ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2019
Част 1 - Обща информация
Мисия - Мисията на ОЦОСУР е подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек
– общество – околна среда” чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки
гражданин.
Цели:



Да разработва ефективни политики, които водят до конкретни резултати за отстраняване на
нанесени вреди на околната среда, както и за предотвратяване на бъдещото й увреждане.



Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията в
областта на опазване на околната среда и природосъобразното развитие на обществото.

Направления на работа - намаляване, повторно използване и рециклиране на отпадъци;
глобално затопляне, промени в климата, пестене на енергийни ресурси; екоиновации, използване на
възобновяеми източници на енергия и екологичен транспорт; устойчиво устройство на градски
територии; екологично образование; екологичен мениджмънт на малки и средни предприятия,
земеделски стопанства и ферми; забрана използването на генно-модифицирани организми и опасни
храни; популяризиране на ценностите на Европейския съюз (ЕС) и доброволчеството; мониторинг на
фондовете на ЕС в България; демокрация и отстояване на активна гражданска позиция.
Целеви групи - граждани, общини, бизнес организации, фермери
Финансови постъпления и разходи - Приходите по ред на значимост към бюджета на
организацията са както следва: Изготвяне и изпълнение на проекти, дарения, предоставяне на услуги,
наеми от имущество, членски внос, мърчандайзинг (продажба на артикули). Част от приходите се
генерират от финансовите отчисления от търговското дружество "ЗУНА" ЕООД, собственост на
ОЦОСУР, след приключване на финансовата година. Разходите са правят съобразно приетия
финансов план (бюджет) и условията, заложени от донорите в договорите за безвъзмездно
финансиране.
Управление:


Върховен колективен орган на управлеМние на ОЦОСУР е Общото събрание. В него
през 2019 г. са членували: Дарина Иванова, Димчо Томов, Елен Сабатини, Елеонора
Николова, Илиян Илиев, Калина Митева, Мариана Панчева, Нора Стефанова, Свилена
Велчева, Тодор Славов



Оперативното управление на ОЦОСУР се осъществява от Управителен съвет /УС/ в
състав: председател Илиян Илиев и членове - Мариана Панчева и Нора Стефанова.

Контакти с нас:
Пощенски адрес: 9010 Варна П.К. 79; телефон 052 306 423; мобилен телефон 0887 351 141; ел.
Поща: info@ecovarna.net ; уеб сайт: www.ecovarna.info ; facebook.com/pecsd ;
youtube.com/channel/UC9wmn9J0u-Wpr9Ny-bwD6zA ; twitter.com/pecsd
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Част 2 - Текущи инициативи през 2019
Текущите инициативи се разпределят в пет основни направления, наречени още "Каузи". Те са
както следва "Отпадъци", "Екоград", „Енергия и климат", "Демократични ценности", "Ресурсу", "Храна
и Здраве". Ние вярваме, че хармоничното и балансирано развитие на петте направления
едновременно са предпоставка за устойчиво развитие на обществото. Ангажирането ни с всяко една
от каузите минава през изпълнението на текущи проекти и инициативи. Тяхното изпълнение ни води
към постигане на предначертаната Мисия.
2.1. Направление - ОТПАДЪЦИ
Целта ни е въвеждане на концепцията за нулев отпадък на територията на цялата страна. Активно
работим в посока рециклиране на генерираните отпадъци. Текущи кампании, които развиваме са:
разделно събиране и рециклиране на хартия – „Лист по лист“; рециклиране на стъклени шишета от
парфюми и флакони от дезодоранти – „Шише върни, книга си вземи“ (Зелени петъци); замяна на
пластмасовите чаши в детските градини с такива за многократна употреба – „Аз избирам чашата за
многократна употреба“.
2.1.1. Проекти
2.1.1.1. Кампания "Лист по лист"
Координатор - Илиян Илиев
Гражданска инициатива за разделно събиране на хартия и нейното рециклиране. Инициативата
започна като кампания през 2000 година. В кампанията участват училища, детски градини, офиси на
фирми, административни единици, домакинства. Участието им е доброволно. Участниците приемат
да събират отпадъчната хартия и да я предават на ОЦОСУР за рециклиране. Предадената
доброволно и безвъзмездно хартия се предава на центровете за рециклиране срещу заплащане.
Получените средства формират бюджет на кампанията. Той включва разходи за текущи дейности
(транспорт, гориво, ремонти, административно обслужване, наем офис); разходи за популяризиране
(в определени случаи); отчисления във Фонд "Лист".
През 2019 г. в кампанията активно участие са взели 120 офиси, фирми, домакинства, училища и
детски градини. Всичките заедно чрез кампанията са предали за рециклиране 34830 кг отпадъчна
хартия за рециклиране. По този начин те са допринесли за спасяването на 606 дървета от изсичане за
нуждите на хартиената индустрия.
По отношение на постъпилите приходи, тенденцията за намаляване през последните години се
запазва. През 2019 г. кампанията бележи най-големият спад за последните пет години. С
генерираните през 2019 г. приходи, „Лист по лист“ на практика може да покрие само останалите
текущи разходи от резерва. Като допълнителна възможност за финансиране се появи проекта
"Градска екология", финансиран по програма на Европейски солидарен корпус, чрез който за
последното четиримесечие на 2019 г. беше осигурен доброволец за екипа по събиране и гориво за
акциите.
През 2019 година продължихме експериментално да събираме рециклируеми опаковки от
пластмаса и алуминий сред участниците в "Лист по лист". Идеята е да оценим потенциала на едно
евентуално разширение на кампанията. Резултатите от годината са както следва: Събрали и предали
за рециклиране 492 кг. пластмасови опаковки и 84 килограма опаковки от алуминий. Спрямо
предходните години от експеримента се констатира намаляване на събирането на опаковките от
пластмаса и увеличение на опаковките от метал.

2.1.1.2. Мисия "Аз избирам чаша за многократна употреба"
Координатор - Сабина Максимова
Мисията стартира през 2017г. след среща на Сабина Максимова и Илиян Илиев (Председател на
УС). Мисията е продължение на лична инициатива на Сабина Максимова за подмяна на еднократните
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чаши за пиене на вода в детската градина с многократни. Тази идея напълно съвпадна с планове на
ОЦОСУР да работи по темата. Беше постигнато споразумение за формиране на инициативата като
портньорство меежду ОЦОСУР и „ЗЕРА ЕРА“ ЕООД (фирмата на Сабина Максимова). Целта на
сътрудничеството е ОЦОУР да изнесе информационно образователната част от кампанията, а
фирмата да се занимава с търговската част от проекта. За координатор на инициативата е назначена
Сабина Максимова. Целта е да се помогне на всички граждани, които искат да променят практиката
за използване на пластмасовите чаши за еднократна употреба за вода и кафе, на работното място,
училище, детска градина. Проведени са множество срещи с представители на детски градини,
организиране на пътуваща изложба, с цел да променят практиката си на използване на пластмасови
чаши за еднократна употреба с канчета за многократна. Бюджетът ще се формира от продажбата на
канчета за многократна употреба и съфинансиране от Фонд "Лист".
Постигнатите резултати през 2019 г. бяха: Преминали към чаша за многократна употреба - 1874
деца. Това е ръст с 40% спрямо 2018 г., когато пластмасовите чаши са заменени с многократни от
други 1330 деца. Ръстът за 2018 г. спрямо 2017 г. пък е цели 100%.
В началото на месец октомври заснехме рекламен видео клип по темата, който публикувахме в
youtube канала на организацията.
В началото на месец декември подадохме проектопредложение "Communication Courses and
meeting arenas Education, school or kindergarten product distribution with the purpose to replace single-use
cups" (Комуникация Курсове и арени за срещи Разпространение на продукти за образование, училище
или детска градина с цел замяна на чаши за еднократна употреба) пред Norwegian Retailer's
Environment Fund;

2.1.1.3. Мониторинг - внос на отпадъци за изгаряне от циментовата индустрия
Координатор - Илиян Илиев
Инициативата започна през 2016 година. През 2019 г. наблюдението се извърши от един
представител на ОЦОСУР. Това ставаше два пъти дневно. Точките на наблюдение се обхождат чрез
пътуване с БДЖ. Следи се разтоварната работа на пристанище Варна Запад и Пристанище Одесос.
През 2019 година бяха регистрирани над двадесет вноса.
През месец октомври подадохме проекто-предложението за финансиране на организирането и
провеждането на протестен флаш моб. Предложението беше адресирано до конкурса "Направи си
сам - обществените средства в полза на местните общности", организиран от Екологично сдружение
"За Земята". Предложението беше одобрено и финансирано. В сътрудничество с Георги Кръстев,
бяха заснети кадри от разтоварването на отпадъци на пристанище Варна запад и от протеста на
граждани пред "Девня цимент".
Събраните данни за 2019 г. от направения мониторинг са подготвени в доклад, изнасен пред
общественоста на "Конференция по демокрация 2020“.

2.1.1.3. Кампания „Шише върни, книга си вземи“
Координатор - Свилена Велчева
Кампанията дава възможност на гражданите да рециклират стъклени шишета от парфюм или
фармацефтика, или алуминиеви флакони от дезодорант. В замяна на тази своя активнос всеки
участник в кампанията има право да си избере книга втора ръка. Участниците в инициативата правят
и по един лев дарение. Събраните средства отиват за издръжка на инициативата. Книгите са от
даряния на варненци, участващи в кампания "Лист по лист". Целта на проекта е от една страна да
спести на природата един вечен отпадък, какъвто е стъклото, а от друга – да спаси от сметта много
стари книги, връщайки ги към нов живот в ръцете на нов читател.
Стъклените шишенца се предават за рециклиране безвъзмездно в завода за стъкло в Белослав.
Там те се преработват по иновативна технология до пеностъкло, което е най-здравия от познатите ни
топлоизолационни материали.

Стр.3

Дареният лев за взета книга пък позволява на кампанията частично да се самоиздържа, което я
прави устойчива във времето.
За около пет месеца в „Шише върни, книга си вземи“ са взели участие над 100 варненци, като
някои от тях са участвали повече от веднъж. Събрани са близо 80 кг малки стъклени шишенца,
половината от които вече са рециклирани.
Стъклени шишета от парфюм и флакони от дезодоранти се събират всеки петък на ул. „Сава
Радулов“ 14 във Варна.

2.1.2. Инициативи и събития
2.1.2.1. Фонд "Лист" - Фондът е част от кампания "Лист по лист", като инструмент за финансиране
и дофинансиране на различни инициативи. През 2019 г. фондът разполага с 300 лева. Средствата са
прехвърлен остатък от 2018 г. През изминалата година фондът не е генерирал допълнителни приходи.
Поради повишени оперативни разходи и понижаване на приходите от кампания "Лист по лист" всички
постъпления са пренасочени за покриване на разходите. От планираната сума са отпуснати средства
за: "Международен ден на Черно море"; Средства за домейн и хостване на образователната
платформата БЕАМ 21.; Транспорт на материали за Филмов фестивал "Карантината".
2.1.2.2. Подписка срещу вноса на отпадъци. По време на "Конференция по демокрация" (29.0201.03.) стартирахме Петиция за забрана вноса на отпадъци за изгаряне в България. Подписи се
събираха на место и в офиса на сдружението, и онлайн чрез платформата за петиции Peticiya.com. На
28 май, след като събрахме 57 подписа на хартиен носител и 400 подписа в онлайн версията,
внесохме официално подписката в Министерството на околната среда и водите.
2.1.2.2. Флаш-моб #НеМерсиНосяСи. На 3.07. по случай "Ден без найлонови торбички"
организирахме флаш-моб под наслов #НеМерсиНосяСи. В акцията участваха доброволчите от Лятна
доброволческа програма. Те раздаваха пазарски чанти за многократна употреба на пазаруващите и
обесняваха за вредата от найлоновите торбички. Събитието получи широк отзвук.
2.1.2.3. Конференция „Управление на отпадъците“ - На 28.12. Илиян Илиев участва като лектор
в Конференция „Управление на отпадъците“. Конференцията се проведи в Бургас. Организатори на
конференцията бяха Посолство на Франция в България в партньорство с Асоциацията на еколозите
от общините в България (АСЕКОБ). Участници в конференцията бяха общински еколози и
представители на държавната администрация. Тема на лекцията на Илиян Илиев беше „Намаляване
на пластмасовите изделия в детските градини и фестивалите“.
2.1.2.4. Акция за почистване на плажа - На 28.10.19г. проведохме традиционна акция за
почистване плажа на хижа "Ветеран", съвместно с МК "Приятели на морето" и ТД "Родни Балкани".
Акцията се провежда в чест на 31 октомври - Световен ден на "Черно море".

2.2. Направление - ЕКО ГРАД
Работим за въвеждането на концепцията „Устройване на обществените пространства“
(Placemaking). Създаването на обществено място трябва да бъде съвместен процес между граждани,
експерти и управленци, чрез който можем да оформим нашите обществени пространства, за да
увеличим максимално ползата от тях.
2.2.1. Проекти
2.2.1.1. На 11.02. ОЦОСУР подаде проекто предложение "Градска екология" за финансиране от
Европейски социален корпус чрез управителния орган - Център за развитие на човешките ресурси.
Проектът получи финансиране. По него беше ангажиран доброволец от Европейска доброволческа
служба, който до помага в продължение на една календарна година за развитието на идеите на
организацията.
2.2.2. Инициативи и събития
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2.2.2.1 - МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАЖДАНСКИ ПРОСТРАНСТВА“ - На 8 и 9
октомври в гр. Варна, в качеството си на съорганизатор, ОЦОСУР участва в провеждането на
МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ГРАЖДАНСКИ ПРОСТРАНСТВА“ с водещ партньор Фондация
„Екообщност“. Конференцията беше част от проект „Да върнем гражданското си пространство –
централноевропейско сътрудничество в посока на цялостна политка на ЕС за гражданското
общество” (“Reclaim our civic space! - Central-European civic cooperation towards a comprehensive EU
policy on civil society”) се финансира по програма „Европа за гражданите“ от ЕК. Проектът се
осъществява от членовете на сдружение „Партньорство за околна среда” от България, Полша,
Словакия, Чехия и Унгария, в партньорство с „Фондация за развитие на гражданското общество“,
Румъния.
2.2.2.2 - “Среща на активни общности "Направи си сам" - На 5.10. Илиян Илиев представи
ОЦОСУР по време на работна среща на организирана от Екологично сдружение "За Земята" в град
Пловдив “Среща на активни общности Направи си сам - обществените средства в полза на местните
общности” за мониторинг на общинските средства. По време на срещата Илиян Илиев представи
проекто-предложението на ОЦОСУР за финансиране на протестен флаш моб срещу вноса на
отпадъци за изгаряне в България.

2.3. Направление - ДЕМОКРАЦИЯ
Цел на организацията е въвеждането, популяризирането и съхраняването на демократичните
ценности в обществото. Затова ние работим за защита на равенството, свободата, правосъдието,
плурализма, толерантността, уважението и участието.
2.3.1. Проекти
2.3.1.1. Ежегоден Граждански форум "Конференция по Демокрация"
Координатор - арх. Калина Митева-Павлова
Ежегодно, в края на февруари, организираме граждански форум „Конференция по демокрация“,
който цели да популяризира и подкрепи устойчиви граждански инициативи и да отбележи дори и
малките победи на демократичното гражданско общество. Форумът е инициатива на нашият член арх.
Калина Митева /Павлова/, която е и основен спонсор. Форумът се проведе през последната събота и
неделя на месец февруари в гр. Варна. Форумът има за цел: Да отбележи развитието на гражданското
общество във Варна; да осигурява трибуна за представяне на активности в подкрепа на
демократичните ценности в обществото - свобода и защита на граждански права; баланс на интереси
на различни групи в обществото; постигане на консенсус (договореност); да подпомага провеждането
на дебати по прилагането на демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните
практики. Форумът е открит, ежегодно се канят експерти, съветници, граждански активисти.
През 2019 г. - Конференция по демокрация се проведе на 23-24. февруари. Форумът беше
подготвен и реализиран съвместно с Екологично сдружение "За Земята" от гр. София. Бяха
разгледани темите: Граждански инициативи за чист въздух от страната Ивайло Попов, Ивайло
Хлебаров, „За Земята”; Изгаряне на вносни отпадъци в циментовите заводи в България - Илиян
Илиев, ОЦОСУР, гр. Варна; Разследване за незаконна сеч и протести, община Казанлък - Боряна
Алексиева, гражднаски активист, Казанлък; Правен фонд за услуга на граждани и организации - адв.
Александър Асенов, ОЦОСУР; Обществените обсъждания: ефективен инструмент при определяне на
пространственото развитие и устройство на територията на Столична община - Любомира Колчева,
Фондация „Екообщност”; Инициативата за местен референдум във Варна, проблеми на подписките,
лични данни, ГРАО списъци на избиратели Юлиян Чолаков, адв. Александър Асенов, СОПА;
Проблемите на българските малцинствени общности и изселници в Украйна и Молдова - Иван
Иванов, председател на Обществен съвет за сътрудничество с Бесарабско -Таврийската диаспора Център Сливен; Представене на общността на банатските българи в Румъния, Сърбия и България Светлана Караджова, Дружеството на банатските българи в България; Европейска кампания за
справедлив енергиен преход - Тодор Тодоров, Банкуотч България и „За Земята”; Кампания на
европейското гражданско общество за бъдещето на Европа - Петко Ковачев, Тихомира Методиева,
FoE и „За Земята”; Участник в каузата по опазване на Трънско от апетитите за превръщането му в
огромна мина за добив на злато - Румяна Боянова, граждански активист, Трън; Какви са нуждите на
гражданските инициативни групи в страната. Представяне на резултатите от допитване - Петко
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Ковачев; Бърз прочит на "Черна книга на правителственото разхищение в България" - Фондация
„Фридрих Науман”; „Свобода на словото срещу език на омразата” - Тодор Ялъмов и Ксения Вакрушева
от фондация „Блулинк”; Криза на държавността и разкритието на злоупотреби в Перу - доц. Хуан
Естебан Юпанки Вилялобос, граждански активист, Перу.

2.3.1.2. Фонд "Правна помощ"
Координатор - адв. Александър Асенов
Създаден през 2014 г. по инициатива на адв. Александър Асенов. Целта е да се предоставя
правна помощ за граждани и НПО, които не могат да си позволят платени юридически услуги в
защитата на възникнали екологични казуси. Втората цел на фонда е да подкрепя предоставянето на
юридическа експертиза при изготвянето на становища по различни законопроекти и при воденето на
граждански дела. Фондът се издържа със средства от дарения и предоставени платени консултации.
През 2019 г. Фондът работи по няколко казуса:
2.3.1.2.1. Мисия "Слънчев покрив и на моя дом" - В рамките на мисията фондът оказа подкрепа
по три направления:
1. Разработване на Проект на Закон за изменение и допълнени на енергията от възобновяеми
източници за съгласуване и евентуално внасяне от народни представители в Парламента. Тази
дейност се осъществяваше в партньорство с "3К" - АД, Черноморски енергиен клъстер, Грийнпийс
България. Основни цели на законопроекта:

 да се оптимизира законовата рамка за развитието на производството и потреблението на

електрическа енергия от възобновяеми източници и в частност на дейността на
производителите на електрическа енергия, които са и потребители на същата енергия за
собствени нужди и за собствено потребление.

 да се въведат легални определения за разглежданите понятия „потребител-производител” и
„нетно отчитане”, което да позволи усъвършенстването на тяхната нормативна
регламентация и ефективното им въвеждане в практиката.

 да се проведат адекватни политики за енергийна децентрализация на национално и местно
ниво и да се стимулира генерирането на енергията за собствено потребление, като се
облекчи максимално инвестирането в тези дейности.

2. Участие в обществени консултации относно публикувания в портала за обществени консултации
Проект на Правила за измерване на количеството електрическа енергия; Представяне на
Предложение за допълнение на Правила за измерване на количеството електрическа енергия, както
и представяне на мотиви и коментар към Проекта за ПИКЕЕ.
3. Информационна и застъпническа кампания относно драстичното намаляване на цената на
изкупуване на електрическата енергия от малки производители на електроенергия, които ползват
енергията и за свои нужди. Проблемите са свързани с прилагането на:

 31 ал. 9 от ЗЕВИ -"(9) В случаите по чл. 26, ал. 2 количеството електрическа енергия, което
не е използвано за собствено потребление, а се изкупува от съответния краен снабдител
по цена, определена от КЕВР при условията и по реда на съответната наредба по чл. 36,
ал. 3 от Закона за енергетиката."

 Наредба №1 от 14.03.2017 г. за регулиране цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) - Чл.
23. Цената по чл. 31, ал. 9 от Закона за енергията от възобновяеми източници е равна на
определената за съответния период прогнозна пазарна цена за електрическа енергия,
произведена от възобновяеми източници, в зависимост от първичния енергиен източник.

 Решение № Ц-9 от 01.07.2018 г. относно определяне на преференциални цени на

електрическата енергия, произведена от възобновяеми източници, актуализация на
преференциални цени на електрическата енергия, произведена от биомаса и определяне
на премии на производителите на електрическа енергия от възобновяеми източници с
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обща инсталирана мощност 4 MW и над 4 MW - секция II ПРОГНОЗНА ПАЗАРНА ЦЕНА ЗА
ПЕРИОДА 01.07.2018 г. – 30.06.2019 г. СТР.33-38
2.3.1.2.2. Кампания "Лист по лист" - Разработване на рамков договор относно изпълнение на
задължението по чл.33 от ЗУО за търговски обекти – разделно събиране и предаване за рециклиране
на отпадъци от опаковки; Проучване на възможностите ОЦОСУР да предоставя услугата в рамките на
Кампания „Лист по лист” - ”Договори за търговски обекти по ЗУО”.
2.3.1.2.3. Рибарската кооперация в района на Рибарското селище в м. „Малка чайка” Разработени са документи до институциите за решаване на проблема с рибарското селище, като
конкретно са депозирани сигнали до Специализираната прокуратура и до Омбудсмана; Изготвен е /и е
актуализиран/ ситуационен правен анализ относно статута на рибарското селище и
инвестиционното намерение /вкл. изменението на ПУП/ в м. „Малка чайка”.
2.3.2. Инициативи и събития
На 18 - 19 юни 2019 г. в гр. Пловдив Илиян Илиев представи ОЦОСУР на Конференция „Успехи и
предизвикателства пред гражданските организации в България”. В качеството си на лектор Илиян
Илиев запозна аудиторията по темата „Референдумът в Каспичан – как гражданите могат да спрат
изграждането на инсинератор за болнични отпадъци?“.

2.4. Направление - УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ
Най-големият ресурс на България, освен хората, е природата. Затова цел на Обществен център за
околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР) е намаляване замърсяването на въздуха, водите,
почвите, морето, опазване на защитените територии, природните паркове, зоните, попадащи в
„Натура 2000“ и биологичното разнообразие.
Извършваме периодични информационни кампании срещу застрояване на защитени зони,
унищожаване на естествени местообитания и намаляване на биологичното разнообразие.
Предоставяме юридически консултации и анализи в тази област.
Провеждаме застъпническа кампания за активно ползване на общинските земеделски земи чрез
предоставянето им на малоимотни и социално слаби граждани.
2.4.1. Проекти
2.4.1.1. „Застъпническа кампания за активно използване на общинските земеделски земи”
В България съществува принципна възможност и законодателна рамка, която позволява на
Общините да предоставят земеделска земя от общинския поземлен фонд за обработване, като вид
социална помощ за социално слаби домакинства. Няма ясни параметри доколко този инструмент за
подпомагане се използва, както от общините, така и от социално слабите семейства. Този процес не е
популярен и не се използва пълноценно. Предоставянето на земеделски земи, като социална помощ,
на безимотни стопани може да бъде силен социален инструмент, но същевременно и възможност за
развитие на малки стопанства, в които да се отглеждат нетехнически култури по екологични способи.
Подобни добри практики биха имала силен ефект за осигуряване на хранителна независимост на
социално слаби групи от населението, особенно в Общините със земеделски земи в зони от мрежата
„Натура – 2000“, които понякога се превръщат в проблем на собственика, поради ограниченията в
способите и мерките при обработването на земята.
Целите на проекта бяха: 1. Да се събире информация за съществуващи или отсъствищи
положителни практики в общините; 2. Да се извърши нормативно-технически анализ и
информационен пакет в полза на заинтересованите страни; 3. Да се проведе застъпническа и
информационна кампания, която да включва общинските администрации и гражданите.
Планът беше дейностите да обхванат Североизточна България, като пилотно да бъдат избрани
няколко общини, разделени по категории: до 10 хиляди жители, до 50 хиляди и над 50 хиляди. Другото
условие е част от общините да притежават земеделски земи в зони от мрежата „Натура 2000“.
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Очакваният резултат от кампания, е да осигурим механизъм за социално слаби семейства до
достъп до земя, което да доведе до осигугуряване на тяхната хранителна независимост, включително
продажба на излишната продукция на местни пазари.
За финансиране на идеята беше изготвено проекто-предложение и изпратено на 25 февруари за
финансиране към GLOBAL GREENGRANTS FUND (GGF) СЪС СЪДЕИСТВИЕТО НА "ПРИЯТЕЛИ НА ЗЕМЯТА БЪЛГАРИЯ". ПРОЕКТЪТ ПОЛУЧИ ОДОБРЕНИЕ НА 30 АПРИЛ. СРОКЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ БЕШЕ ОТ 1 ЮНИ 2019 Г. ДО 31
МАЙ 2020. ОБЩАТА СУМА ОДОБРЕНА ОТ GGF 6566,98 ЛВ.
ДО КРАЯ НА 2019 Г. БЕШЕ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ И СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПРАКТИКИ В
35 ОБЩИНИ ОТ ЧЕТИРИ ОБЛАСТИ: 1.ОБЛАСТ ВАРНА- 12 ОБЩИНИ; 2.ОБЛАСТ ДОБРИЧ - 8 ОБЩИНИ; 3.ОБЛАСТ
ТЪРГОВИЩЕ- 5 ОБЩИНИ; 4.ОБЛАСТ ШУМЕН - 10 ОБЩИНИ. ВЪЗ ОСНОВА НА СЪБРАНА ИНФОРМАЦИЯ И ПАРАЛЕНО
ПРОВЕЖДАНЕ НА АНАЛИЗ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА ПРАВНА РАМКА БЕШЕ ИЗГОНВЕН ДОКЛАД, КОЙТО ДА ДАДЕ
ОСНОВАТА ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ПАКЕТ С ПРЕПОРКИ. ТОВА, КОЕТО УСТАНОВИХМЕ, Е: ВСИЧКИ ОБЩИНИ РАЗПОЛАГАТ
СЪС СВОБОДНИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ; НЕ СЕ ПРИЛАГАТ, ПОЛИТИКИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА
МАЛОИМОТНИ/СОЦИАЛНО СЛАБИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНАТА ЧРЕЗ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ; В ОБЩИНИТЕ
СЕ ПРИЛАГА ПРЕДИМНО ВЪЗМЕЗДНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЗЕМИ НА НАЕМАТЕЛИ И АРЕНДАТОРИ, А
БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ НЕ СЕ ПРИЛАГА/РЯДКО СЕ ПРИЛАГА; ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЗЕМИ НА ЮРИДИЧЕСКИ И
ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА - ПОЧТИ ПО РАВНО; НЕ СЕ ИЗПОЛЗВАТ НАЛИЧНИТЕ МЕХАНИЗМИ И СЕ ПРИЛАГА КРАЙНО
ФОРМАЛЕН ПОДХОД ОТ ОБЩИНИТЕ – НЕ СЪОТВЕТСТВА НА ПРАВНАТА РАМКА И СОЦИАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА
ОБЩИНАТА; ЛИПСВА ИНИЦИАТИВА ОТ СТРАНА НА ОБЩИНИТЕ – ОЧАКВАТ ДА БЪДЕ «СПУСНАТО ОТ ГОРЕ»
(НАЦИОНАЛНО НИВО);
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПЪРВИЯ ЕТАП НА ПРОЕКТА БЯХА ОПОВЕСТЕНИ ЧРЕЗ ИНТЕРВЮТА ЗА ЗА АГЕНЦИЯ „ФОКУС“ И
РАДИО „ФОКУС“ И ДАРИК РАДИО. ДОКЛАДЪТ С ИНФОРМАЦИЯТА ОТ ПРОУЧВАНЕТО БЕШЕ ПУБЛИКУВАН В ПРОФИЛА
НА ОЦОСУР В ПЛАТФОРМАТА ISSUE.
ВТОРАТА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА - ПРОВЕЖДАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ СРЕД ОБЩИНИТЕ ПО ПЛАН
ТРЯБВА ДА СЕ РЕАЛИЗИРА ПРЕЗ 2020 Г.

2.5. Направление - ЕНЕРГИЯ И КЛИМАТ
Цел на организацията е използването на чистата енергия. Ние сме за енергията от възобновяеми
източници и против замърсяващите ТЕЦ и АЕЦ. Изпълнихме демонстрационен проект „Слънчев
покрив на моя дом“ за популяризиране използването на алтернативни източници на енергия от
домакинствата. Продължаваме да работим за подпомагане собствениците на малки ВЕИ.
Предоставяме опит и консултации в тази област. Извършваме периодични информационни кампании
за намаляване последствията от глобалното затопляне.
2.5.1. Проекти
2.5.1.1. Мисия "Слънчев покрив и на моя дом"
Координатор - Илиян Илиев
Целта на проекта е да проучва и актуализира процесите по инсталиране на фотоволтаични
инсталации за покриване на нуждите от електрическа енергия на домакинствата и произтичащите от
това процеси на стопанисване. Мисията стартира през 2009 г. с реализирането на проект "Слънчев
покрив и на моя дом", финансиран от Фондация "Екообщност". За целите на мисията ОЦОСУР
наблюдава, събира информация и анализира процесите в две домакинства с иинсталирани
мощности, наименувани "ФЕЦ Илиев" и "ФЕЦ Илиев 1". Предоставените за наблюдения обекти са на
Иван Илиев Иванов (безвъзмездно). Ежегодно ОЦОСУР прави мониторингови доклади за
възможностите и пречките за инсталиране и експлоатиране на малки фотоволтаични централи в
България. Докладите периодически се представят пред представители на БГ и ЕС институции.
През 2019 г. ОЦОСУР продължи да извършва ежемесечния мониторинг и да трупа данни, което
включва: търговски отношения с „Енерго про“; подадени документи за фонд „Сигурност на
енергийната система“; сертифициране на произведената енергия произход; подаване на информация
до АУЕР.
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През месец март (25.03.) започнахме кампания срещу наложената промяна в начина на
изкупуване на излишъците енергия, генерирани от домакинствата. Детекция на процеса отчете "ФЕЦ
Илиев 1". Започнахме с намиране на съмишленици за общи действия. Към кампанията се включиха
неформално петтима собственици на малки ФЕЦ. Създадена е обща група за комуникация. Процесът
беше оповестен в сайта Ековарна.инфо. Публикуваахме линк във Фейсбук страницата на ОЦОСУР.
През месец април (4.04.) изработихме и изпратихме коментар по “Проект на Правила за
измерване на количеството електрическа енергия” през портала за Обществени консултации на
Министерски съвет (http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=4209).
През месец ноември участвахме във форума на „Грийнпийс“ и Френския културен институт, гр.
София „Как да сме енергийно независими? Пакетът "Чиста енергия за всички европейци”, одобрен от
ЕС през 2018 г. На форума бяха обсъдени по-нататъшните стъпки, необходими на потребителите, за
да се превърнат в производители и да задоволяват частично или напълно собствените си нужди от
електроенергия. Събитието се осъществява в партньорство с Бюрото на Европейския парламент в
България.
През месец декември (02.12.) изпратихме нашите предложения към формираната към Фонда за
"Праван помощ", разработваща Проект на Закон за изменение и допълнени на енергията от
възобновяеми източници.
2.6. Направление РЕСУРСИ
2.6.1. "Европейска доброволческа служба" (ЕДС)
Координатор - Нора Стефанова.
От създаването си ОЦОСУР непрекъснато е разчитал на помощ от доброволен труд. Като
доброволци в организацията са се включили десетки младежи от България и чужбина. От 1997 г. до
2014 г. активно си партнирахме са Корпус на мира - САЩ. От 2005 г. ОЦОСУР има акредитация да
работи по програмата "Европейска доброволческа служба" (ЕДС) като посрещаща и изпращаща
организация. По линия на програмата десетки младежи са участвали в наши инициативи и проекти.
2.6.1.1. ОЦОСУР - посрещаща организация на доброволци по ЕДС - В качеството си на
посрещаща организация, ОЦОСУР подаде проекто-предложение "Градска екология" за финансиране
от Европейския корпус за солидарност чрез управитлния орган - Център за развитие на човешките
ресурси. Проектът получи финансиране. Организацията сключи партньорско споразумение с
Италианската организация Associazione Joint. Координаторът на програмата Нора Стефанова
проведе две интервюта със селектирани по проекта кандидат-доброволци и предложи да сключим
споразумение с доброволката Валентина Вадже. Доброволката пристигна в началото на септември и
работи при нас до краят на август 2020.
2.6.1.2. ОЦОСУР Изпращаща организация на доброволци по ЕДС - През 2019 г. ОЦОСУР в
качеството си на изпращаща организация не е изпращала доброволци по програма „Еразъм +“.
2.6.2. ОЦОСУР - Лятна доброволческа програма
Координатор - Илиян Илиев
В началото на 2019 г. организацията взе решение да продължи практиката от 2018 г. и да обяви
отново "Лятна доброволческа програма", която да е насочена към младежи от гр. Варна. Програмата е
с продължителност два месеца (юли и август). Покана за участие се публикува през месец юни.
Записалите се за участие работят в рамките на 6 часа на ден по индивидуално изготвени графици за
всеки един. Всеки доброволец получава субсидия от четири лева дневни и два лева за транспорт.
Записалите се за участие младежи доброволстват, като подпомагат изпълнението на различните
инициативи. През 2019 г. в програмата се записаха петима младежи. Те участваха в Кампания "Лист
по лист"; Мисия "Аз избирам чаша за многократна употреба"; Проект "Младите и кварталът";
Гражданска ЕкоЛаборатория; Екоцентър Езерец. В програмата, като доброволци, се записаха Диана
Георгиева Кабакова, Кристияна Иванова Опрева, Петър Валентинов Панчев, Петър Неделчев Петров;
Стелла Филипова Грозева. Доброволците изпълняваха задачи по различните проекти.
2.6.3. Екоцентър Езерец
Координатор - Илиян Илиев
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Проекта стартира 2014 година със закупуването на 600 квадрата дворно места в с. Езерец от
Илиян Илиев и предоставянето му за съвместна дейност по изграждането на Екоцентър.
Сътрудничеството се развива чрез организиране на лагери под мотото "Далеч от бетонния град".
Лагерът е място, където среща си дават различни поколения. През 2019 г. бяха организирани два
лагера. 29.08. - 01.09. ЕкоЛагер 1 с финансовата подкрепа на Проект "Лятна ЕкоЛаборатория" и 5-8
септември ЕкоЛагер с финансовата подкрепа на "Градска екология". По време на лагера участниците
бяха обучавани в строителство с естествени материали, приготвяне на здравословна храна,
приготвяне на козметика с природни материали. Общо 22 души взеха участие в двата лагера. За една
част от участниците лагерът беше награда за добрата работа на като доброволци в Лятната
доброволческа програма - 2019. Лагерът генерира значитело количество материали в
информационния поток и беше добра реклама за организацията.
2.6.4. Екоакадемия
Координатор - Илиян Илиев
Екоакадемията е обединяващо направление, в което се отчитат еднократни активности,
формиращи част от предлаганите услуги от ОЦОСУР. Това най-често са проведени обучения или
модериране на събития, в които други организации са се възползвали от натрупаната експертиза в
ОЦОСУР. Извършените дейности през 2019 г. са представени в хронологичен ред.
7 февруари - Лекция и упражнение с ученици от у-ще “Малкия принц”. Темата е „Фини прахови
частици във въздуха на Варна“.
7-8. юни - Модериране сесиите на конференциятя на Община Варна - отдел „Спорт“.
25 юли - Обучение на екипи от Български Червен Кръст (БЧК) по темата "Как да се справяме с
битовите си отпадъци".
9 август - Среща с децата от „Експедиция Аспарухово“ - лекция как да защитят местността Чудните
скали.
14-15 септември - Обучение на членове ТД „Родни Балкани“ по темата "Управление на НПО".
29 ноември - Зелен петък - работилница с Иво Иванов за правене на хранилки за птици.
2.6.5. Мобилен образователен център - Поради ограничения в бюджета МОЦ не бил активен
през 2019 г.
2.6.6. БЕАМ 21 - система за дистанционно обучение. В системата има разработени и качени
модули за обучение за общински служители и общински съветници. Ежегодно Фонд "Лист" предоставя
средства за домейн и хостване на страницата. През 2019 г. не сме използвали платформата.

2.7. Направление ХРАНА/ЗДРАВЕ
„Който контролира храната, контролира и хората“ - Хенри Кисинджър
Цел на организацията е все повече хора да избират чистата храна – без ГМО и опасни добавки.
Борим се срещу мултинационални компании, които използват генетиката, за да патентоват храните и
да завладеят световния хранителен пазар. Работим за популяризиране на биоземеделието, slow foodхраната, компостирането, натуралните козметика и почистващи препарати. Ежегодно, в края на август
и началото на септември, организираме Еколагери „Езерец“ за популяризиране на здравословния
начин на живот, екологичното строителство и чистата храна.
2.7.1. Проекти
2.7.1.1. Проект "Младите и кварталът"
Координатор - Илиян Илиев
През 2019 г. Гражданска ЕкоЛаборатория реализира граждански мониторинг в рамките на Проект
"Младите и кварталът", финансиран от общинската програма “Младежки проекти 2019”. Проектът
продължи от началото на месец юни до края на месец октомври. Проектът предвиждаше обучение на
доброволците в работа с измервателните уреди. Събирането на информация стана по пет показателя
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– фини прахови частици (ФПЧ2,5 и ФПЧ10), шум, лъчения от GSM излъчвателите (клетки) и
параметрите на UV лъчение. Обследваните точки бяха квартални гардинки в „Чайка“ и над Окръжна
болница. След обработка и анализ на събраната информация изработихме карта на района,
визуализираща резултатите.
Резултатите бяха оповестени в местните медии с нарочно прессъобщение и публикувани в
отпечатания бюлетин "Лист". Бяха направени специални интервюта за радио „Варна“, Дарик радио,
Агенция Фокус и Радио Фокус. След всяко измерване създавахме публикация във фейсбук страницата
на ОЦОСУР.
2.7.1.2. Гражданска ЕкоЛаборатория - Създадена по идея д-р Димчо Томов и Тодор Славов през
2014 г. Целта е предоставяне на услуги за алтернативно замерване на параметри на околната и
техногенната среда, които имат влияние върху здравето и работоспособността на хората. Данните от
извършваните измерванията имат консултативен характер и подпомагат гражданите във вземането на
информирани решения. Към момента лабораторията разполага с апаратура за измерване на UVлъчение и Електомагнитно замърсяване.
ЧАСТ 3 - Развитие на екип
ОЦОСУР е организация, структурирана на принципите на широко базираните организации. За нас
създаването на екип и неговото развитие е от първостепенна важност. Развитието на добър екип е не
само, защото е стратегическо и технократско или инструмент за промяна, а защото също е и
възпитаване на алтернативни практики, водещи до упражняването на обществените добродетели.
3.1. Управление
3.1.1. Графика за обучение на персонала срещу пране на пари. - Приет е. 13.02. изпратихме на
ДАНС графика за обучение на персонала срещу пране на пари.
3.1.2. Проведено годишно общо събрание - На 11.05.2019 г. ОЦОСУР проведе годишното си
общо събрание. На него членовете на сдружението приеха годишните отчети на ОЦОСУР и „Зуна”
ЕООД (търговската фирма на ОЦОСУР) за 2018 г.; Прие план и бюджет за 2019 г.
3.1.3. Пререгистрация в търговският регистър - През 2019 г. с наложените промени, включващи
обединението на търговския регистър с този на организациите с нестопанска цел в единен
(Търговският регистър и регистър на Юридическите лица с нестопанска цел към Агенцията по
вписванията), ОЦОСУР извърши необходимата прерагистрация, както и тази на търговската си фирма
ЗУНА ЕООД. В следствие на това на 26.06.2019 г. предадохме годишния отчет на ОЦОСУР и ЗУНА
ЕООД към новият регистър.
3.2. Развитие - "Бизнес модел"
През 2019 г. стартирахме изпълнението на приетият "Бизнес модел" на ОЦОСУР от 2018 г. На
11.05.2019 г. на годишното Общо събрание на ОЦОСУР бизнес моделът беше включен като част от
Работен план 2019.
3.2.1. Проект "Подобряване на общественото познание за ролята на гражданската
организация за общността" - На 28.01. подадохме Проектно предложение "Подобряване на
общественото познание за ролята на гражданската организация за общността" (ACF/248) по Конкурс
за стратегически проекти към Фонд Активни граждани. Проектът получи одобрение и финансиране.
На 8.11. се проведоха преговори между ОЦОСУР и Оператора на фонда, Фондация „Работилница за
граждански инициативи“ (ФРГИ) за финализиране на бюджета на проекта. На 27.11. се състоя
официалното подписване на договора за финансиране между ОЦОСУР и ФРГИ. На 05.12.Илиян
Илиев в качеството си на представител на ОЦОСУР присъства на организираната среща -обучение от
Оператора на фонда в София за всички организации, получили финансиране.
3.2.2. ОЦОСУР консултант - На 25.02 по покана на кмета на Община Вълчи дол се проведе среща
на Илиян Илиев и Ивайло Иванов, представляващи ОЦОСУР, и ръководителя на отдел проекти към
общината. Целта на срещата беше да се договорят най-обща рамка на ангажирането на ОЦОСУР в
изготвяне на Общинско проекто-предложение до програма "Лайф +". По-късно преговорите
продължиха. Като част от тях, Илиян Илиев и Ивайло Иванов участваха в представяне на програмата
"Лайф +" и обучение. На по-късен етап екипът на ОЦОСУР прецени, че шансовете за успех на идеята
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са нищожни поради натрупнащи се аргументи за непопадане на проекта в условията на програмата.
Това доведе до оттеглянето на ОЦОСУР от участие в проект.
3.2.4. ОЦОСУР предлагане на ресурси - През месец март склучихме споразумение за
предоставяне на залата на Организацията "Наталинко". Бяха проведени общо три обучения през
месец Март (17, 24 и 31).
3.2.5. Обособяване на щатна бройка „Връзки с обществеността“. Като част от заложеното в
бизнес модела, ОЦОСУР сформира щатна бройка за позицията „Връзки с обществеността“. За
длъжноста беше поканена Свилена Велчева-Ганева, която до момента изпълняваше тази функция на
доброволни начала. За осигуряване на тази позиция ОЦОСУР кандидатства по насърчителна мярка
по Закона за насърчаване на заетоста към Министерството на труда и социалната политика. На 28.06.
ОЦОСУР подписа договор № 302-1005-19-51539 с Регионална служба по заетостта - Варна за
финансиране на позицията. На 22.07. Свилена Велчева беше официално назначена.
3.2.6. Касов апарат - На 27.06 сменихме (закупихме) касов апарат, съобразно последните
промени в българското законодателство. Това е необходимо, за да може да предоставяме нашите
услуги.
3.2.7. Информационен бюлетин "Лист" - През 2019 г. издадохме един брой на бюлетин "Лист".
3.2.8. Регистрация в Министерство на образованието и науката - По предложение на Ивайло
Иванов, на 05.02. ОЦОСУР се регистрира в системата на Министерство на образованието и науката
(МОН) като организация, която работи по образователни проекти. Това е необходимо базисно условие
ОЦОСУР да може да кандидатства и получава финансиране на проекти от програмите, управлявани
от министерството.
3.3. Обучения и подпомагане на екипа
3.3.1. На 9.04. Илиян Илиев и Ивайло Иванов участваха в нарочно събитие - представяне
програма ЛАЙФ на Европейската комисия в София.
3.3.2. 10.04. Илиян Илиев и Ивайло Иванов, участваха в обучение по програма ЛАЙФ в София.
3.3.3. 9.11. - Илиян Илиев участва в обучение RESIST - обучение за организиране на
демонстрации и протести, организирано от „Грийнпийс България“.

ЧАСТ 4 - Участие в мрежи и коалиции
4.1. Национално ниво
4.1.1. Фондация Блулинк - ОЦОСУР е сред учредителите на Фондацията. През 2019 г.
Фондацията проведе Годишната среща на учредителите. На срещата не присъстваше представител
на ОЦОСУР. Като цяло, през изминалата година участието ни протече в рамките на проследяване и
обмен на информация.
4.1.2. Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) - ОЦОСУР е член от 2003 г. Като член
на алианса, през 2019 г. участието ни се реализира в рамките на проследяване и споделяне на
информационните потоци. На проведеното годишно общо събрание ОЦОСУР не участва със свой
представител.
4.1.3. Коалиция България зона свободна от ГМО - Коалицията е с неформален статут. ОЦОСУР
участва в нейното създаване. Като член на коалицията, през 2019 г. работата ни се е развивала в
рамките на проследяване и споделяне на информационните потоци по темата.
4.1.4. Черноморски енергиен клъстер - ОЦОСУР е член от 2017 година. В качеството си на член
на Черноморският енергиен клъстер (ЧЕК) ОЦОСУР участва в проект „Клъстерен подход за
подобряване използването на човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и
съоръжения“. През 2019 г. клъстерът ангажира свои членове съвместно, които участваха в работна
група за разработване на Проект на Закон за изменение и допълнени на енергията от възобновяеми
източници за съгласуване и евентуално внасяне от народни представители в Парламента.
4.2. Международно ниво:
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4.2.1. Associazione Joint - Италианска неправителствена организация базирана в Милано.
Притежава PIC номер: 948386655, за изпращаща и подпомагаща организация. На 05.08.19
подписахме партньорско споразумение за изпълнението на проект „Градска Екология“. От
Associazione Joint се ангажираха с откриването ангажирането, обучението и последействащата
реинтеграция на един доброволец за нуждите на проекта. В следствие на тяхната дейност, в България
пристигна доброволката Валентина Вадже.

Част 5 ОЦОСУР в медиите
5.1. Кампания "Лист по лист"
22.01 – „Дарик радио“ – публикация за годишния отчет на кампания „Лист по лист“:
https://dariknews.bg/regioni/varna/varnenci-spasiha-663-dyrveta-ot-izsichane-2143421
5.2. Мисия "Аз избирам чаша за многократна употреба"
5.03. Представяне по БНТ: https://www.bnt.bg/bg/a/v-detskite-gradini-vv-varna-zamenikhaplastmasovite-chashi-s-inoksovi?fbclid=IwAR3pai0-sEvzEznr3hVrr2HdhiSBGiaYaYRJp-PbfM5zkZqaDyUNOsbFD0
6.03. Представяне по БНР: http://bnr.bg/horizont/post/101089611/krachka-kam-opazvaneto-naokolnata-sreda?forceFullVersion=1&fbclid=IwAR15iPUJeMhtMIQl8TIZyCDZxVBK7kp2jrJbtEDFjHM56011mtJ3IfYGHI
9.03. Представяне в Нова ТВ:
https://nova.bg/news/view/2019/03/09/243064/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BF%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B0/
9.03. Представяне в БТВ: https://btvnovinite.bg/bulgaria/detski-gradini-u-nas-spirat-izpolzvaneto-naplastmasovi-chashi.html
5.3. Флаш-моб #НеМерсиНосяСи:
https://dariknews.bg/regioni/varna/dobrovolci-shte-razdavat-torbi-za-mnogokratna-upotreba-naminuvachi-2174684
https://www.magic.bg/news/mejdunaroden-den-za-svjat-bez-plastmasovi-torbichki
http://bnr.bg/post/101139589/nemersinosasi-v-mejdunarodnia-den-bez-plastmasovi-torbichki-vav-varna
https://dnes.dir.bg/varna/bez-plastmasovi-torbichki-nemersinosyasi-vav-varna
http://focus-radio.net/%D0%B2%D1%8A%D0%B2-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%B4/
https://www.standartnews.com/balgariya-obshtestvo/upotrebyavame-246-naylonovi-torbichki-godishno396218.html
https://trud.bg/%D1%81-%D1%84%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD
%D0%B8%D1%8F-%D0%B4/
http://www.moreto.net/novini.php?n=400196
http://bnr.bg/varna/post/101139589/nemersinosasi-v-mejdunarodnia-den-bez-plastmasovi-torbichki-vavvarna?forceFullVersion=1
https://www.monitor.bg/bg/a/view/ljatna-ekolaboratorija-nabira-dobrovolci-za-monitoring-169486
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https://www.varna24.bg/novini/varna/Lyatna-Eko-laboratoriya-2019-nabira-dobrovolci-879381
http://varnautre.bg/2019/07/01/119624/%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F2019-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2
http://bnr.bg/varna/post/101138974/dobrovolci-shte-sabirat-danni-za-zamarsavaneto-shuma-i-vrednitelachenia
2.6.1.1. Екоцентър Езерец:
„Търсят се сървайвъри от Варна! Ще строят къща от глина и слама в шабленско село“:
https://petel.bg/Tarsyat-se-sarvayvari-ot-Varna--SHHe-stroyat-kashha-ot-glina-i-slama-v-shablenskoselo__326315
Търсят младежи с приключенски дух от Варна за Екопленер „Езерец 2019“: http://focusradio.net/%D1%82%D1%8A%D1%80%D1%81%D1%8F%D1%82%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B6%D0%B8-%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%
D0%B8-%D0%B4%D1%83%D1%85-%D0%BE%D1%82-%D0%B2/
Младежи от Варна с приключенски дух, любители на природата и ...:
https://novini247.com/novini/mladeji-ot-varna-s-priklyuchenski-duh-lyubiteli-na-prirodata-i_1930061.html
Екопленер „Езерец 2019“ търси младежи с приключенски дух:
https://bnr.bg/varna/post/101152224/ekoplener-ezerec-2019-tarsi-mladeji-s-prikluchenski-duh
Търсят младежи с приключенски дух от Варна за Екопленер „Езерец 2019":
http://www.dnesplus.bg/News.aspx?n=894876
Село Езерец събира млади ентусиасти да строят с глина и слама:
https://novavarna.net/2019/08/03/%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0-%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B4/
Проект „Лятна еколаборатория 2019“
Лятна Еко-лаборатория 2019 набира доброволци:
https://varnautre.bg/2019/07/01/119624/%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F2019-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2
Лятна Еко-лаборатория 2019 набира доброволци: https://www.varna24.bg/novini/varna/Lyatna-Ekolaboratoriya-2019-nabira-dobrovolci-879381
Лятна Еко-лаборатория 2019 набира доброволци: https://topvesti.bg/c/nKPHrGsBmGYkCSoc4Ih/2019-07-01/lyatna-ekolaboratoriya-2019-nabira-dobrovolci
Лятна Еко-лаборатория 2019 набира доброволци: https://bgnews.world/novini/lyatna-eko-laboratoriya2019-nabira-dobrovoltsi_1843832.html
Лятна еколаборатория набира доброволци за мониторинг: https://www.monitor.bg/bg/a/view/ljatnaekolaboratorija-nabira-dobrovolci-za-monitoring-169486
Лятна Еко-лаборатория 2019 набира доброволци:
https://www.facebook.com/515180928987040/photos/a.518743095297490/640426436462488/?type=3
Търсят доброволци да събират данни за замърсяването, шума и вредните лъчения във Варна:
https://topnovini.bg/novini/831727-tarsyat-dobrovoltsi-da-sabirat-danni-za-zamarsyavaneto-shuma-i-vrednitelacheniya-vav-varna
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Младежи от Варна събират данни за чистотата на въздуха, шума и различни лъчения в лятна еколаборатория: http://focus-radio.net/%D0%BC%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B5 hi%D0%B6%D0%B8%D0%BE%D1%82-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%8A%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82/
Лятна ЕкоЛаборатория - Интервю за Дарик радио (представяне):
https://dariknews.bg/regioni/varna/varnenci-spasiha-663-dyrveta-ot-izsichane-2143421
Доброволци ще мерят чистотата във Варна: https://www.kmeta.bg/dobrovolci-ste-meryat-chistotatavuv-varna
ФОЕ
15.07. ФОЕ интервю за Дарик радио: https://darikradio.bg/socialno-slabi-ste-otglezdat-zelenchuci-varhuobstinski-zemi.html
Варненски ученици се заеха със спасяване на Чудните скали: https://darikradio.bg/varnenski-uchenicise-zaeha-sas-spasavane-na-chudnite-skali.html#parent=search;
1.11. - Интервю за вестник „Труд“ за кампанията „Шише върни, книга си вземи“.
22.11- Зелените петъци, отразени от Дарик радио https://dariknews.bg/regioni/varna/ekosdruzhenievyv-varna-sybira-nepotrebni-shishenca-ot-kozmetika-ili-medikamenti-za-reciklirane-sreshtu-knigi-2198882
5.10. - репортаж БНТ2 за кампанията “Шише върни - книга си вземи”:
http://news.bnt.bg/bg/a/ekoinitsiativa-podaryava-knigi-vv-varna
9.08. (петък) Еколаборатория Среща с децата от Експедиция Аспарухова - лекция как да защитят
местността Чудните скали. Варненски ученици се заеха със спасяване на Чудните скали:
https://darikradio.bg/varnenski-uchenici-se-zaeha-sas-spasavane-na-chudnite-skali.html#parent=search ;
Изготвил - Илиян Илиев (Председател на УС)
Този годишен отчет и приет на Общо събрание на ОЦОСУР на 27.06.2020 г.
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