
ГОДИШЕН ОТЧЕТ - 2020

#25 години Aз правя света такъв, какъвто искам да бъде!

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 ѝ увреждане. 

● Да съдейства за популяризирането и въвеждането на принципите, идеите и постиженията в 
областта на опазването 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 за използването на генномодифицирани 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). Разходите са 
правят съобразно приетия финансов план (бюджет) и условията, заложени от донорите в 
договорите за безвъзмездно финансиране. 

Управление:

● Върховен колективен орган на управление на ОЦОСУР е Общото събрание. В него 
през 2020 г. са членували 11 членове: Антон Богдев, Дарина Иванова, Димчо Томов, 
Елен Сабатини, Елеонора Николова, Илиян Илиев, Калина Митева, Мариана Панчева, 
Нора Стефанова, Свилена Велчева - Ганева, 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 2020

Текущите инициативи се разпределят в пет основни направления, наречени още "Каузи". Те са 
както следва: "Отпадъци", "Екоград", „Енергия и климат", "Демократични ценности", "Ресурси", 
"Храна и Здраве". Ние вярваме, че хармоничното и балансирано развитие на петте направления 
едновременно е предпоставка за устойчиво развитие на обществото. Ангажирането ни с всяка една 
от каузите минава през изпълнението на текущи проекти и инициативи. Тони води към постигане на 
предначертаната мисия. 

2020 година е особена за Обществения център за околна среда и устойчиво развитие. Тя беше 
изпълнена с няколко знакови събития и чествания: 25 години от създаването на ОЦОСУР, 20 години 
от началото на кампания "Лист по лист" и 10 години от стартирането на екоцентър "Езерец". Това, 
което търсехме да постигнем е през цялата година, бе да покажем успехите на най-дълго 
просъществувалата екологична организация в град Варна, а чрез това и да вдъхновим хората към 
по-голяма гражданска активност. Работихме върху оптимизирането на сайта и профилите в 
социалните мрежи, за да могат в пълна степен да отговарят на изискванията на изпълняваните 
проекти и кампании.

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“. Като особено неефективен и опасен смятаме метода на 
изгаряне на отпадъците. В тази посока продължават мониторингът на внос на отпадъци в България 
за изгаряне от циментовата индустрия.

2.1.1. Проекти

2.1.1.1. Кампания "Лист по лист"

Координатор - Илиян Илиев

Това е гражданска инициатива за разделно събиране на хартия и нейното рециклиране. 
Инициативата започна като кампания през 2000 година. В нея 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 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 2020 г. в кампанията активно участие са взели 117 офиса, фирми, домакинства, училища и 
детски градини. Всичките заедно са предали за рециклиране 37 296 кг. отпадъчна хартия за 
рециклиране. По този начин те са допринесли за спасяването на 651 дървета от изсичане за нуждите
на хартиената индустрия.

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: събрани и 
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предадени за рециклиране са 845 кг. пластмасови опаковки и 104 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

Проектът стартира през 2017 г. след среща на Сабина Максимова с Илиян Илиев, председател 
на УС. Мисията е продължение на лична инициатива на Сабина Максимова за подмяна на 
еднократните 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 партньорство между ОЦОСУР и „ЗЕРА ЕРА“ ЕООД (фирмата на Сабина 
Максимова). Целта на сътрудничеството е ОЦОСУР да изнесе информационно-образователната част
от кампанията, а фирмата да се занимава с търговската и логистична 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, в училище или в детска градина. Бюджетът се формира
от продажбата на канчета за многократна употреба и съфинансиране от Фонд "Лист", както и от 
награден фонд от спечелени награди в различни екологични конкурси, в които проектът участва 
чрез ОЦОСУР.

Постигнатите резултати през 2020 г.: преминали към чаша за многократна употреба - 977 нови 
деца. С това общият брой на присъединените деца от началото на програмата е 4 823 към декември 
2020 г. Това е ръст с 25% спрямо 2020 г., когато общият брой на децата с многократна чаша на 
Мисията беше 3 846. Ръстът в броя на новоприсъединени деца е забавен поради пандемичните 
условия, несигурността и непосещаването на детска градина и училище в есенно-зимния период. За 
сравнение, през 2021 година новоприсъединините деца бяха двойно повече – 1 874. 

През декември 2020 г. мисията "Аз избирам чаша за многократна употреба" получи и своето 
най-голямо признание до момента -- „златен медал“ в световната еконадпревара 2020 
BEYONDPLASTIC AWARD. Кампанията за замяна на пластмасовите чаши за вода в детските градини у 
нас бе наградена в категория „Най-добра инициатива в образованието“. В конкурса се състезаваха 
участници от 85 държави от 5 континента. В началото на месец октомври заснехме рекламен 
видеоклип по темата, който публикувахме в youtube. 

2.1.1.3. Мониторинг - Внос на отпадъци за изгаряне от циментовата индустрия

Координатор - Илиян Илиев

 Инициативата започна през 2016 година с регистриране на товарна железопътна композиция в 
района на пристанище „Одесос“ гр. Варна. През 2020 г. обекти на наблюдение бяха пристанищата 
„Одесос“ и „Варна – запад“. Наблюденията се правят два пъти дневно, като точките на наблюдение 
се обхождат чрез пътуване с БДЖ. През 2020 година бяха регистрирани над осем вноса. 

Събраните данни за 2020 г. от направения мониторинг са подготвени в доклад, изнесен пред 
обществеността на "Конференция по демокрация 2020“. Дейността ни беше забелязана и отразена с
наши участия в БНТ2, БНТ 1 и БНР - Радио Варна.

През отчетната година стартирахме Петиция срещу вноса на отпадъци за изгаряне. От началото 
на месец януари стартирахме онлайн подписка чрез електронната платформа 
https://www.peticiq.com/250165. Офлайн версия на петицията беше представена на Конференцията 
по демокрация. Там участниците можеха да се подпишат. След това петицията беше преместена в 
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„Кубрик“ и там посетителите на "Зелени петъци" бяха запознавани с нейното съдържание и 
приканвани да се включат. На 28.05.2020 г. петицията беше официално входирана в парламента.

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, както и алуминиеви флакони от дезодорант. В замяна на тази своя активност всеки 
участник в кампанията има право да си избере книга от инициативата "Спасители на книги". 
Участниците в инициативата правят и по един лев дарение. Събраните средства отиват за издръжка 
на инициативата. Книгите са от дарения 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 събират по време на "Зелените петъци" в офиса на ОЦОСУР и се предават 
за рециклиране безвъзмездно в завода за стъкло в Белослав. Там те се преработват.

Даренията за взета книга пък позволява на кампанията частично да се самоиздържа, което я 
прави устойчива във времето.

За дванадесет 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.

2.1.1.4. Кампания "Спасители на книги"

Тази идея се зароди преди години по идея на адвокат Асенов. Целта ѝ тогава беше да 
поправяме стари книги, които са се амортизирали, но поради своята ценност си заслужава да се 
преподвържат и предоставят за ползване отново. През 2020 г. кампанията придоби нови размери. 
Собственик на строителна фирма за ремонт на апартаменти с отношение към книгите се свърза с 
екипа на "Лист по лист". Предстоеше му да ремонтира апартамент, а новият собственик не иска в 
наследство от предходния библиотека с книги. В ремонта влиза и изхвърлянето на книгите. Така те 
бяха предадени за рециклиране на Кампания "Лист по лист". Тогава решихме да запазим книгите и 
да ги включим като елемент от инициативата "Зелени петъци". През годината бяха направени още 
две дарения от разчистване на домашни библиотеки. Инициативата има вече трайни клиенти, които
редовно се възползват от възможността да си вземат книга.  Инициативата се самофинансира. За 
всяка взета книга получаваме дарение от 1 лев. Средствата се трупат във фонд "Лист". Изразходват 
се за транспорт и съхранение на книгите.

2.1.1.5. Конкурс „Проект ЕКО“

Създаденото партньорство с организацията „Нулев отпадък България“ ЕООД през 2019 г. се 
разви и през настоящия отчетен период чрез реализирането на конкурс „Проект ЕКО“. През месец 
май беше подписан договор за сътрудничество. Ангажиментите на ОЦОСУР включват: участие в 
уебинар за обучение на кандидатите за проекти; участие в оценяващо проектите жури; подпомагане
на печелившите проекти при реализирането им. В рамките на процедурата за подпомагане 
реализирането на спечелилите проекти в продължение на два Зелени петъка ОЦОСУР предостави 
зала „Кубрик“ и пое цялото администриране на акция за събиране на непотребни дрехи. Събраните 
количества бяха транспортирани и предоставени на Техникума по облекло и неправителствената 
организация "Ресайклинг арт" за рециклирането им до нови продукти. Голяма част от дрехите 
обучаващите се дизайнери превърнаха в чанти за многократна употреба.
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2.1.2. Инициативи и събития

2.1.2.1. Фонд "Лист" - той е част от кампанията "Лист по лист" като инструмент за финансиране 
и дофинансиране на различни инициативи. През 2020 г. фондът разполага с 200 лева. Средствата са 
прехвърлен остатък от 2019 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", за домейн и хостване на 
образователната платформата „БЕАМ 21“, за транспорт на материали за филмовия фестивал 
"Карантината" и за кампаниите "Спасители на книги" и „Шише върни, книга си вземи“.

2.1.2.2. Флаш-моб #НеМерсиНосяСи - На 3.07. по случай Деня без найлонови торбички на 
Синия пазар във Варна организирахме флаш-моб под наслов #НеМерсиНосяСи и 
#АзПравяЧистаВарна. Под координацията на Свилена Велчева доброволците Стелиана Калева, 
Десислава Георгиева, Божена Кателиева, Мария Петрова, Сабина Максимова и Апостол Пенков 
раздадоха пазарски чанти за многократна употреба на пазаруващите и обясниха за вредата от 
найлоновите торбички. Събитието тази година беше обогатено от инициатива „Ела с торбичка, 
вземи си книжка“ на Апостол Пенков. Хората, които бяха забелязани да пазаруват с многократна 
торба получиха ваучер за книга по избор от нашата кампания "Спасители на книгата". Ваучерът бе 
под формата на книгоразделител и целта му е да напомня колко важно е да ограничим 
използването на пластмаса в ежедневието си. Събитието получи широк отзвук в медиите. 

2.1.2.3. Акция за почистване на плажа - На 28.10.2019 г. проведохме акция за почистване плажа
на хижа "Черноморец" съвместно с МК "Приятели на морето" и ТД "Родни балкани". Акцията се 
провежда в чест на 31 октомври - световен ден на Черно море. В нея се включиха над 100 
доброволци. От плажа и съседните гори бяха извадени 2 тона отпадъци. Събитието беше отразено 
от Канал 1 на БНТ. 

2.1.2.4. Участие с презентация по темата „Генериране на нулеви отпадъци от крайбрежния 
туризъм в България. Постижимо ли е това?“ Асоциация на Българските Черноморски Общини 
(АБЧО) организира 1-ви Национален семинар със заинтересованите страни по проект CAPonLlTTER. 

2.1.2.5. Изнасяне на презентации за разделното събиране на отпадъците и как може да се 
участва в Кампания "Лист по лист" пред екипа на училище „Монтесори“ и лекция за учениците.

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. Проект  "Градска екология" за финансиране от Европейски социален корпус чрез 
управителния орган - Център за развитие на човешките ресурси. По него бяха ангажирани двама 
доброволци от Европейска доброволческа служба, които до помагат в продължение на една 
календарна година за развитието на идеите на организацията. От януари до септември като 
доброволец работи Валентина Вадже. От октомври месец при нас постъпи Джулия ди Марко. В 
рамките на проекта беше изработен и мотивационен видеоклип, който да бъде използван в 

Стр.5



представянето на дейността пред масова публика. В рамките на проекта бяха подкрепени и 
кампания "Лист по лист" и един от еколагерите в екоцентър „Езерец“.

2.2.2. Инициативи и събития

2.2.2.1 – „Как изглежда Еко Варна“

В началото на месец март 2020 г. по идея на Антон Богдев стартира инициативата „Как изглежда
Еко Варна“. Инициативата търси да представя алтернативни визии на граждани за устройване и 
модернизиране на кварталните пространства. Инициативата беше широко огласена. Постъпиха 11 
предложения, които бяха публикувани в онлайн платформата www.ecovarna.info. В края на годината
започна и подготовка за оформяне на предложенията в пътуваща изложба, която да бъде 
представена на гражданите по време на ежегодния граждански форум "Конференция по 
демокрация 2021".

2.2.2.2 - Гражданска еколаборатория

Създадена е по идея д-р Димчо Томов и Тодор Славов през 2014 г. с цел да предоставя услуги за 
алтернативно замерване на параметри на околната и техногенната среда, които имат влияние върху
здравето, работоспособността и качеството на живот 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 UV-
лъчение и електромагнитно замърсяване.

2.2.2.3. - Замърсяването на варненското езеро

През 2020 г. на територията на Община Варна се получи екологична катастрофа заради скъсване на 
магистрален тръбопровод, който отвежда отпадните води от кварталите Аспарухово и Галата до 
пречиствателната станция на града. Вследствие на аварията месеци наред варненското езеро и 
варненският залив бяха директно замърсени от отпадъчните води. По този повод ОЦОСУР излезе с 
позиция. Беше направен и видеоклип от доброволката Валентина Вадже, който предизвика и 
покана за участие в БТВ новините (https://btvnovinite.bg/bulgaria/varnenskoto-ezero-e-pred-
ekokatastrofa-zaradi-ogromno-kolichestvo-otpadni-vodi.html)

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 активното участие.

2.3.1. Проекти

2.3.1.1. Ежегоден граждански форум "Конференция по демокрация"

Координатор - архитект Калина Митева-Павлова

Ежегодно, последната събота и неделя на месец 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 нашия член арх. Калина Митева, която е и основен спонсор. Форумът има 
за цел да отбележи развитието на гражданското общество във Варна, като 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), както и да подпомага провеждането на дебати за прилагането на 
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демократичните ценности и усъвършенстването на демократичните практики. Форумът е открит, 
ежегодно на него се канят експерти, съветници, граждански активисти. 

През 2020 г. конференцията се проведе на 29 февруари и 1 март. За поредна година форумът 
беше подготвен и реализиран съвместно с Екологично сдружение "За Земята" от гр. София. 

На форума през 2020 г. бяха разгледани 16 теми: 1. Граждански инициативи за чист въздух - 
представяне на целите и дейността на сдружение от гр. Девня - Ваня Захариева; 2. Сгрешената 
политика в областта на енергетиката в България (гражданските борби срещу софийския 
инсинератор) - Ясен Цветанов; 3. Изгаряне на вносни отпадъци в циментовите заводи в България - 
Илиян Илиев, ОЦОСУР; 4. Предоставяне на земеделски земи за обработване като социални помощи 
– резултати от проучвания в Североизточна България - Илиян Илиев, адв. Александър Асенов, 
ОЦОСУР; 5. "Обратно към природата - "Девет цикъла сезони" - представяне на първата българска 
книга по дауншифтинг - Надежда Максимова - автор, преводач и активист; 6. "Доброволчеството - 
начин да бъдеш активен" - Иванка Станкова, Бургас; 7. Инициатива за промени в правилника на 
Общински съвет Варна - Юлиан Чолаков; Заменките по Българското Черноморие - Вера Стаевска, 
"Зелени закони" София; 8. Гражданско конституционно събрание Сортишън - граждански събрания 
на подбор на случаен принцип, ирландски опит и по света; Бъдещето на Европейския съюз чрез 
събрания от граждани, Новости по референдумите в България - Даниела Божинова; 9. Проблемите 
на българските етнически групи извън границите на България, Представяне на резултати от 
дискусията "Световно кафене" по време на Конференция по демокрация от 2019 г. - арх. Калина 
Митева; 10. Резултати от изследване за ролята на Интернет в насилието, основано на пола - Велина 
Барова, Фондация "Блулинк"; 11. Представяне на книгата "Личности, които промениха Варна" - 
Даниела Георгиева, журналист  и автор; 12. Следосвобожденски танци, танцов урок по танго - 
Bulgarian tango event"; 13. Въведение в Ограбване.com една година по късно. Перспективи пред 
гражданските информационни канали - Тодор Славов, Екологично сдружение "За Земята"; 14. 
Злоупотребите с природни ресурси жизнено-необходими не само за хората, а за всичко живо по 
лицето на планетата. Ние, природозащитниците, еколозите, в частност всяко индианско племе сме 
гласът на народите. Индустриализацията и минодобивът не са пригодни да заместят 
животновъдството, растениевъдството, риболовът - доц. Хуан Естебан Юпанки Вилялобос, 
граждански активист от Перу; 15. Казусът "Национална сигурност и интернет данни" - Юлиан 
Чолаков; Зелената сделка на ЕС - Тодор Тодоров, Екологично сдружение "За Земята"; Сгрешения 
преход - Петко Ковачев, експерт към Института за зелена политика; 16. Световно кафене - тема 
"Криза на държавността и гражданската инициативност" с фасилитатор Деси Стоянова, Екологично 
сдружение "За Земята".

Двата дни на форума събраха над 40 участници, граждани и активисти. Форумът беше излъчен 
онлайн във фейсбус страницата на ОЦОСУР. Отделните презентации са направени на видеоклипове 
и подкасти и са на разположение в социалните канали на организацията. Беше заснето и монтирано 
рекламно видео, представящо конференцията.

2.3.1.2. Фонд "Правна помощ"

Координатор - адвокат Александър Асенов

Създаден е през 2014 г. по инициатива на адвокат Александър Асенов. Целта му е да 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 2020 г. фондът работи по няколко казуса:
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2.3.1.2. 1. Дейности, инициирани от ОЦОСУР

Преглед и анализ на нормативна уредба при производство на алтернативни източници на 
енергия; Изследване и обсъждане на правни и финансови въпроси, свързани с дейността на малки 
производители на електроенергия от ВЕИ.

Мисия "Аз избирам чаша за многократна употреба" - разработване на правила за защита на 
интелектуална собственост, дисклеймър; Разработване на договор за  изработка, брандиране, 
логистика.

Мониторинг на вноса на отпадъци: Разработване на молба по чл.29 от ЗДОИ ИАОС - отпадъци 
RDF; Анализ на отговори на ЗДОИ от институции относно внос на RDF от трети страни чрез морски 
транспорт и последващо изгаряне в ТЕЦ; Изработване на петиция  за забрана на вноса на RDF на 
територията на страната и засилване на контрола върху вноса на отпадъци; Консултиране и 
разработване на договор за сътрудничество с "Нулев отпадък"; Консултиране и подготовка на 3 
броя ЗДОИ - ИАОС, МОСВ, Пристанище Варна относно RDF внос от трети страни; Подготовка и 
комплектоване на документи и информация относно транспортиране и оползотворяване на бали с 
отпадъци от държави членки на ЕС.

Преглед и консултиране на общи условия на сайт за управление на лични данни; Обсъждане за 
подготовка на стратегия за развитие на "Правен фонд" към ОЦОСУР.

2.3.1.2. 2. Дейности, инициирани от други организации

Рибарска кооперация "Малка чайка - 2015" - консултации относно участие в процедури по ЗООС;
Консултации на медийни публикации и аудио-видео запис; Анализ и становище по Решение ЗДОИ 
№023-408/09.06.2020 г. на Ректора на Медицински университет - Варна; Проучване, консултиране и 
разработка на 2 ЗДОИ РИОСВ - Варна и МУ - Варна относно ЕО на ПУП - ЗЗ "Варненско-белославско 
езеро"; Разработване на рамково споразумение с РК "Малка чайка 2015"; Консултиране на 
заявление ДОИ ПУП-ІПРЗ за м-ст "Малка чайка“ до Община Варна – СОПА; Събиране и анализ на 
документи относно статута на Рибарско селище "Карантината" и изграждането на РП "Карантината“.

Подпомагане на регистрацията на НЧ „Отец Паисий - 1901“ в с. Езерец.

Подготовка и депозиране на две Заявления ЗДОИ - Община Варна и РИОСВ - Варна относно 
статута и плановете за устройството на поземлени имоти 10135.536.228, 10135.536.1032, 
10135.536.494, 10135.536.14; Анализ и становище по Решение ДОИ20000147ВН_003ВН - Община 
Варна имоти в м-ст "Салтанат"; Проучване и анализ на информацията по писмена справка, 
предоставена по ЗДОИ №20000147ВН/20.10.2020 г., област Варна, община Варна, гр. Варна, район 
„Приморски“, п.к. 9000, Приморски парк, м-ст Салтанат; 

Помощ за Сдружение "Дишай Девня" и подготовка на възражение срещу ИП на фирма 
„Екосоник“ ЕООД – “Изграждане на инсталация за термично третиране на отпадъци с 
оползотворяване на енергия” в поземлен имот в град Девня; Преглед на ИП с кумулативен ефект в 
района на гр. Девня, кв. Повеляново вкл. площадка на "Агрополихим" АД.

Помощ за неформалната група "Каспичан промяната тук и сега" - Преглед и обсъждане на данни
относно замърсяване на р. Провадийска и дейностите по контролната функция на РИОСВ - Шумен 
при осъществяването на проверки по сигнали на граждани; Разработване и консултиране на ЗДОИ 
Каспичан РИОСВ - Шумен по ЗАНН срещу "Крис Ойл 97" ЕООД и проучване относно нарушения по 
Закона за опазване на околната среда.
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2.3.2. Инициативи и събития

 За отчетния период проведохме две идейни срещи (бизнес закуски) на 27 юни (7 присъствали) и
на 19 декември (9 присъствали). Участващите са представители на формални и неформални 
граждански движения от Варна. На срещите се дискутираха текущи горещи въпроси, пред които са 
изправени отделните граждански групи, формираха се партньорства или се планираха общи 
действия.

2.4. Направление – „УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИИТЕ“

Най-големият ресурс на България освен хората е природата. Затова цел на ОЦОСУР е 
намаляване на 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

Целта на проекта беше да се проведе застъпническа кампания за активно използване на 
общинските земеделски земи като инструмент за подпомагане на социалнослаби домакинства. 
Кампанията стартира през 2019 г. с проучване в  областите Шумeн, Добрич и Варна. Обект на нашите
въпроси бяха Общински администрации, Общински служби по земеделие и гори, Областни служби 
по земеделие и гори, Министерство на земеделието и горите, Областните управители, Басейнова 
дирекция за Черноморски район, РИОСВ Варна и Шумен, Местните инициативни групи. Това, което 
ни интересуваше, беше дали земите от основния общински поземлен фонд и от остатъчния 
поземлен фонд се използват за подобни практики. На второ място искахме да съберем действащата
нормативна база и да разберем дава ли основание за подобни практики. Събраната информация 
беше обработена, анализирана и оповестена в нарочен доклад "Името на доклада" (може да бъде 
видян на същия интернет адрес).

Възоснова на свършеното през 2019 и през 2020 г. екипът ни проведе застъпническа кампания, 
която да включва общинските администрации и гражданите. Резултатите от проучването бяха 
представени на ежегодния форум "Конференция по демокрация“. Презентацията беше посетена от 
над 60 човека и излъчена онлайн във фейсбук събитието на конференцията. Презентацията може да
бъде чута и като подкаст канал. Заради наложения локдаун се наложи информационната кампания 
да бъде проведена изцяло онлайн. Беше оформен информационен пакет, съдържащ подготвените 
от нас материали и предложения. Той беше изпратен до кметовете на 265 общини и до 
председатели на общински съвети в България. Беше изготвено и изпратено предложение до 
Министерството на земеделието, храните и горите за запознаване с резултатите от проведеното 
проучване и изготвяне на предложение за активно използване на общинските земеделски земи. 
Целта бе да потърсим подкрепа. Резултатите от проекта бяха представени чрез поредица от 
интервюта за Радио „Фокус“, за „Дарик“ радио, в РТВЦ Варна, предаването „На фокус“.
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2.4.2. Инициативи и събития - Информационната кампания намери и своето отразяване в 
местния и в националния ефир. Предвестители на проекта участваха в предавания на „Дарик“ радио
и на Българската национална телевизия.

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 на използването на алтернативни 
източници на енергия от домакинствата. Продължаваме да работим за подпомагане на 
собствениците на малки ВЕИ. Предоставяме опит и консултации в тази област. Извършваме 
периодични информационни кампании за намаляване на 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 инсталирани 
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 2020 г. ОЦОСУР продължи да извършва ежемесечния мониторинг и да трупа данни, което 
включва: търговски отношения с „Енергопро“; подадени документи за фонд „Сигурност на 
енергийната система“; сертифициране на произведената енергия по произход; подаване на 
информация до АУЕР. Без успех преминаха опитите за създаване на общност за застъпване за 
правата на собствениците на малка фотоволтаични централи, потърпевши от действията на ДКЕВР. 

ФЕЦ Илиев подписа договор с „Енергопро продажби“ и излезе на свободния пазар. Цялата 
процедура и договорите са оформени от ДКЕВР, а електродружествата спазват процедурите. В тази 
връзка става ясно, че на държавно ниво отново няма разбиране за потребител-производител. Стана 
ясно защо ФЕЦ Илиев го таксуват по различен начин от ФЕЦ Илиев 1 - защото просто едното е 
домакинство, а другото е електроцентрала.

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 с Корпуса 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.
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2.6.1.1. ОЦОСУР като посрещаща организация на доброволци по ЕДС

В качеството си на посрещаща организация през 2020 г. ОЦОСУР изпълни проект "Градска 
екология", финансиран от Европейския корпус за солидарност чрез управителния орган - Център за 
развитие на човешките ресурси. Проектът стартира още в края на 2019 г. в партньорство с 
италианската организация Associazione Joint и доброволеца Валентина Вадже, която успешно се 
включи на всички нива и оказа значителна помощ за развитието на организацията.

През 2020 г. ОЦОСУР подаде проектопредложение за финансиране на продължаващи дейности 
по проекта "Градска екология" към Европейския корпус за солидарност чрез управителния орган - 
Център за развитие на човешките ресурси. Проектът беше одобрен и получи финансиране. 
Изпълнението му стартира в края на 2020 г. в партньорство с организацията Associazione Joint и с 
доброволката Джулия ди Марко.

2.6.1.2. ОЦОСУР като изпращаща организация на доброволци по ЕДС

През 2020 г. ОЦОСУР не е изпращала доброволци по програма „Европейски солидарен корпус“. 

2.6.1.3. Подписах от името на ОЦОСУР подкрепително писмо, изготвено от фондация "Батори" - 
Полша в отговор на циркулиращите от миналата година процеси около обсъждане на 
разпределението на бюджета на ЕС за следващия програмен период 2021-27 и предложенията за 
намаляване на бюджетите на някои от програмите за развитие на гражданското общество и 
насочване към други пера. https://civic-forum.eu/publications/open-letter/letter-to-eu-and-national-
leaders

2.6.2. Лятна доброволческа програма на ОЦОСУР

Координатор - Илиян Илиев

Тази програма стартира през 2018 г. Целта ѝ е да даде възможност на младежите от гр. Варна да
осмислят свободното си време през лятната ваканция, участвайки в дейности за опазване на 
околната среда. Програмата е с продължителност два месеца (юли и август). Покана за участие се 
публикува през месец юни. Записалите се работят в рамките на 6 часа на ден по индивидуално 
изготвени графици. Всеки доброволец получава субсидия от четири лева дневни и два лева за 
транспорт. През 2020 г. в програмата се записаха доброволците Калоян Парасков, Стелиана Калева и
Петър Ганев. Те участваха в кампания "Лист по лист" и в Мисията "Аз избирам чаша за многократна 
употреба". След приключване на програмата доброволците получиха сертификати за положения 
труд.

2.6.3. Екоцентър „Езерец“

Координатор - Илиян Илиев

Проектът стартира през 2014 г. със закупуването на 600 квадрата дворно място 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 се срещат различни поколения. През 2020 г. бяха организирани три лагера: 
от 20.08. до 23.08. извънреден еколагер с финансовата подкрепа на "Градска екология"; от 27.08. до 
30.08.  - еколагер 1 и от 03.09 до 06.09. - еколагер 2 с финансовата подкрепа на проект "Активни". По 
време на лагерите участниците бяха обучавани в строителство с естествени материали, приготвяне 

Стр.11



на здравословна храна и на козметика с природни материали. Общо 30 души взеха участие в двата 
лагера. За една част от участниците това беше награда за доброволческия им труд в различни каузи 
през годината . През 2020 г. заснехме рекламен клип за инициативата, както и поредица от клипове, 
които популяризират лагера и програмата с конкретни дейности. По този начин се генерира 
значително количество материали в информационния поток и това 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 2020 г. са представени в хронологичен ред: "Питай 
еколозите" е инициатива, обявена от месец февруари. Посетителите на „Кубрик“ могат да задават 
записани на видео въпроси по теми, свързани с опазването на околната среда. Следва видеоотговор
от страна на нашите експерти. Материалите се публикуват в онлайн платформата ecovarna.info. 
Инициативата се наложи да бъде временно преустановена заедно с преустановяване на работата на 
„Кубрик“ в месеците на карантина.

2.6.5. Мобилен образователен център

През 2021 г. МОЦ не е използван активно.

2.6.6. „БЕАМ 21“ е система от образователни модули за дистанционно обучение на общински 
служители и съветници. Ежегодно Фонд "Лист" предоставя средства за домейн и хостване на 
страницата. През 2021 г. платформата не е използвана активно.

2.6.7. Проект REDUCES

Подписахме договор №2/07.02.20 с Фондация „Европерспективи” за доброволно и безвъзмездно 
сътрудничество и съвместна дейност в областта на изпълнение на проект PGI06140 REDUCES - 
„Преосмисляне на устойчивото развитие в европейските региони чрез използване на бизнес 
модели на кръговата икономика“. Проектът е финансиран от Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ на 
Европейската комисия и МРРБ. Задълженията на ОЦОСУР бяха: 1. Да се подготви и участва в 
междурегионална среща на партньорите за обмяна на опит по проекта в гр. Валенсия, Испания в 
периода 09.03. – 12.03.2020 г.; 2. Да представи добра практика на бизнес модел на кръгова 
икономика „Мисия чаши“ за проект REDUCES по време на среща на партньорските организации, 
която се състоя в град Валенсия (Испания) през март.

2.6.8. "Лист по лист" в Американския университет в България

На 8-9 февруари доброволката Валентина Вадже представи ОЦОСУР в седемчленно експертно 
жури, съставено от представители на образованието, бизнеса, медиите, социалната сфера и 
неправителствения сектор. Задачата ѝ бе да оцени идеите в Състезание за социално 
предприемачество. Като представител на "Лист по лист" тя представи кампанията като един 
социален казус (проблем) от практика. Отборите разполагаха с целия уикенд, за да предложат 
оригинално и същевременно приложимо и устойчиво решение на зададения им казус. В последния 
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състезателен ден отборите представиха своите иновативни решения пред седемчленното 
експертно жури.

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 
food-храната, компостирането, натуралната козметика и почистващи препарати. Ежегодно, в края на
август и началото на септември, организираме еколагери в Езерец за популяризиране на 
здравословния начин на живот, екологичното строителство и чистата храна.

2.7.1. „Заплахата от новите ГМО“ - среща дискусия, която се проведе на 31 юли в зала 
„Кубрик“. Гост лектор беше Ивайло Попов от екологично сдружение "За Земята". Присъстваха девет 
души. 

ЧАСТ 3 - Управление, комуникации  и екип 

ОЦОСУР е структурирана на принципите на широко базираните организации. Това означава, че 
работим по проблеми, които концентрират около себе групи от хора, готови да отделят време за 
тяхното решаване. За да се поддържа и координира този процес, е необходимо развитието на екип, 
който да осъществява връзките между отделните групи, както и тези на организацията с общността.

3.1. Управление

3.1.1. 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 за 2019 г. 
Прие план и бюджет за 2020 г. 

3.1.2. Членове - През отчетния период постъпи молба за членство от Антон Богдев, който беше 
приет за член. С това общият брой на членуващите в ОЦОСУР стана единадесет. Не са постъпвали 
молби и не са констатирани ситуации за прекратяване на членство.

3.1.2. Касов апарат - През месец юли платихме необходимите такси за поддръжката на касов 
апарат. Това е необходимо, за да може да предоставяме нашите услуги.

3.1.3. Информационен бюлетин "Лист" - През 2020 г. издадохме три броя на бюлетин "Лист" в 
тираж от 500 екземпляра.

3.1.4. Подадохме апликационната форма за Canva for Nonprofits application form (за 
професионалисти). Canva предостави на ОЦОСУР достъп до своята платформа, която да бъде 
използвана без такси. 

3.2. Обучения и подпомагане на екипа - Във връзка с пандемията от COVID-19 представители 
на екипа ни участваха в уебинар "Управление на проекти в ситуация на форсмажор."
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3.3. Развитие "Бизнес модел" - През 2020 г. продължихме с изпълнението на приетия бизнес 
модел на ОЦОСУР от 2018 г. Финансирането му се осъществи изцяло чрез проект "Подобряване на 
общественото познание за ролята на гражданската организация за общността" (ACF/248), 
финансиран от фонд „Активни граждани“, управляван от оператора на фонда - Фондация 
„Работилница за граждански инициативи“ (ФРГИ). През цялата година на щат „Връзки с 
обществеността“ работи Свилена Велчева - Ганева. На хонорар беше привлечена и Сабина 
Максимова (маркетолог), която координира маркетинговите кампании през годината.

На проведена за членове и симпатизанти на ОЦОСУР среща през месец декември 2019 г. бяха 
представени идея и план за пет маркетингови кампании. Членовете на ОЦОСУР се обединиха около 
идеята през 2020 да се проведат две от тях: подготвителна кампания, която да оптимизира сайта и 
профилите в социалните мрежи; втората кампания да бъде свързана с предстоящото честване на 25-
годишнината от създаването на ОЦОСУР, като в нея се вплетат и елементи, отразяващи 20 години от
началото на кампания "Лист по лист" и 10 години от Екоцентър "Езерец". Идеята бе чрез показване 
на успехите на най-дълго просъществувалата екологична организация в град Варна да бъдат 
вдъхновени гражданите към по-голяма гражданска активност.

3.3.1. Кампания 1 - Кампания за позициониране на ОЦОСУР в онлайн пространството. Беше 
формирана работна група, която разписа стратегията ѝ, включваща: цели за развитие на 
организацията; определяне на целеви аудитории; Сегментиране на такива; дефинира 
маркетинговото позициониране на организацията; прие за нуждите на кампанията съкратено 
название и марка, които да бъдат утвърдени с нея. Прие унифициран новата марка бранд и нов 
дизайн на интернет страницата на ОЦОСУР, нов дизайн на лого, начин на изписване, необходимите 
шаблони и електронните файлове, които да бъдат използвани в бъдещите кампании. Беше  
извършено унифициране на името (ecovarna.info) на организацията във всички медийни канали. 
Бяха изработени стъпки, които ще следваме през всичките пет кампании, за да поддържаме и 
развиваме целевите аудитории. Това включваше идеи за основни комуникационни кампании. 
Анализирахме ресурсите, които ОЦОСУР ще трябва да активизира. Проучихме нагласите сред 
възможните ни потребители, обсъдихме възможности за самофинансиране и източници на 
самофинансиране чрез нови продукти. В края на процеса съставихме план за останалите кампании и
в каква последователност ще бъдат проведени.

3.3.2. Кампания 2 - 25 години ОЦОСУР

На 15 декември 2020 ОЦОСУР навърши двадесет и пет години от своето създаване. Екипът 
реши да реализира кампания, която, показвайки всичко свършено от ОЦОСУР през последните 25 
години, да открои успехите на гражданската активност във Варна. Търсеният резултат беше да 
привлечем нови активисти. Процесът по подготовка стартира в началото на месец октомври. 
Реалните дейности бяха изпълнени от 1 до 25 декември.

Бяха изготвени необходимите рекламни материали и видео. Проведохме цялостно 
систематизиране на архивните материали. Изготвен беше план за съдържание на публикациите и 
ред за публикуване. Беше оформена специализирана лендинг страница на кампанията, част от 
интернет страницата на ОЦОСУР и социалните мрежи. Бяха създадени ежедневни публикации в 
Интернет страницата, които бяха разпространени през социалните мрежи. Като част от кампанията 
за 25-годишнината на ОЦОСУР отпечатахме и специализирано издание на информационния 
бюлетин "Лист". Кампанията успя да постигне много добра посещаемост на сайта и да увеличи броя 
на последователите ни в социалните мрежи. 
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ЧАСТ 4 - Участие в мрежи и коалиции

4.1. Национално ниво

4.1.1. Фондация „Блулинк“ - ОЦОСУР е сред учредителите ѝ. През 2020 г. на годишната среща 
на учредителите онлайн присъства като представител на ОЦОСУР Илиян Илиев. Участието ни 
протече в рамките на проследяване и обмен на информация. Фондация „Блулинк“ участва в 
"Конференция по демокрация".

4.1.2. Национален алианс за работа с доброволци (НАРД) - ОЦОСУР е негов член от 2003 г. 
През 2020 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“ е с неформален статут. ОЦОСУР участва в 
нейното създаване. Като член на коалицията през 2020 г. работата ни се развива в рамките на 
проследяване и споделяне на информационните потоци по темата. На 31 юли организирахме среща
дискусия „Заплахата от новите ГМО“ с 9 присъствали и с гост лектор Ивайло Попов от екологично 
сдружение "За Земята", член на коалицията.

4.1.4. Черноморски енергиен клъстер (ЧЕК) - ОЦОСУР е негов член от 2017 година и в 
качеството си на такъв участва в проект „Клъстерен подход за подобряване използването на 
човешките ресурси в сферата на енергийната ефективност на сгради и съоръжения“. През 2020 г. 
клъстерът се опитваше да поддържа интереса към проект относно Закона за изменение и 
допълнени на енергията от възобновяеми източници за съгласуване и евентуално внасяне от 
народни представители в парламента, но без успех. 

4.2. Международно ниво:

4.2.1. Associazione Joint - италианска неправителствена организация, базирана в Милано. 
Притежава PIC номер 948386655 за изпращаща и подпомагаща организация. На 05.08.2019 г. 
подписахме партньорско споразумение за изпълнението на проект „Градска екология“. От 
Associazione Joint се ангажираха с откриването, ангажирането, обучението и последващата 
реинтеграция на един доброволец за нуждите на проекта. В следствие на тяхната дейност през 2020
г. в ОЦОСУР работи доброволката Валентина Вадже. Сътрудничеството продължи с подготовката, 
спечелването и стартирането на нов проект към Европейския солидарен корпус. Като резултат от 
това през месец ноември  в ОЦОСУР пристигна доброволката Джулия ди Марко.

4.2.2. NFORSE-Europe (International Network for Sustainable Energy) е базирана в Дания. ОЦОСУР 
е член от години. Ежемесечно получаваме техния информационен бюлетин и ежегодни покани за 
техни форуми. https://www.inforse.org/europe/index.htm

Изготвил - Илиян Илиев, председател на УС

Този годишен отчет е приет на Общо събрание на ОЦОСУР на  14.06.2021г.

Стр.15


