреваемите 

тютюневи продукти в медиите“ анализира 

посланията на тютюневата индустрия, 

свързани с нагреваемите тютюневи изделия, в 

медийно съдържание. И двете проучвания са 

осъществени в рамките на сътрудничеството 

на БлуЛинк с Коалицията за живот без 

тютюнев дим. 

 
Заедно с ICF, Rand Европа, King College 

Лондон и изследователски център IVO, 

БлуЛинк продължи да изпълнява проект за 

анализа на прилагането, изпълнението и 

въздействието на Директивата за тютюневите 

изделия 2014/40/ЕС. Резултатите от проекта 

ще подпомогнат ЕК с широк, независим, 

основан на доказателства анализ, за 

прилагането на Директивата от ЕК, 

държавите-членки на ЕС и заинтересовани 

страни като бизнеса и гражданското 

общество. ⬧ 

РЕЛИГИЯ И ПРАВА 
 

В поредица от интервюта с религиозни лидери и/или комуникатори се опитахме да 

разберем до каква степен, защо и по какъв начин различните религии утвърждават: 

опазването на околната среда; здравословния начин на живот и борбата с 

тютюнопушенето и други зависимости; етническото равенство; равенството на 

религиозна основа; равенството на икономическа и социална основа; равенството между 

половете; равенството на бежанците и правата на демократичното управление и 

гражданското участие. Тези интервюта бяха осъществени с подкрепата на Коалицията 

за живот без тютюнев дим, Международния съюз за борба с туберкулозата и 

белодробните болести и Асоциацията за прогресивни комуникации.⬧ 



 

 

 

 

 

 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКА ПОДКРЕПА 
 
 
 

През 2020г. БлуЛинк изрази подкрепа за множество обществени каузи, кампании и 

позиции, които съответстват на мисията и целите на организацията: 

 
През март 19 български граждански организации, включително БлуЛинк, призоваха 

българските власти и Европейската комисия да предприемат стъпки, за да гарантират, че 

България да поеме своята отговорност във връзка с миграционната ситуация по външните 

граници на ЕС с Турция. 

 
Бруталната атака срещу българския журналист и главен редактор на в. "168 часа" Слави 

Ангелов през март разкрива провала на българската правова държава в едно от основните 

й задължения: да гарантира сигурността и върховенството на закона. Така управляващият 

редактор на БлуЛинк анализира случая в текст, изразяващ институционалната позиция на 

БлуЛинк. 

 

През май БлуЛинк се присъедини към световната здравна общност в призива си към ООН 

да включи дезинформацията, идваща от тютюневата индустрия, в усилията си за борба с 

"дезинфодемията" около COVID-19. В отворено писмо глобалната здравна общност осъди 

ролята на тютюневата индустрия за разпространението на заблуждаващи послания, като 

тези, които насърчават употребата на тютюневи изделия и електронни цигари по време на 

пандемията от COVID-19. 

 
През юни повече от 100 европейски граждански организации, сред които и БлуЛинк, 

подкрепиха отворено писмо, призоваващо за увеличаване на бюджета на европейската 

програма “Права и ценности”, който беше намален в проект за седемгодишен бюджет на 

ЕС. 

 
БлуЛинк подкрепи общо становище на български граждански организации, като изрази ясна 

позиция срещу законопроекта за изменение и допълнение на Закона за юридическите лица с 

нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) през юли. Подкрепящите организации се съгласиха, че 

предложените изменения засягат правото на сдружаване, по дискриминационен начин 

предвиждат по-строги изисквания за юридическите лица с нестопанска цел за деклариране на 

доходи, идващи от чужбина, и имат за цел да ограничат гражданското пространство в 

България. 



 
 

 
 

През септември БлуЛинк призова за незабавното 

освобождаване на беларуската екологична активистка и 

утвърдена експертка Ирина Сухи, отвлечена от силите за 

сигурност от дома си в Минск на 6 септември 2020 г. Сухи 

е водещ природозащитник в Беларус и член на борда на 

организацията “Екодом”, с която БлуЛинк и 

Регионалният екологичен център за Централна и 

Източна Европа са в дългосрочно сътрудничество. 

 
Повече от 180 представители на гражданското общество, 

бизнес асоциации, младежки организации, 

изследователски институти, академичните среди, 

градски, местни и регионални инициативни органи от 

Централна и Източна Европа призоваха своите 

правителства да се ангажират със справедливо и зелено 

икономическо възстановяване в отворено писмо през 

октомври. БлуЛинк също подкрепи писмото. 

 
БлуЛинк приветства Европейския план за действие за 

демокрация, представен от Европейската комисия на 3 

декември, за овластяване на гражданите и изграждане на 

по-устойчиви демокрации в ЕС. Планът определя мерки за 

насърчаване на свободни и справедливи избори, укрепване 

на свободата на медиите и противодействие на 

дезинформацията. Той е отговор на предизвикателствата 

пред европейските демократични системи породени от 

нарастващия екстремизъм и увеличаващото се разстояние 

между хората и политиците. ⬧ 

 

 

 



 
 

 

 

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 2020 г. оперативният 

екип на БлуЛинк се състои от: Павел Антонов - управляващ 

редактор; Велина Барова – заместник-редактор; Зоя Борисова - 

администратор; Пламен Пеев, старши правен експерт; Наталия 

Димитрова-Попова, ръководител на проекти за устойчиво 

развитие; Ксения Вахрушева, координатор на изследвания на 

гражданското общество между ЕС и Русия; Николай Генов - 

отговорен за технологичната инфраструктура на уебсайтовете 

на БлуЛинк. ⬧ 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Български фонд за 

жените  

 

; 

 

 

 

 

 

И индивидуални дарители. 

 

 



 

 

 

  
 

Разпределение на приходите през 2020 г. по източници  

Източник Приходи 
Процент от 

общия приход 

Резерв към 01.01.2020 г. 13 621.27 лв. 6.47% 

Коалиция "За живот без тютюнев дим"  27 760.19 лв. 13.19% 

ЕК - LIFE Programme чрез Асоциация Justice & Environment 27300 лв. 12.98% 

ЕК - ICF 20 549.3 лв. 9.77% 

Граждани за Европа 19 515 лв. 9.28% 

Ecopartners - Албания 12 996.99 лв. 6.18% 

Association for Progressive Communications (APC) 21 228.39 лв. 10.09% 

Green European Journal 1911 лв. 0.91% 

Фондация „Фридрих Еберт“ 14 668.72 лв. 6.97% 

Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ –  
проект DANUrB+ 0.00 лв. 0.00% 

Български фонд за жените / Равни.Бг 3000.00 лв. 1.43% 

За Земята 1500 лв.  0.71% 

Асоциация на европейските журналисти - България 500,00 лв. 0,24% 

Фондация „Америка за България“ 37 335 лв.  17.75% 

Възстановени банкови такси 98.50 лв. 0.05% 

Дарения 8400 лв. 3.99% 

ОБЩО 210 384.36 лв. 100.00% 

 
Разпределение на разходите през 2020 г. по стратегически направления  

Направление Разход 
Процент от общия 

разход 

Журналистика в обществен интерес 19 876 лв. 9.45% 

Гражданско участие / достъп до правосъдие 28 845.32 лв. 13.71% 

Е-комуникации за гражданското общество 15 858.24 лв. 7.54% 

Насърчаване на мрежи и партньорства 53 240.43 лв. 25.31% 

Изследвания 34 220.23 лв. 16.26% 

Административни разходи 16 421.46 лв. 7.81% 

Резерв за 2021 год. 41 922.68 лв. 19.93% 

ОБЩО  210 384.36 лв. 100.00% 



 

 

 
  



 

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. ⬧ 

 


