ГОДИШEН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
ФОНДАЦИЯ „ЕКООБЩНОСТ“,
ЕИК 131167361

2019
През 2019 г. фондацията продължи да работи за постигане на целите си по
укрепване развитието на устойчива среда за живот, опазване на природата, въвличане
на гражданите в местния живот и определяне на политики, както и насърчаване на поактивно гражданско общество и по-добра среда за функционирането му.
Екипът бе ангажиран с работа по няколко основни теми – подобряване на средата
за работа на гражданското общество и противодействие на тенденциите за свиване на
гражданското пространство; популяризиране и насърчаване прилагането на политики
за зелени обществени поръчки; насърчаване на гражданското участие в различни
природозащитни дейности; популяризиране на природното богатство и опазването му,
както и подобряване на гражданската и управленска култура, и участие за опазване на
околната среда и устойчиво развитие.
Във връзка с изпълнение на проект „Да върнем гражданското си пространство“,
финансиран по програма „Европа за гражданите“ от Европейската комисия с водещ
партньор Okotars Alapitvany от Унгария и участив на организации-членки на сдружение
„Партньорство за околна среда“ от Словакия, Чехия, Полша, както и Фондация за
развитие на гражданското общество, Румъния и спечелена обществена поръчка за
организиране на 4 кръгли маси за екологосъобразни обществени поръчки за Община
Габрово, се създадоха предпоставки за разрастване на дейностите.
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От юни 2019 г. с оглед на възстановяването на по-голяма заетост и обем дейности,
включително осигурено финансиране, фондацията отново преминава към смесен
режим на работа в офис и хоум офис за екипа като са осигурени 2 (две) работни места
в наето пространство в ж.к. „Младост“ 1, бул. „Йерусалим“, бл. 51, Бизнес сграда, ет. 2.
Екипът се състои от 2 души - Директорът на фондацията и Експерт, проекти и
програми. За останалите дейности се наемат външни консултанти и обучители.
Счетоводството се осъществява от външен изпълнител.

Програмно-проектни дейности
Конкурс „Дърво с корен“. Европейско дърво на годината 2019
През февруари 2019 г. се проведе Европейският конкурс за дърво на годината,
в който участва победителят от българския конкурс „Дърво с корен“ за 2018 г. Вековният цер край църквата от с. Рани луг. Фондацията популяризира гласуването
и в резултат на медийното и онлайн отразяване и насърчаване за подкрепа, те се
класираха на 14-о място в Европейския конкурс с 12846 гласа.
През 2019 г. се организира поредното издание на конкурса „Дърво с корен“. На
база на получените номинации от цялата страна журито на конкурса излъчи
допуснатите най—интересни предложения за участие в онлайн гласуването и избор
на победители в две категории на конкурса на национално ниво. Определеният от
вота победител - Вековният дъб в центъра на с. Ново село, Велико Търновска
област, ще представи България в Европейския конкурс през 2020 г.

Сътрудничество с ДГС София по отглеждане на млада гора от бял бор и зимен
дъб над с. Кокаляне
През 2019 г. продължи работата по попълване и отглеждане на фиданките на
терена, за който фондацията се грижи с помощта на доброволци, от 2018 г. –
отново с участието на много доброволци, мобилизирани от фондация „ЕкоОбщност“
и от включване на партньорите ни от CargoPlanet с Мисия „Гора“ бяха проведени
попълване и 2 отглеждания на терена от 4,5 дка в подотдел 661-о. Техническа
помощ и насоки, както и фиданките за залесяване бяха любезно предоставени от
ТП ДГС София.

Проект „Да върнем гражданското си пространство“
В началото на годината се проведе онлайн анкета, разпространена до над 100
представители на НПО в България, свързана с оценка на капацитета им, темите и
проблеми от интерес за гражданските организации в момента, потребности от
сътрудничество и подкрепа. В анкетата се включиха 41 организации, като
резултатите бяха представени по време на двете конференции, организирани от
фондация „ЕкоОбщност“ по проекта през 2019 г.
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На 18-19 юни 2019 г. в Пловдив се проведе конференция на тема „Успехи и
предизвикателства пред гражданските организации”, в която се включиха 36
представители на 30 организации от България, както и двама гости от Румъния и
Унгария. На нея бяха споделени наблюдения за работата на НПО сектора, натиска
върху него и реакциите на гражданското общество. Бяха проведени и два практически
модула – за ефективна комуникация и за разпознаване на проблемите в управлението
на зелените площи и културното наследство в градска среда.
На 8-9 октомври 2019 г. във Варна се състоя международна конференция
„Граждански пространства“, на която присъстваха 74 участници, представители на НПО
от Румъния, Унгария, Полша, Чехия, Словакия и България. Фокус на обсъжданията бе
свиващото се гражданско пространство и ограничаването на свободата и дейността на
гражданските организации в Европа, както и механизмите на действие, с които
секторът се опитва да противостои на тези тенденции. Сред основните лектори бяха
Виктория Николова от Областен информационен център-Варна, Дирекция „Централно
координационно звено“ в Министерски съвет, Даниел Попов от CEE Bankwatch Network,
Катерина Раковска от WWF-България и Петко Ковачев от „Институт за зелена
политика“.
В рамките на проекта представители на фондацията участваха и в няколко от
организираните от партньорите събития:
- семинар „Как ефективно да комуникираме дейността на гражданските организации
и да въвличаме хората?“, май 2019 г. в Краков, Полша;
- Международен форум на гражданското общество, 3-4 юни 2019 г. в Букурещ,
Румъния;
- форум „Изборите като основен инструмент за утвърждаване на демокрацията“
през ноември 2019 г. в Банска Бистрица, Словакия.
През 2019 г. бяха разпространени и 8 броя на електронен бюлетин по проекта, сред
представители на български граждански организации, съдържащ актуална информация
както за проблемите и актуалните теми пред гражданското общество в страните
партньори и в ЕС като цяло, така и с информация за предстоящи събития за
гражданските организации в България. Целта на бюлетина е да допринесе за
информираността на работещите в сектора по теми, свързани с гражданската
активност и участие, застъпничество и публични политики.
Проект „Кайлъка – живата изследователска лаборатория на природата“,
финансиран от Обществения борд на Telus International в България
През м. май 2019 г. започна изпълнението на проект, посветен на популяризиране
на биоразнообразието на Защитена местност Кайлъка в град Плевен. Дейностите
включват сътрудничество с Регионален исторически музей Плевен и плевенски средни
училища за запознаване на младежите със защитени видове в ЗМ Кайлъка, както
експертно изследване на канал в ЗМ Кайлъка по отношение на прилепното
биоразнообразие. В резултат на изпълнените до края на 2019 г. дейности младежи от
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НУ „Христо Ботев“, СУ „Петър Берон“ и Математическата гимназия в Плевен се
срещнаха с експерти еколог и фитоценолог, както и експерт по прилепите и обогатиха
познанията си за ценността на любимата територия за почивка и опознаване на
природата. Проведен беше и конкурс за творби на младежи на тема „Кайлъка –
любимо кътче от природата“ и бяха отличени най-добрите рисунки. В партньорство със
СНЦ „Зелени Балкани“ се проведе Нощ на прилепите в Градската градина в Плевен,
която включваше и „подслушване на прилепите“, които в късните часове можеха да
бъдат отчетени със специален уред. Поради забавяне, наложило се заради
натовареността на учениците, част от дейностите ще бъдат осъществени през 2020 г.



Инициатива за развитие на градско земеделие в София – представител на
фондацията продължи участието си в Инициативата, включително в ролята на неин
общностен координатор. Поради поемане на основна координационна функция от
Сдружение „Горичка“ и фокусиране на членове на Инициативата основно в
изграждане на споделена градина, ролята на общностен координатор отпадна като
необходимост и участието на представител на фондацията се свеждаше главно до
включване в продължаващите дейности по картата, при планиране на следващи
стъпки за оптимизирането й, др.

Дейности, свързани с екологосъобразни обществени поръчки:


Членство в Европейска НПО мрежа за зелени обществени поръчки

Представител на фондацията участва във втората годишна среща на мрежата в
Лисабон, Португалия през февруари 2019 г. На нея бяха представени интересни
примери и практики в сферата на екологосъобразните обществени поръчки и
създадени нови контакти с участниците в мрежата.
В продължение на миналогодишната работа, съвместно с Асоциацията на еколозите
на общини, фондация „ЕкоОбщност” организира обучение по екологосъобразни
обществени поръчки, финансирано от ICLEI. В него участваха представители на
общини, общински предприятия, НПО.


Участие в обучително посещение за добри практики за екологосъобразни
обществени поръчки в Белгия, по покана и с финансиране от Агенцията за
регионално икономическо развитие – Стара Загора по проект GPP4Growth,
финансиран по програма Интеррег.



Коалиция за климата - през 2019 г. фондацията продължава участието си в
Коалиция за климата (https://climatebg.org/)



Коалиция „За да остане природа в България“ - през 2019 г. фондацията
продължава участието си в Коалиция „За да остане природа“ (http://forthenature.org/)
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Представителство и участия в събития, конференции, др.


Лекция и разговор със студенти от специалност „Неформално образование“
към Факултет по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“ - януари 2019 г.



Представителство на екологичните НПО в УС на Националния доверителен
екофонд – продължава участието на излъчения от Коалицията на
природозащитните организации представител в УС на НДЕФ. Редовно присъствие и
вземане на отношение по време на заседанията на Управителния съвет на фонда,
по текущи и стратегически задачи.



Участия текущо в обучения и конференции, срещи, обществени обсъждания и
кореспонденция с институции по въпроси, свързани с устойчива и здравословна
градска среда и климат.

Стопанска дейност
През 2019 г. беше спечелена обществена поръчка за „Oрганизиране и
провеждане на кръгли маси, на тема: Зелени обществени поръчки /ЗеОП/ по Проект
PGI05251 GPP-STREAM “Зелени обществени поръчки и устойчиви инструменти за
интегриране на ресурсната ефективност” (Green Public Procurement and
Sustainability Tools for Resource Efficiency Mainstreaming) по Програма Интеррег
Европа” с възложител Община Габрово, на обща стойност 16250 лв. През 2019 г.
бяха организирани и проведени 3 кръгли маси, като оставащата последна по
поръчката кръгла маса ще се проведе през м. февруари 2020 г.
Освен тази дейност, като стопанска дейност беше организирана
доброволческа акция за една от фирмите-партньори на фондацията.
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Приходите за 2019 г. са разпределени по източници както следва:
- нестопанска дейност – финансиране от фондове на Европейския съюз по
програми, целеви дарения от физически и юридически лица – 69589 лв.;
- стопанска дейност – 9271 лв.
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