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2021 г. мина в несигурността на пандемията на COVID-19 и все по-осезаемата 

глобална климатична криза. Екипът на „За Земята“ се разрасна и още по-активно 

работи върху темите „Енергия и климат“, „Икономическа справедливост“, 

„Въздух“, „Нулеви отпадъци“, „Храна и земеделие“, „Училище за устойчивост“. 

Справедливият енергиен преход и предложенията за реформи и инвестиционни 

проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) бяха 

основен акцент в работата на екип „Енергия и климат“. Започнахме да работим 

върху мерки за въвеждане на ВЕИ и енергийна ефективност, продължихме 

работата с местни общности и стартирахме кампанията срещу изкопаемия газ. 

През 2021 г., чрез участието си в колективен иск, „За Земята“ спечели дело 

срещу Столична община, като съдът задължи администрацията да предприеме 

мерки за подобряване качеството на въздуха в София.

Изгарянето на отпадъци в тецове и специално построени съоръжения продължи 

да мобилизира местните общности. Работата с хората от Девня се разви в 

структурирана кампания, като започнахме да работим усилено с общини за 

насърчаване на „нулеви отпдъци” като подход за управление на отпадъци. 

Въвеждането на правила за намаляване на еднократната пластмаса 

чрез Общоевропейска директива беше стъпка в правилната посока. Но 

преобладаващата част от най-често срещаните отпадъци са пластмасови 

бутилки. Затова усилията на екип Нулеви отпадъци се насочиха към 

популяризиране на решенията и въвеждане на депозитна система за 

пластмасови бутилки. 
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Мерки за въвеждане на ВЕИ и енергийна ефективност, анализ на енергийните 

политики, работа с местни общности и старт на кампанията за алтернативи на 

изкопаемия газ - това са акцентите в Енергия и климат през 2021г.

ЕНЕРГИЯ 
И КЛИМАТ
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ПРЕХОД ОТВЪД ВЪГЛИЩАТА
Кампанията за справедлив енергиен преход е част от проект по програмата 

LIFE, в която работим съвместно с международната мрежа CEE Bankwatch 

Network, както и от проект на Европейската климатична фондация. 

Основен фокус на кампанията през 2021 г. бяха предложенията за реформи и 

инвестиционни проекти в рамките на Плана за възстановяване и устойчивост 

(ПВУ), по които изготвихме множество становища и представихме пред 

различни заинтересовани страни. 

Работа с общини, зависими от въглищата
Работихме за ускорен енергиен преход в общините Перник и Бобов дол. 

Препоръчахме им конкретни мерки във връзка с проучването на консултанта 

PricewaterhouseCoopers (PwC), който да даде препоръки за изготвянето на 

Териториалните планове за справедлив преход.

Представихме анализ на тема децентрализация на производството на 

електроенергия 1, както и за алтернативно икономическо развитие на въ-

глищните региони 2, възможните решения на енергийната бедност 3. Ана-

лизите бяха изпратени до съответните министерства.

Отличаване на добрите, лошите и грозните проекти
Запознахме българските (и европейски) граждани с добри, лоши и грозни 

предложения за разходване на евросредства у нас в кампанията EU Cash Awards 

на Climate Action Network Europe.

http://www.bankwatch.org
http://www.bankwatch.org
https://www.zazemiata.org/decentraliziranoto-proizvodstvo-na-energiya/
https://www.zazemiata.org/alternativno-razvitie-na-vaglishhnite-regioni/
https://www.zazemiata.org/resources/analiz-energijna-bednost-vzmozhni-resheniya/
https://www.cashawards.eu
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ЧЕТИРИ ОТ ПЕТТЕ 
БЪЛГАРСКИ НОМИНАЦИИ 
СПЕЧЕЛИХА ПРИЗОВЕ СЛЕД 
ОБЩОЕВРОПЕЙСКИ ВОТ 
ЗА ПРОЕКТИ ОТ ПЛАНА 
ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 
ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ.
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РАБОТА С МЕСТНИ 
ОБЩНОСТИ

Подкрепа на местни общности: Алдомировци

Предотвратихме предварително изпълнение на 

концесията за нова въглищна мина край Алдомировци, 

община Сливница, заедно с колегите от Грийнпийс - 

България. Делото продължава към втора инстанция през 

2022, тъй като съдът на първа инстанция не уважи жалбата, 

въпреки рисковете за питейните водни ресурси.

Подкрепа на местни общности: Село Бели бряг, община 

Раднево, област Стара Загора

Продължихме да работим с местните хора в село Бели 

бряг, които са застрашени от принудително изселване, 

поради разрастване на мините към „Мини Марица - изток“ 

ЕАД. Заедно с юридически екипи работихме по стратегия 

не само как собствениците да започнат нов живот на 

друго място, но и как да се измени правната практика, за да 

защити местните общности от бездействия на държавни 

структури.
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Да строим 
мостове

Как да търсим сближаване 
между спорещите страни



11

ВЪЛНА НА
ОБНОВЯВАНЕ 
По-голям бюджет за сградно обновяване

Значително постижение на кампанията е, че нашето искане за допълнително 

увеличаване на бюджета на ВЕИ проекта за жилищни сгради бе изпълнено 

по време на оформянето на Плана за възстановяване и устойчивост. 

Работа на експертно ниво
Фокус в кампанията за сградно обновяване беше ежегодната конференция 

за устойчиво отопление, разширена тази година и с темата за реновациите 

на жилищни сгради. Конференцията се проведе изцяло онлайн в рамките на 

пет дни и включваше  международно участие. Материалите са достъпни тук. 

В рамките на кампанията за сградно обновяване развихме редица 
дейности, самостоятелно и в партньорство с външни експерти: 

• Преглед на европейския Механизъм за възстановяване и устойчивост 

и Вълна на обновяване. Критично важно беше да се включим с критични 

позиции към Министерски Съвет (МС), Министерство на Енергетиката (МЕ) 

и Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройство (МРРБ) по 

проектите за сградно обновяване;

• Срещи с представители на МЕ и МРРБ относно Планът за възстановяване 

и устойчивост (ПВУ);

• Споделени позиции с партньорски неправителствени организации (напр. 

1, 2, и 3);

• Започнахме работа по проучване на възможностите за декарбонизация 

на централното отопление в страната с експерти;

• Изработихме и заснехме 15 видеа на тема Вълна на обновяване. Серия-

та ни, посветена на европейските зелени сградни политики и различ-

ни енергоспестяващи мерки, бе номинирана през 2022 в категорията 

„най-добра кампания“ в годишните награди на БФБ за биоразнообразие 

и климат.

https://www.zazemiata.org/konferenciya-za-ustojchivo-otoplenie-i-sgradno-obnovyavane-za-regiona-na-centralna-i-jugoiztochna-evropa/
https://www.zazemiata.org/resources/stanovishhe-plan-za-vzstanovyavane/
https://www.zazemiata.org/resources/stanovishhe-plan-za-vzstanovyavane/
https://www.zazemiata.org/ek-renovation-wave
https://www.zazemiata.org/sreshhu-avstriya-e-podadena-zhalba-do-es-za-slabiya-j-plan-za-obnovyavane-na-sgradite/
https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2022/04/EGD-Council-Energy-Efficiency-Energy-Poverty-20220302.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2gXsYypexnM&list=PLLL1EVozEYh8a6nM-AC4Ab69z0cYyIZ4o&ab_channel=ZaZemiataBG
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Смяна на рамката — няма „природен“ газ

В началото на 2021 г. стартира газовата кампания на 

„За Земята“ като първата стъпка беше онлайн кампания 

за разбиване на митовете, че изкопаемият газ е зелен, 

устойчив и чист източник на енергия. 

Основа част от работата ни беше по подготовка на 

достъпни информационни материали за газ и водород; 

Работа с журналисти

Като част от информационната ни кампания, 

организирахме уебинар за журналисти, посветен на 

екологичните, политически и социални проблеми, 

причинени от изкопаемия газ. 

Използвахме събитието, за да представим критична 

позиция срещу български газови инфраструктурни 

проекти, предложени за финансиране чрез Петото 

издание на списъка с Проекти от общ интерес (ПОИ), 

Модернизационен фонд и Плана за възстановяване. 

Призовахме и българското правителство да премахне 

газовите проекти, които бяха предложени в последната 

версия на НПВУ към онзи момент — частично заместваща 

мощност във въглищния комплекс „Марица изток“, както 

и газопроводи до комплекса и ТЕЦ „Бобов дол.
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Успяхме да се преборим в енергийната програма 

на България да не присъства строеж на нова ядрена 

мощност, а само анализи и проучвания. Радващо бе, че 

проектът за нова атомна централа — АЕЦ Белене, изобщо 

не присъстваше в управленската програма. 

Постигнахме го, въпреки че 
съотношението на силите беше 
3 проядрени партии срещу  1  
антиядрена.

През цялата 2021 г. няма развитие и по търсенето на 

стратегически инвеститор за АЕЦ Белене.
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https://www.zazemiata.org/obeshtania-aec-belene-stroej/
https://www.zazemiata.org/obeshtania-aec-belene-stroej/


14

КЛИМАТИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ

Заедно с международните партньори по проекта ClimAlt създадохме 

едноименен безплатен онлайн курс, фокусиран върху причините, 

въздействията и възможните решения на изменението на климата. 

Разработено първоначално за младежи, но след това отворено и към 

по-широка аудитория, обучението има за цел да надгради знанията за 

изменението на климата и да ги допълни с най-новата научна информация. 

Крайната цел на курса бе да засили осъзнаването на възможните социално-

екологични промени и да насърчи желанието на младите да участват в 

промяната.

През юни пуснахме онлайн и на физически носители играта „Климатични 

герои“. Бе създаден и плакат, представящ играта във вид, подходящ за 

използване в училища. Всеки желаещ може да получи копие на играта и 

плаката, при заявление към „За Земята“, включително и след края на проекта.

След края на проекта през есента на 2021 г. представихме по достъпен начин на 

български език, акценти от първия доклад на Междуправителственият панел 

за климатични промени за физическата наука за климата, включително чрез 

разясняващ уебинар по време на Конференцията на страните по Рамковата 

конвенция на ООН за изменението на климата (Conference of Parties 26 или 

COP 26) заедно с Петъци за бъдеще.

Допълващо образование чрез геймификация и безплатни 
уебинари

https://www.zazemiata.org/otvorenata-platforma-za-elektronno-obuchenie-za-izmenenieto-na-klimata-klimalt-veche-e-onlajn/
https://www.zazemiata.org/otkrij-igrata-klimatichni-geroi/
https://www.zazemiata.org/otkrij-igrata-klimatichni-geroi/
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Активна работа за спасяване на Кресненския пролом, работа по позициите за 

Националния план за възстановяване и устойчивост, заедно с екип „Климат 

и енергия“, публикации, обучения и участия във фестивали бяха  основните 

акценти на направлението. 

ИКОНОМИЧЕСКА 
СПРАВЕДЛИВОСТ И 
ОБЩЕСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА 
УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ
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Финансираната с публични средства от еврофондовете 

и Европейската инвестиционна банка, автомагистрала 

„Струма“ и казусът за извеждане на магистралата извън 

Кресненския пролом, продължава да бъде основна 

кампания на „За Земята“ вече над 20 години. 

Подкрепа на европейско и национално ниво

През декември 2021 кампанията отбеляза ключов успех 

с критичните препоръки на Постоянният комитет на 

Бернската конвенция взе решение към българското 

правителство. Комитетът за поредна година реши да 

продължи наблюдението на случая със строителството 

на магистрала „Струма“ в участъка на Кресненски пролом, 

а българското правителство ще трябва да докладва за 

прогреса три пъти през 2022 г.

След независимата експертната мисия на Конвенцията, 

която се състоя през август 2021, и включи всички 

заинтересовани страни, включително местни жители 

и рафтинг клубове, българското правителство прие 

препоръките и се съгласи на съставяне на консенсусни 

работни групи, които да намерят решение за спорните 

въпроси за отсечката в Кресненския пролом повече от 

20 години по-късно. 

За първи път министър на околната среда се срещна с 

местни хора и НПО на място като се ангажира да работи 

за намирането на екологично решение.

КАМПАНИЯ 
„ДА СПАСИМ 
КРЕСНЕНСКИЯ 
ПРОЛОМ”

https://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/41st-standing-committee-meeting
https://www.coe.int/en/web/bern-convention/-/41st-standing-committee-meeting
https://rm.coe.int/tpvs24e-2021-draft-recommendation-kresna-gorge/1680a44006
https://rm.coe.int/tpvs24e-2021-draft-recommendation-kresna-gorge/1680a44006
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„За Земята“ бяхме част от фестивала „Зелена революция“ 

във Варна, с акцент върху екологичния начин на 

живот, добри екологични практики, обмен на знания, 

разширяване на мрежата от еко активисти и конференция 

на тема „Климатична адаптация и преход към екологичен 

начин на живот“.  

Също така през ноември 2021, съвместно с Обществен 

център за околна среда и устойчиво развитие, 

организирахме Гражданския форум за демокрация 

и околна среда във Варна - ежегоден национален 

форум с участието на активни групи, граждани и НПО 

от цялата страна. Форумът предоставя платформа за 

представяне на граждански каузи и дейности в подкрепа 

на демократичните ценности в обществото - свобода и 

защита на гражданските права, баланс на интересите на 

различните групи в обществото, постигане на консенсус 

и устойчиво развитие. В един от панелите   участва член 

на екипа, който представи темата за нововъведения 

данък върху нерециклираните пластмасови опаковки 

в български контекст, последвана от дискусия и сесия с 

въпроси и отговори.

Представители на екипа се включиха и в публични 

събития в чужбина, за да представи кампаниите, по които 

работим, да достигне до по-широка аудитория и медии, 

както и да разшири партньорската си мрежа и да планира 

бъдещи съвместни действия. 

СРЕЩИ С 
ГРАЖДАНИ И 
АКТИВИСТИ, 
УЧАСТИЯ
В събития и дискусии през 2021 г.



18

Бяхме част от поредица от събития, организирани от 

коалиция от неправителствени организации, работещи 

по въпросите на застраховането и презастраховането 

на изкопаеми горива - в Германия, Баден Баден, 16-

20 октомври 2021 г. - събитие „Застраховай нашето 

бъдеще“ на конференцията за презастраховане, където 

над 30 международни групи водят кампания срещу 

застраховането на въглища и нови проекти за изкопаеми 

горива. Представихме случая на село Бели бряг, Стара 

Загора. 

Продължаваме членството в коалицията от повече 

от 30 граждански организации - РавниБГ, работим по 

развитието на коалицията, разпределяне на средства и 

комуникационна стратегия.

https://www.zazemiata.org/zastrahovaite-nasheto-badeshte-ne-izkopaemite-goriva/
https://ravni.bg/
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ПУБЛИКУВАНИ 
ДОКЛАДИ И 
ИЗСЛЕДВАНИЯ
Самостоятелни или в партньорство.

Направихме преглед на публичните средства, данъчните 

политики и държавния дълг в контекста на България и 

очертахме спорните решения на правителството относно 

разпределението на публичните средства. Анализът е 

публикуван на уебсайта „За Земята“ и Ограбване. 

Екипът осъществи мониторинг на Оперативна програма 

Транспорт 2014-2020 и участие в програмирането на ОП 

Транспорт 2021-2027.

Заедно с екип „Нулеви отпадъци“ направихме 

съвместно проучване на новия европейски данък върху 

нерециклираните пластмасови опаковки, който влезе в 

сила през 2021 г., и неговото въздействие върху разходите 

за опаковки за българските граждани. Анализът разкри 

несправедливата и неефективна данъчна система за 

управление на отпадъците в България. 

Публикации: Икономически живот, „За Земята“, Ограбване.

„Застраховай нашето бъдеще“ на конфе-
ренцията за презастраховане в Баден Баден

Икономическият екип подкрепи няколко кампании 

като манифест за нов подход към обществените услуги 

насочени към справяне с глобалните кризи. Няма 

климатична справедливост без дългова справедливост, 

COP26 трябва да постигне резултати по отношение на 

финансирането на загуби и щети и други. 

https://www.zazemiata.org/ikonomicheska-spravedlivost-po-ravno-ili-po-bratski/
https://ograbvane.com/ikonomicheska-spravedlivost-po-ravno-ili-po-bratski/
https://ikj.bg/glasove-mneniya/skapi-opakovki/
https://www.zazemiata.org/skapi-opakovki/
https://ograbvane.com/skapi-opakovki/
https://www.zazemiata.org/manifest-za-nov-podhod-kum-obshtestveni-krizisni-uslugi/
https://www.zazemiata.org/manifest-za-nov-podhod-kum-obshtestveni-krizisni-uslugi/
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„Екип Нулеви “ отпадъци се концентрира върху въвеждането на ефективни мерки 

за намаляване на замърсяването с пластмаса, съпровождащи приемането на 

Директива (EC) 2019/904 за еднократната пластмаса, както и представянето и 

популяризирането на депозитната система в България. Подкрепихме усилията 

на местните общности срещу изгарянето на отпадъци и представихме на 

общините възможността да се сертифицират като Община с нулеви отпадъци.

ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 
На Директива за намаляването на въздействието на 
определени пластмасови продукти върху околната среда

През годината активно работихме за информирането на граждани и бизнеси  за 

предстоящото въвеждане на Директива (EC) 2019/904 относно намаляването 

на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда. 

За въвеждането на Директивата в България отговорно е Министерство на 

околната среда и водите (МОСВ). Въвеждането трябваше да е в срок до 5 юли 

2021 г., но имаше забавяне и през август беше пусната за обществено обсъждане 

Наредба за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти 

върху околната среда. Заедно с движение „Нулеви отпадъци”  (неформално 

обединение на бизнеси, НПО, граждани, експерти, блогъри) подадохме 

предложения за подобряване на текстове в Наредбата с цел по ефективни 

мерки за борба с проблема и намиране на решения. 

Заедно с Гринйпийс-България започнахме годината с акция „Вълна от отпа-

дъци“ пред Министерство на околната среда и водите, която беше провокирана 

от задръстените с отпадъци реки в България, които при разтопяването на снега 

създадоха проблеми из цялата страна. Най-сериозно беше положението край 

Своге. Видео от акцията може да намеите на следния линк.

https://www.zazemiata.org/vlna-ot-otpadci-mosv/ 
https://www.zazemiata.org/vlna-ot-otpadci-mosv/ 
https://www.facebook.com/ZaZemyata/posts/pfbid0Pxpi5YgXYngfEMCYFNJ1iYCqz7Nzx7mERj2R3wk1qb5EQfZjvsh9HheqhSJbFDkkl
https://www.facebook.com/ZaZemyata/posts/pfbid0Pxpi5YgXYngfEMCYFNJ1iYCqz7Nzx7mERj2R3wk1qb5EQfZjvsh9HheqhSJbFDkkl
https://www.facebook.com/greenpeacebg
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ИНФОРМАЦИОННА 
КАМПАНИЯ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ 
НА ДЕПОЗИТНАТА СИСТЕМА 
В БЪЛГАРИЯ

След впечатляваща акция „Вълна от 

пластмаса“ пред Министерството на 

околната среда и водите започнахме 

кампания за въвеждане на депозитна 

система за пластмасови бутилки 

и алуминиеви кенчета в България. 

Организирахме редица събития и 

участия в медии, за да разясняваме 

как въвеждането ѝ би помогнало 

за преодоляване на проблема с нарастващия брой опаковки изхвърлени в 

природата. Поканихме лектори от чужбина на поредица от уебинари, които 

от първо лице разказаха как това е постижимо и работещо решение за 

намаляване на отпадъците в околната среда. Пътувахме до Литва, където 

организацията, управляваща местата депозитна система, демонстира цялостния 

процес и показа позитивното си развитие икономически и екологично. 

Повече информация за депозитната система тук

Кратко видео „Какво е депозитна система“

През февруари 2021 събрахме редица организации, бизнеси, активни граждани 

и журналисти на уебинар „Депозитна система - бутилки с бъдеще“ с европей-

ските експерти Анна Ларшон и Джени Хюм от RELOOP, които представиха 

същността на депозитната система и процеса по въвеждането ѝ в Шот-

ландия. 

На уебинара „Депозитните системи в Европа: Опитът на Финландия и Литва“ 

поканихме представители на общини, институции, рециклиращи и прера-

ботващи предприятия, експерти в областта на отпадъците. Своя опит 

представиха директорите на депозитните системи в Литва и Швеция. 

https://www.zazemiata.org/deposit-system-bulgaria/
https://www.youtube.com/watch?v=FVK7pLk0ErA&list=PLLL1EVozEYh8oAB_fG92kkaVU5lGaf3dR
https://www.youtube.com/watch?v=-0fI5cCca-8&list=PLLL1EVozEYh8oAB_fG92kkaVU5lGaf3dR&index=2
https://www.reloopplatform.org/
https://www.reloopplatform.org/
https://www.youtube.com/watch?v=6GNqJrkK-Ss&list=PLLL1EVozEYh8oAB_fG92kkaVU5lGaf3dR&index=5
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Успоредно с работата по информиране на обществеността и всички 

заинтересовани страни, екипът на „За Земята“ работи и по анализи и проучвания 

по темата като публикувахме статия за икономическия аспект на опаковките и 

направихме проучване на нагласите на хората към въвеждането на депозитна 

система.

Статия „Скъпи опаковки“

Статия „Кръговата икономика идва: Време е за депозитна система за опаковките 

от напитки“

Резултати от обществено допитване 2021

Разработване на сертификат и работа с общини

Продължихме да работим върху сертификат за общини с нулеви отпадъци. 

Подготвихме информационни материали за сертификата, специално създаден 

сайт с полезни материали за общини. 

През юни проведохме уебинар „Такса „Битови отпадъци“ на база количество и 

публикувахме обобщение на опита на град Парма. 

https://www.zazemiata.org/skapi-opakovki/
https://www.zazemiata.org/circular-economy-depositna-sistema-za-opakovki-ot-napitki/
https://www.zazemiata.org/circular-economy-depositna-sistema-za-opakovki-ot-napitki/
https://www.zazemiata.org/izsledvane-plastmasa-2020/
https://chistaobshtina.eu/
https://chistaobshtina.eu/
https://youtu.be/t0MjMByrYUc
https://chistaobshtina.eu/sled-uebinara-za-taksa-bitovi-otpadatsi-na-baza-kolichestvo-v-gr-parma/
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СПИРАНЕ НА ГОРЕНЕТО НА 
ОТПАДЪЦИ В ЦЕНТРАЛИ НА 
ВЪГЛИЩА И НОВИ ПРОЕКТИ ЗА 
ИНСИНЕРАТОРИ

През 2021 г. продължихме да работим за информиране на обществото за 

вредата от изграждане на инсталации за изгаряне на отпадъци (инсинератори), 

както и да подкрепяме местни групи и активисти в райони, в които има 

инвестиционни намерения за изграждане на подобни инсталации. 

На 8 март организирахме шествие „Без инсинератори“ по повод обявяване на 

търг за изпълнител на мега проекта за инсинератор в София и инвестиционното 

предложение за инсинератор в Девня. В шествието се включиха стотици хора, 

включително активисти от Девня. След шествието открихме изложба „Малки 

истории за хората и комините на Девня“ в Дом на киното. Повече за шествието 

и изложбата.

https://www.facebook.com/events/1229433047458947
https://www.facebook.com/events/1816669541841794/?ref=newsfeed
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ОТПАДЪЦИТЕ КАТО 
РЕСУРС

През годината продължи съдебното дело срещу 

проекта за инсинератор в ТЕЦ София, което беше 

отлагано няколко пъти поради липса на експер-

ти. 

През декември организирахме мултимедийна 

акция срещу проекта за инсталация за изгаряне 

на отпадъците в София с послания за спирането 

му - „Въздухът на София не е бунище“. Проведохме 

информационна кампания с разяснения на 

проблема и провокирахме вниманието на 

медиите, гражданите и институциите с креативна 

акция. 

Повече за акцията с включване на живо от ТЕЦ 

София

Статия за акцията

Тийзър

https://www.zazemiata.org/tyrg-insinerator-v-sofiya/
https://www.facebook.com/ZaZemyata/videos/326610892655869
https://www.facebook.com/ZaZemyata/videos/326610892655869
https://www.zazemiata.org/vzduht-na-sofiya-ne-e-bunishhe/
https://www.facebook.com/ZaZemyata/videos/230350685909370
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Между 28-ми август и 5-ти септември се проведе 23-

тото традиционното високопланинско почистване, 

организирано от Екологично сдружение „За Земята“. 

Почистването се проведе в Национален парк „Централен  

Балкан“. Участващите доброволци събраха общо 251 чува-

ла от района на хижите „Момина поляна„ и „Бенковски„. 

Работа с общността от организации - 
инициатива „Свободни от пластмаса“

Денят без найлонови торбички (3 юли) и денят за 

въвеждане на Директивата (5 юли) отбелязахме с акция на 

морето, която организирахме заедно с Движението. В края 

на деня направихме прожекция на филма „История на 

ВИСОКОПЛАНИНСКО 
ПОЧИСТВАНЕ 2021

https://www.facebook.com/events/509199593818241?active_tab=about
https://www.facebook.com/events/509199593818241?active_tab=about
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пластмасата“ в Поморие. Повече за акцията и  събитието

Заедно с движение „Нулеви отпадъци“ създадохме 

инициативата „Действаме за чиста пролет“, която 

през целия месец април 2021 предизвикаше хората да 

организират сами почиствания, засаждания на градинки и 

каквото още решат за по-чиста околна среда. Повече за 

събитието.

За Деня на Земята се включихме в онлайн събитие за 

разясняване на изискванията на Директивата и решенията, 

които можем да интегрираме в живота си. 

Повече за събитието и запис.

През годината организирахме и се включихме в много  

събития, предавания, подкасти,  за  да достигнем  до 

максимален брой хора.  Радваме се, че успешно започнахме  

със събития и в магазин за живот с нулеви отпадъци Station 

Zero, където през юли 2021 разказахме подробно какво 

предстои с въвеждането на Директива за намаляване 

на някои продукти от еднократна пластмаса. През но-

ември организирахме прожекция на филма „История на 

пластмасата“. След прожекцията направихме дискусия 

с присъстващите за възможностите за намаляване на 

отпадъците в ежедневието. 

В желанието си да подкрепим работата на различни 

активни организации  и  хора в движение „Нулеви 

отпадъци“, през декември финансирахме издаването на 

Малка книжка за пластмасовите отпадъци на LessPlastic 

България, която беше разпространена сред участниците 

на съвместната им инициатива „Чистата Коледа“. 

Повече за книжката и съдържанието ѝ.

https://www.zazemiata.org/akciya-na-moreto-obshhoevropejsko-nivo/
https://www.facebook.com/events/300934031724263
https://www.facebook.com/events/1069430300130338
https://www.facebook.com/events/1069430300130338
https://www.facebook.com/events/297613658427944
https://www.facebook.com/ZaZemyata/videos/576514893309412
https://www.facebook.com/LessplasticBulgaria/posts/pfbid0nnzk28UysQuToZo4HRGPfVduyLPmrW4V3fEJxEdBoa7UFa1B9GDQUcNVWjdvB7PWl
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ВЪЗДУХ
Постиженията на направлението за 2021 г. са спечеленото голямо дело срещу 

Столична община относно бездействието по отношение на качеството на 

атмосферния въздух, реализирането на годишно измерване на азотен диоксид 

в София, доказващо повишените нива на газа в атмосферата на града, както 

и арт лаборатория за чист въздух. Процесът по създаването на национално 

обединение на местните граждански активисти за чист въздух от различни 

градове завърши през 2022, но започна година преди това.
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КОЛЕКТИВЕН ИСК СРЕЩУ 
СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЗА 
БЕЗДЕЙСТВИЕ СПРЯМО 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА 
ВЪЗДУХА

През 2021 г., чрез участието си в колективен иск „За Земята“ спечели дело 

срещу Столична община, като съдът задължи администрацията да предприеме 

мерки за подобряване качеството на въздуха в София.

Спечелено дело
През ноември 2021 г., съдът установи, че община София с действията и 

бездействията си е допуснала наднормени нива на фини прахови частици 

(ФПЧ10), което е довело до риск за здравето на гражданите. Тази победа след 

4 години и половина е резултат от усилията на ЕС „За Земята“ в партньор-

ство с гражданските организации „Спаси София“, „Център за независим жи-

вот“, „Асоциация Диабет тип 2“, както и на адвокатите Димо Господинов, 

Александър Коджабашев, Иван Велов и Христо Христев, които заедно заведоха 

колективен иск срещу Столична община. Делото е едва второто по рода си, 

спечелно срещу община в България, тъй като все още достъпът до правосъдие 

по въпроси за чист въздух е силно ограничен, за което има и стартирана 

наказателна процедура срещу държавата.

Последици от делото
С този успех се доближихме до постигането на основната си цел да заставим 

общината да предприеме ефективни и адекватни мерки за подобрение на 

качеството на въздуха в столицата - като минимум постигане на законовите 

изисквания. 

Освен че мръсният въздух стана основна тема за гражданите на София, важното 

е, че съдът задължи Столична община да изпълни редица мерки в рамките на 1 

година:
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• приемане на правила за въвеждане на ограничения на отоплението 

с твърдо битово гориво и придвижването със замърсяващи моторни-

превозни средства;

• стимули за използване на алтернативни незамърсяващи методи за 

отопление;

• изграждане на цялостна свързана велосипедна мрежа, която да позволява 

лесно и безопасно придвижване между отделните квартали;

• анализ по какъв начин градското планиране влияе на качеството на 

атмосферния въздух;

• анализ на възможностите за изграждане на етажни паркинги в жилищните 

и търговските зони и увеличаване на наличните буферни паркинги;

• анализ на това дали мерките в сектор транспорт водят до повишаване 

привлекателността на използването на градския транспорт и ако не, какви 

са причините.

Следващите ни стъпки са да се уверим, че Столична община не само ще изпълни 

решението на съда, но и че предприетите мерки ще бъдат амбициозни и с ясен 

ефект върху подобряване на качеството на въздуха в София. 

Кампанията бе отличена с няколко награди - специализирани правни и такива 

на природозащитните организации.

https://temida.tv/category/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B5/
https://temida.tv/category/%D0%BD%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B8%D0%B5/
https://biodiversity.bg/Kolektiven-isk-sreshtu-Stolichna-obshtina-za-bezdeystvie-spryamo-zamarsyavaneto-na-vazduha--nagrada-na-zhurito-1-3957
https://biodiversity.bg/Kolektiven-isk-sreshtu-Stolichna-obshtina-za-bezdeystvie-spryamo-zamarsyavaneto-na-vazduha--nagrada-na-zhurito-1-3957
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ЦЕЛОГОДИШНО 
НЕЗАВИСИМО ИЗМЕРВАНЕ НА 
ЗАМЪРСЯВАНЕТО С АЗОТЕН 
ДИОКСИД (NO2) В СОФИЯ
Чрез реализирано целогодишно измерване на нивата на азотен диоксид (NO2) 

през 2021 г. доказахме, че въпреки официалните данни, София има проблем със 

замърсяването с NO2, чийто основен източник е трафикът.

Целогодишно измерване на азотен диоксид в 27 точки в София

От януари до декември 2021 година проведохме независимо измерване на 

замърсяването с NO2 в София с метода на дифузионните тръби - официално 

признат и използван в редица държави. Целта бе да измерим средногодишните 

концентрации на този замърсител и да покажем, че и при него има наднормени 

стойности, което умишлено се пренебрегва от Столична община и Изпълнителна 

агенция по околна среда.

В 19 от 27 точки измерихме средногодишни концентрации над законовата норма. 

Най-сериозно засегнати са тези от нас, които прекарват повече време близо 

до натоварени пътища, защото проблемът се наблюдава основно около места 

с интензивен трафик на моторни превозни средства. Това не е изненадващо, 

тъй като основният източник на замърсяване на въздуха с азотен диоксид в 

градовете по принцип са автомобилите с двигатели с вътрешно горене. София 

не прави изключение.

Дифузионна тръба за измерване на концентрации на NO² монтирана в 

непосредствена близост до официална измервателна станция на ИАОС.

Публикуван доклад за нивата на NO2 в София

Публикувахме доклад с резултатите в опит да накараме властите да обърнат 

внимание на проблема с мръсния въздух причинен от транспорта.Нашите данни 

и изводи следва да се вземат предвид при създаването на зона с ниски емисии от 

транспорта, която е директен резултат от спечеленото от нас колективно дело.

https://www.zazemiata.org/wp-content/uploads/2022/05/Za-Zemyata-Doklad-NO2-Online.pdf
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НАЦИОНАЛНО 
ОБЕДИНЕНИЕ ЗА 
ЧИСТ ВЪЗДУХ

През 2021 г. по инициатива на „За Земята“ положихме 

основите за създаване на Националното обединение  на 

граждански организации от много региони от страната, 

които имат проблеми с качеството на атмосферния 

въздух и се борят за разрешаването им. Неформалната 

организация за чист въздух бе наречена впоследствие 

„Дишай, България“.

Локални инициативи
Успяхме да намерим обща платформа и комуникация със 

7 организации и граждански групи от София, Пловдив, 

Благоевград, Перник, Девня, Димитровград, Русе към края 

на 2021. Всички те са обединени от общ проблем, който 

в различните населени места има различни по своята 

същност източници (индустриални, транспортни, битови), 

но хората в тях имат убеждението, че обединяването им 

ще направи исканията им по-видими за институциите и 

ще доведе начинанията им до успех. 

Обединението  реализира през 2021 г. редица инициативи, 

които успяха да получат широка подкрепа сред гражданите 

от населените места с мръсен атмосферен въздух и да 

бъдат широко отразени от местни и национални медии. 

Повече по темата - отбелязване на Международният ден 

за чист въздух.

Срещи с институциите
В търсене на решения за  останалите проблеми с 

качеството на въздуха в България в обединението 

продължаваме сериозна и методична  работа - съвместно 

с граждани и специалисти. 

https://www.zazemiata.org/mezhdunarodniyat-den-za-chist-vzduh-7-septemvri-be-otbelyazan-v-cyalata-strana/
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През 2021 година проведохме заедно с членове от 

обединението редица срещи с представители на МОСВ, 

Регионалните инспекции по околна среда и водите и други 

отговорни институции и благодарение на тези срещи, 

както и на писмени становища и искания от обединението, 

някои от проблемите намериха своите решения. 

Фейсбук страница на обединението.

https://www.facebook.com/dishaibg
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АРТ ЛАБОРАТОРИЯ ЗА 
ЧИСТ ВЪЗДУХ

Организирахме работилница за хора на изкуството от различни сфери, 

в която артистите имаха пространство, време и свобода да пре-

създадат със своите изразни средства темата „чист въздух“. Из-

куството е силен инструмент не просто за предаване на рацио-

нални послания, а и за въздействие на емоцията на хората, което 

често води до вътрешна промяна и мотивация за действие. Целта 

ни беше с това събитие да информираме хората за предизвикател-

ствата пред всички нас във връзка със замърсяването на въздуха 

и да привлечем нови съмишленици към каузата да дишаме чист и 

здравословен въздух в България.

„Артистична лаборатория за чист въздух“ се случи в периода от 30-ти 

август до 3-ти септември 2021 г. В последния ден творците представиха 

пред публика своите „въздушни“ творения от сферата на киното, танца, 

плейбек и куклен театър, както и драматургичен текст. Домакини на 

Арт лаборатория за чист въздух бяха читалище „Асен Златаров“ и 94 СУ 

„Димитър Страшимиров“ в квартал „Христо Ботев“ в София. 

Повече за арт лабораторията

https://www.zazemiata.org/art-laboratoriya-za-chist-vzduh/
https://www.facebook.com/events/1048285689278954
https://school94-sofia.com/
https://school94-sofia.com/
https://www.zazemiata.org/art-laboratoriya-za-chist-vzduh/
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„ГРИЙНПИЙС“ 
— ЕВРОПЕЙСКИ 
ПОЛИТИКИ В 
БЪЛГАРИЯ

Основната кампания на 
„Грийнпийс“ в България бе „Климат 
и енергия“.

Публикуван бе докладът „Мръсното завещание на 

въглищата“

Научен доклад, който представя какво се случва с водите 

и въздуха в резултат от използването на въглища за 

производство на енергия в ТЕЦ „Бобов дол“.

Проучването на „Грийнпийс“ – България се основава 

на анализ на специално вземани проби от водите и 

седиментите в района на централата, както и на данни 

от тримесечно измерване на замърсяването на въздуха. 

Изводите бяха категорични, че дейността на централата 

оказва сериозно влияние върху качеството на водите и 

въздуха в региона. 

Публикувано бе изследване, което разглежда влиянието 

на въглищата върху река Марица

Докладът оценява въздействието на най-големия 

индустриален въглищен комплекс в България – „Марица-

изток“ – върху водния отток на река Марица и няколко 

нейни притока. Резултатите показват, че количеството 

прясна вода за нуждите на местните електроцентрали 

е значително и води до засилен натиск върху водните 

ресурси.

Ако България продължава да отлага старта на постепенното 

премахване на въглищата, това ще допринесе значително 

за намаляване на водния отток, засушавания и воден 

https://www.greenpeace.org/bulgaria/mrusnoto-zaveshtanie-na-vuglishtata-nauchen-doklad/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/mrusnoto-zaveshtanie-na-vuglishtata-nauchen-doklad/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/mrusnoto-zaveshtanie-na-vuglishtata-nauchen-doklad/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/neutolimata-jajda-na-energetikata-nauchen-doklad/
https://www.greenpeace.org/bulgaria/neutolimata-jajda-na-energetikata-nauchen-doklad/
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дефицит. При най-лошия сценарий, водният недостиг 

ще засегне не само енергопроизводството, но също 

градовете, селското стопанство и индустрията. 

Маришкият басейн ще бъде сред най-силно 

засегнатите от климатичните промени в цяла Европа.  

Проучването е проведено от изследователски екип от 

Института по екологични науки на Факултета по при-

родни науки в Университета в Лайден, Нидерландия.

Демонстрация за обявяване на крайна дата за въгледобива 

С нея активисти на „Грийнпийс“ – България настояха за 

ясен план за енергийна трансформация с конкретни 

ангажименти към заетите в сектора и ролята им в бъдещото 

развитие на въглищните региони в страната. На фасадата 

е изписано „Има работни места само на обитаема планета 

#2030“.

Акция за обявяване на крайна дата за въгледобива 
през октомври, 12 октомври 2021., София

https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/7308/projektsia-ministerski-savet-ima-rabotni-mesta-samo-na-obitaema-zemya/
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Открита бе соларна лаборатория в Перник

Изграждането на соларната лаборатория бе част от 

кампанията „Енергийни решения“ на „Грийнпийс“ – 

България. Нейната цел е да осведомява хората за 

възможностите на възобновяемата енергия като решение 

на проблемите с промените в климата, замърсяването 

на околната среда, енергийната бедност и да насърчава 

политики, които подобряват достъпа до такава енергия.

https://www.greenpeace.org/bulgaria/press/7187/pernishki-uchenitsi-obuchenie-energiya-sluntse-spetsialna-laboratoriya/
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ЗАПИШИ СЕ

КОМУНИКАЦИИ
През 2021 имахме редовни платени кампании и включвания на 

живо в социалните мрежи, които доведоха и нови последователи. 
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През 2021 имахме редовни платени кампании и включвания на живо в 

социалните мрежи, които доведоха и нови последователи. 

• Фейсбук: 16,300  последователи

• Месечно публикациите ни достигат средно до 46 555 човека

• Инстаграм: 1,697 последователи и достига до 6 333 човека

• Развиваме активно и Туитър и вече си личи - с 535 последователи са 

нарастнали двойно

Екип Комуникации е съдействал за създаването, организирането и 

комуникацията в медиите и социалните мрежи на близо 40 онлайн и офлайн 

събития, в които „За Земята“ е основен организатор или ключов партньор. 

Ковид пандемията сериозно промени начинът на организиране на събитията 

на живо, затова се опитвахме, когато е възможно, да реализираме онлайн 

формат. 

В края на 2021г. се случи дългоочаквана промяна в отдел Комуникации - вече 

сме екип. Със съдействието на Финансовата група успяхме да създадем втора 

позиция за комуникатор, която първо беше заета от Мая, а след това - от 

Гергана. 

6 333
535
Туитър 
последователи

Инстаграм
последователи

16 300
Фейсбук 
последователи

Месечни публикации
46 555

ЗАПИШИ СЕ2021
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1 429 331 лв
1 746 448 лв

Баланс 
Екологично 
сдружение 
„За Земята” 
без „Грийнпийс“

Баланс 
Екологично 
сдружение 
„За Земята” 
и „Грийнпийс“

ФИНАНСОВИ
ОТЧЕТИ
Баланс, годишен финансов отчет, бюджет по 
донори и кампании през 2021.

https://drive.google.com/drive/folders/1ibwezg0iY4dyCmdELZWXkVULktlpmk1S?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1ibwezg0iY4dyCmdELZWXkVULktlpmk1S?usp=sharing
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1 429 331 лв
1 746 448 лв

Баланс 
Екологично 
сдружение 
„За Земята” 
без „Грийнпийс“

Баланс 
Екологично 
сдружение 
„За Земята” 
и „Грийнпийс“

57%

10%

13%

18%

1%

1%

Енергия и климат

Нулеви отпадъци

Икономическа справедливост

Въздух

Храна и земеделие

Училище за устойчивост

Финансиране по направления за 2021 на ЕС „За Земята“
(без „Грийнпийс“ - България)

Финансиране по тип донори в 
лева за 2021 на ЕС „За Земята“ 
(без „Грийнпийс“ - България)

Финансиране по тип донори в 
лева за 2021 на ЕС „За Земята“ 
(включително „Грийнпийс“ - България)

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ
И ДРУГО ДЪРЖАВНО ФИНАНСИРАНЕ

ФОНДАЦИИ

МАЛКИ ДАРИТЕЛИ И
ДИГИТАЛНИ КАМПАНИИ

282 357 лв

1 441 062 лв

23 028 лв

282 357 лв

1 123 945  лв

23 028 лв
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