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Здравейте приятели, 
 
Близо двадесет години се борим за един по-добър за живеене свят. Опитваме се да 
насърчаваме всички обществени сектори да работят в посока устойчиво развитие, 
ефективно управление на природните ресурси и опазването на околната среда. 
Трупайки опит сме все повече наясно, че нуждата от подобни действия е по-
наложителна от всякога. Въпреки усилията на всички нас, екологичните проблеми 
на глобално и локално ниво се задълбочават от година на година.  
 
Моментът, в който всички ние - от държавната и местната администрация до бизнеса 
и от неправителствените организации и домакинствата, в който трябва да сме 
осъзнали необходимостта от ежедневна грижа за околната среда, отдавна е 
настъпил. Време да започнем да мислим повече и за бъдещето, което е изпълнено с 
разнообразни предизвикателства, като изменението на климата, изчерпването на 
някои ресурси. Какви могат да са решенията на бъдещето? Ще променят ли те 
нашия начин на живот? Ще се върнем ли в гората или ще бъдем изобретатели и 
иноватори? Тръгваме на едно пътешествие, което току виж се окаже правилният 
път. Предстои да видим... 
 

През 2013 г., продължихме да генерираме резултати от работата ни с бизнеса и 
образователната общност. Продължаваме да се борим за промяна към по-доброто, 
като в същото време се стремим тя да започва от самите нас. 

2013-та е годината, в която Фондация „ТАЙМ Екопроекти” организира третото 
издание на фестивала „УзанаПолянаФест – зелените идеи в действие”. Той се 
провежда в местността Узана, над град Габрово на самата поляна. Това е форум за 
отговорно отношение към природата, за здравословния начин на живот и е връзката 
между устойчивото развитие и изкуствата. Чрез „УзанаПолянаФест” се стремим да 
стимулираме интелигентно отношение към ресурсите на страната ни в контекста на 
световните предизвикателства пред човечеството. Вярваме, че това може да стане 
чрез използване на алтернативни източници на енергия, опазване на 
биоразнообразието, съхраняване на почвите и борба с ерозията, подпомагане на 
устойчивия туризъм, мерки за смекчаване на последствията от климатичните 
промени. 

За всичко това и още много можете на научите повече от нашата интернет страница: 
www.time-foundation.org 

Заповядайте и на добър час! 

- екипът на Фондация ТАЙМ 



 

 
 
НАШАТА МИСИЯ 
  
Да се подпомага устойчивото развитие, ефективното управление и използване на 
природните ресурси и опазването на околната среда, чрез координиране усилията 
на всички обществени сектори и демократично вземане на решения. 
 
 
МАЛКО ИСТОРИЯ 
 
1992 година бележи началото на два проекта за опазване на околната среда  в 
България – План за екологично действие в Троян и Проект за обучение по опазване 
на околната среда, финансирани от американското правителство. През следващите 
две години Елена Петкова - координаторът на проектите, създаде работен екип 
добре запознат с особеностите и проблемите на околната среда в България и с 
възможности да продължи работа в името на тяхното решаване. В резултат на това в 
началото на 1994 екипът реши да създаде българска нестопанска и 
неправителствена организация, която да работи по въпроси, свързани с устойчивото 
развитие. Решено бе организацията да се нарича “TIME”, абревиатура на ‘This Is My 
Environment’, което в превод означава – “Това е моята околна среда”. 
 
 
ЗАЩО БЕШЕ СЪЗДАДЕНА ФОНДАЦИЯ "ТАЙМ – ЕКОПРОЕКТИ" 
 
Нарастващите изисквания на обществеността към състоянието на околната среда, 
създадоха ниша, която трябваше да бъде запълнена. Някои от най-общите 
потребности и проблеми, които бяха наблюдавани в средата на 1994 и, повечето от 
които остават актуални и до днес, са: 
‐ риск от влошаване състоянието на околната среда вследствие либерализацията 
на предприемаческата дейност в условия на липса на адекватни закони и наредби 
в областта на опазване на околната среда, както и на механизъм за прилагането 
им; 

‐ необходимост от повишена загриженост за околната среда от страна на всички 
нива на управление и вземане на решения, както и от населението; 

‐ необходимост от обществен контрол върху управленските решения чрез участие 
на обществеността в процесите на вземане на решения; 

‐ необходимост от интегриране на образование по околна среда и устойчиво 
развитие в образователната система в България; 

‐ развитие на силен трети сектор (НПО), по-специално в областта на опазване на 
околната среда и устойчивото развитие; 

‐ необходимост от координация на дейностите между различните сектори и между 
самите НПО; 

‐ необходимост от популяризирането на политиките в областта на и устойчивото 
развитие. 

 
 
СФЕРИ НА ДЕЙСТВИЕ НА ФОНДАЦИЯТА 
 
‐ Разпространение на информация и ноу-хау, в сферата на устойчивото развитие, 
включително провеждане на международни, национални и регионални кампании 
по глобални или специфични проблеми на околната среда. 

‐ Образование по околна среда и устойчиво развитие. 
‐ Проучване, анализ и разработване на политики за устойчиво развитие. 
‐ Разработване, организиране и предоставяне на обучение. 
‐ Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи. 



 

‐ Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво използване 
на природните ресурси. 

‐ Подпомагане на местните власти, НПО и бизнеса в набиране на средства и 
извършване на дейността си по еко-съобразен начин. 

 
 
НАЧИНЪТ, ПО КОЙТО РАБОТИМ 
 
Действай локално, мисли глобално - Проблемите трябва да се решават там, където 

възникват  
За да постигнем конкретни резултати, ние трябва да работим на местно ниво с по-
глобален поглед над проблемите които се стремим да решаваме. Постигането на 
резултати на национално ниво изисква разпространение на моделите, достиженията 
и опита на пилотните общини и региони. 
 
Партньорства - да помислим и да действаме заедно 
Основният принцип на работа на Фондацията е въвличане на местната общественост 
и бизнес при реализация на определени проекти. Чрез местни, неформални 
сдружения (клъстери и местни инициативни групи) местната общественост може да 
генерира достатъчно капацитет за решаване на проблеми свързани с околната 
среда, повишаване на конкурентоспособността на бизнеса, развитие на общините и 
промени в обществената политика.     
 
Участие на обществеността - Най-добрият начин да се увериш, че си на правилния 
път е да попиташ хората 
Демократичното вземане на решения, участието на обществеността в текущи 
инициативи, взимане под внимание общественото мнение за това “как стоят нещата” 
са неизменна част от нашите проекти. 



 

ПРОЕКТИТЕ, ВЪРХУ КОИТО РАБОТИХМЕ ПРЕЗ 2013 
 
УЗАНАПОЛЯНАФЕСТ – ЗЕЛЕНИТЕ ИДЕИ В ДЕЙСТВИЕ 2013 
 
Сфера на дейност:  Опазване на околната среда и устойчиво развитие 
Финансиран от:   ПУДООС, Община Габрово 
Начало:    Май 2013 
Край:    Септември 2013 
 
УзанаПолянаФест е ФОРУМ за  отговорното отношение към природата, за 
здравословния начин на живот и е връзката между устойчивото развитие и 
изкуствата. Това е жива мрежа от успешни еко проекти, социaлно отговорни бизнес 
инициативи, дискусии и семинари, творчески работилници, презентации и 
перформънси, съмишленици. Чрез УЗАНА ПОЛЯНА ФЕСТ се стремим да стимулираме 
интелигентно отношение към ресурсите на страната ни в контекста на световните 
предизвикателства пред човечеството. Вярваме, че това може да стане чрез 
използване на алтернативни източници на енергия, опазване на биоразнообразието, 
съхраняване на почвите и борба с ерозията, подпомагане на устойчивия туризъм, 
мерки за смекчаване на последствията от климатичните промени. Целта на 
фестивала е да предостави пространство за споделяне опита и идеите на 
организации, проекти и фирми, които работят в сферата на устойчивото развитие и 
управлението на околната среда. Провокиране на дискусии, стимулиращи по-
широкото прилагане на добрите еко-практики на местно, регионално и национално 
ниво. Чрез дебати се стремим да вдъхновяваме към действие за промяна на 
нагласите в обществото и отговорно отношение към околната среда. УЗАНА ПОЛЯНА 
ФЕСТ създава възможности за представяне на една цялостна визия на устойчивия и 
здравословен начин на живот, който започва от съзнателното общуване с природата 
и творческото себеизразяване. Фестивалът стартира през 2011 г. с цел да представи 
накуп всички уникални хора и техните инициативи, подкрепени от Програмата за 
малки проекти към Глобалния Екологичен Фонд в България за петте години на 
съществуването й. 
 
През 2013-та година имахме 90 изложителя и над 3000 посетителя на узанската 
поляна на възраст от 1 до 100 години. 
 
Днес УзанаПолянаФест е самостоятелна, устойчива и очаквана в страната 
инициатива! 



ПОУКИ ОТ ПРИРОДАТА 
 
Сфера на дейност:  Образование за устойчиво развитие 
Финансиран от:  Европейска Комисия, ГД Образование и кулутра – Програма за 

учене през целия живот/Коменски 
Начало:   Декември 2010 
Край:   Юли 2013 
 
Проектът „Поуки от природата“ цели да предостави на 
учители и обучители иновативни образователни подходи 
към устойчивото развитие, които развиват способността на 
училища и организации, работещи с млади хора за 
подготвянето им за поемането на активна роля в 
създаването на зелена икономика и общество. Усилията ни 
бяха насочени към разработването на иновативни подходи 
към обучението (вкл. извън класната стая), насоки, нов 
опит, умения, нови ресурси, свързани с умения и знания за 
природните екосистеми. 
 
Специално внимание се обърна и на интеграцията на образованието за устойчиво 
развитие и обучението извън класната стая като с цел подобряване на 
съществуващите критерии за успешно обучение, разработване на мрежа от добри 
практики за непрекъснато споделяне на идеи и ресурси. 
 
В рамките на проекта се спряхме на 6 основни принципа в природата: 
 

 В природата отпадъците са равни на 
храна 

 В природата има многобройни ползи 
 В природата се използва слънчева 

енергия 
 В природата всичко се оптимизира в    

определени граници 
 В природата има системи за обратна 

връзка 
 В природата разнообразието дава сила 

 
Разработени са два модула за обучение - „Отпадъците са равни на храна“ и 
„Многобройни ползи“, посветени на два от природните принципа, които ни учат. 
Модулите са достъпни безплатно на уебстраницата на проекта 
www.lessonsfromnature.org  
 
В рамките на проекта бяха обучени над 100 учители от близо 40 училища в цялата 
страна. Разработени са 3 образователни модула. За разнообразие са преведени и 3 
от модулите на партньорите ни в Латвия и Испания. 
  
Партньори: 
Field Studies Council (Великобритания) - водеща организация 
Children’s Environment School (Латвия) 
Фондация „ТАЙМ” (България) 
Focus Eco Center (Румъния) 
Veldwerk (Холандия) 
STERM (Испания) 
 
 

 

http://www.lessonsfromnature.org/
http://www.field-studies-council.org/
http://videsskola.lv/sakums
http://www.time-foundation.org/
http://www.focuseco.ro/
http://www.veldwerknederland.nl/
http://ensenanza.sterm.org/


За повече инфромация, посетете уебстраницата на Фондация ТАЙМ или 
www.lessonsfromnature.org. 

 

 

http://www.time-foundation.org/
http://www.lessonsfromnature.org/


 
NEGOSE – МРЕЖА ОТ СТАНДАРТИЗИРАНИ ЗЕЛЕНИ ОФИСИ В 
ЕС 
 
Сфера на дейност:  Управление по околна среда 
Финансиран от:  Eвропейска Комисия, ГД Образование и Култура, Програма Учене 

през целия живот, Леонардо да Винчи 
Начало:   декември 2010 г. 
Край:    декември 2013 г. 
 
Проектът „Зелен офис“ имаше за цел да разработи общи насоки за обучение на 
Зелени Офиси и да предостави обучителни пакети за Зелени Офиси, включително 
Калкулатор за екологичен отпечатък. По този начин членовете на екипа ще 
допринесат за трансформирането на офисните пространства в места, предоставящи 
социално и екологично отговорна работна среда. 
 
През 2012 г. бе финализиран и пакетът от инструменти, а в България бе инициирана 
кампанията „Зелен офис България“. Виртуалният офис, калкулаторът за екологичен 
отпечатък на офиси, както и 250 страници с добри практики, можете да свалите 
безплатно на страницата на проекта http://eugreenoffice.eu/. 

 
 
 

През месец октомври, в рамките на Европейския ден на предприемача бяха обучени 
около 20 фирми. 12 от тях активно се включиха в процеса по измерване на 
екологичния отпечатък на офисите им, разработване на планове за действие и 
изпълнението им. Тези 12 фирми участваха в състезание за най-зелен офис, а 
победителите бяха номинирани за съревнование на европейско ниво. 
 
В България спечелиха Телелинк, Алкател – Лусент, Русенската търговско-
индустриална камара и Бетахаус. В Европа, Русенската камара спечели награда за 
най-зелен офис в категория за микро организации. 

 

 

http://eugreenoffice.eu/


 
Партньори: 
Белгия: Groupe One 
Белгия: Eco-Conseil Enterprise 
Естония: Stockholm Environmental Institute 
България: TIME-Ecoprojects Foundation 
Румъния: Eco-Trend Egyesület 
Словения: Umanotera-The Slovenian Foundation for 
Sustainable Development 
 
За повече инфромация, посетете уебстраницата на 
Фондация ТАЙМ или www.eugreenoffice.eu. 
 
HOMO RESPONSABILIS – в глобализираният свят 
 
Сфера на дейност: Обучение по околна среда 
Финансиран от: Eвропейска Комисия, ГД Образование и Култура, Програма 

Учене през целия живот, Леонардо да Винчи 
Начало:    януари 2012 г. 
Край:    декември 2013 г. 
 
Проектът Homo Responsabilis набляга на въпроси като корпоративната социална 
отговорност, световното образование, търговски връзки север-юг, отговорност на 
мениджъри и етични аспекти в процеса на взимане на решения. В Homo 
Responsabilis в глобализирания свят е адаптирана успешната симулационна игра, 
разработена от един от основните партньори по проекта – Groupe One (Белгия). 
 
Във време, когато новите членове на Европа започват процес на интензивно 
развитие, важна част от обучението на бъдещи лидери е как да развиват идеи и 
политики, вземайки предвид настоящите нужди, предизвикателства и течения. 
 
Също така е важно да се позволи на днешните ученици от професионалните 
училища да придобият нов подход за развитие, да анализират  учебната си 
програма чрез модел за развитие, насочен към вземането на справедливи, 
ефективни, отговорни към хората и 
тяхната среда решения, като по този 
начин ще осигурят дълготрайни 
връзки с партньорите си. Проектът е 
насочен към ученици, защото те ще 
бъдат важна група от бъдещи 
собственици и ръководители на малки 
и средни предприятия (както показва 
статистиката). 
 
Важно за проекта е и инструментът за 
адаптиране. Много от основните теми 
на днешния свят се преподават по не 
особено атрактивен начин (лекции и 
презентации). Симулационната игра 
може да обогати образованието и да подобри преподавателския репертоар на 
преподавателите. От съществено значение е и ,че играята не е ‘IT базирана’, защото 
е наблегнато на директния контакт между участниците, като преживяват реални 
ситуации. 
 

 

http://www.groupeone.be/
http://www.ecoconseil-entreprise.be/
http://sei-international.org/tallinn
http://www.time-foundation.org/
http://www.eco-trend.ro/en/
http://www.umanotera.org/index.php?node=3
http://www.umanotera.org/index.php?node=3
http://www.time-foundation.org/


В рамките на проекта бяха обучени 14 експерта в сферата на образованието, които 
започнаха работа с училища в цялата страна, достигайки до над 220 ученика. 
Обученията продължават и през 2014 г. 
 
 
Партньори: 
Белгия: Groupe One 
Полша: University of Łódź (водеща 
организация) 
България: Фондация ТАЙМ 
Австрия: BEST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
За повече инфромация, посетете уебстраницата на Фондация ТАЙМ или 
http://www.responsabilis.eu. 
 
*** за повече информация относно текущите и приключилите ни проекти, както и 
за материали и презентации разработени по тях, посетете уеб-страницата ни 
www.time-foundation.org, или се свържете с нас на geri@time-foundation.org, тел.: 
+359-2-9541080 или на мобилен 0885 803 397. 

 

http://www.groupeone.be/
http://www.uni.lodz.pl/
http://www.time-foundation.org/
http://www.best.at/
http://www.time-foundation.org/
http://www.responsabilis.eu/
http://www.time-foundation.org/
mailto:geri@time-foundation.org


 

ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ТАЙМ” ЗА 2013 Г. 
Изготвен въз основа на Баланса,отчета за приходите и рaзходите и Отчета за 
паричния поток  на „ТАЙМ” за 2013 г. 
 
Парични средства към 01.01.2013 г. в лева 111247.96 
Получено финансиране през годината 311653.53 
Дарения 0.00 
Заеми 0.00 
Възстановен ДДС 9812.90 
Приходи от стопанска дейност 750.56 
Приходи от дивиденти 34743.09 
Банкови приходи и разлики от валутни курсове, 
други приходи 

7.29 

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА 468215.33 
 

Плащания за Разходи В лева 
% от от 
общите 
разходи 

За финансиране на партньори 51790.82 14.42 
За заплати на персонала 36477.27 10.15 

За хонорари 16033.00 4.46 
За социални и здравни осигуровки  14871.54 4.14 
За данъци по ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ 14229.32 3.96 
За командировъчни – пътни, дневни, нощувки 18813.52 5.24 
За ДМА и ДМА под прага 2857.84 0.79 
За счетоводни, финансови и одиторски услуги 7150.00 2.00 
За преводи  4560.00 1.27 
За печатни материали  14511.58 4.04 
За наем, застраховки и др. 1415.86 0.39 
Разходи за подизпълнители 137775.32 38.38 
Разходи за обучения, работни срещи, 
семинари и кетъринг 

7900.00 2.20 

За комуникации – телефони, интернет 
сайтове, поща 

9900.98 2.75 

За охранителна и рекламна дейност 5576.00 1.55 
За електроенергия, топлоенергия, вода 1853.73 0.52 
За офис консумативи и други материали 3324.54 0.92 
За банкови разходи и разлики във валутни 
курсове 

1503.39 0.42 

За строителство по стопански начин 8603.74 2.40 
За върнати заеми 0.00 0.00 
За лихви по върнати заеми 0.00 0.00 
ОБЩО РАЗХОДИ 359148.45 100 
 
Парични средства към 31.12.2013 г. в лева 109066.88 
Дълготрайни материални активи към 01.01.2013 г. в 
лева 

116228.59 

Увеличавуне на стойността на материални активи 
през 2013 г. 

9365.41 

Намаляване на стойността на материални активи 
през 2013 г. 

1512.44 

Дълготрайни материални активи към 31.12.2013 г. в 
лева 

124081.56 



 

СТРУКТУРА НА “ТАЙМ” 
 
Фондация “ТАЙМ” е регистрирана по Закона за юридическите лица с нестопанска 
цел като организация, работеща в обществена полза. Съдебно решение № 13745 от 
1994 г. 
 
Фондация “ТАЙМ” е регистрирана в Централния регистър на юридическите лица с 
нестопанска цел за осъществяване на обществено-полезна дейност към 
Министерство на правосъдието под номер 1/19.11.2001 г. 
 
Основател:  
Д-р Елена Петкова  
 
Управителен съвет: 
Велеслава Цакова, Председател 
Десислава Ковачева 
Милена Игнатова 
 
Екип: 
Гергана Генчева - изпълнителен директор  
Камен Чипев – директор програми и проекти 
Стоян Фълджийски – координатор проекти  
Лилия Карагьозова – финансист, счетоводител 
Виолета Янева - - координатор проекти, асистент 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Адрес: 1000 София, ул. “Чепино” бл. 1-9 
Тел./факс: (+359 2) 954 1080, 

Електронна поща: geri@time-foundation.org 
http://www.time-foundation.org 

 
Обслужваща банка: Уникредит Булбанк , София, Централен клон 

Бенефициент: Фондация “ТАЙМ – Екопроекти” 
Сметка в лева: BG03UNCR76301004489118 
Сметка в евро: BG50UNCR76301404489112 

BIC: UNCRBGSF 
SWIFT: UNCRBGS 

mailto:geri@time-foundation
http://www.time-foundation.org/

