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„Загорка“ АД е водещ пивовар в България с над 110-годишна история. Опитът ни в производството на 
висококачествена бира датира от 1902 г., когато благодарение на д-р Кожухаров е създадена т.нар. „Бирарията“ в Стара 
Загора. През 1994 г. се присъединяваме към международното семейство на HEINEKEN, като оттогава до днес сме 
инвестирали значителни средства за модернизация и разширяване на производството. С тези наши действия пивоварната 
ни се нареди сред най-модерните в региона. Заедно с това през годините успяхме да се утвърдим като лидер в пивоварния 
бранш, атрактивен работодател и социално отговорна компания. Водени сме от амбицията да развиваме своя бизнес 
устойчиво с грижа към околната среда, общността, където оперираме и живеят нашите служители и техните семейства. 
Вярваме, че обединявайки усилията си успяваме да създаваме по-добро бъдеще както за нас сега, така и за бъдещите 
поколения. 

Като корпоративен гражданин винаги сме били част от местната общност и сме живели с нейните проблеми, 
опитвайки се да допринасяме за посрещането на нейните нужди. Затова близо 18 години подпомагаме реализирането на 
инициативи и проекти за благоденствието на града и региона чрез корпоративното ни дарителство. 

Ние сме част от динамичния свят и заедно с него също се променяме, за да бъдем фокусирани върху актуалните теми 
на общността. За да сме в крак с времето дарителската ни платформа също се измени. От 2011 г. ние я провеждаме под 
формата на публичен конкурс, насочен към юридически лица с нестопанска цел и читалища. С амбицията ни да развиваме 
ресурса на местното гражданско общество само за последните 3 години сме предоставили дарения за над 250 000 лв.   

Вярваме, че само устойчивият бизнес е успешен. Наред с усилията ни да опазваме околната среда като намаляваме 
отпечатъка от производствените ни процеси, ние се фокусирахме още повече върху реализирането на зелени идеи 
в Стара Загора и региона. Ето защо през 2013 г. корпоративното ни дарителство придоби ново име - „Загорка Зелен 
Фонд“. Чрез тази промяна директно адресираме нашия ангажимент да бъдем най-зеления пивовар и ясно декларираме 
желанието ни да подкрепяме проекти, свързани с местната общност, които отговарят на зеленото ни мислене. Успоредно 
с това направихме проучване сред гражданите на Стара Загора и служителите на пивоварната. По този начин целяхме 
публично да определим фокуса на корпоративното ни дарителство за 2013 г. – „Околна среда“ в областите „Зелени 
градоустройствени елементи“ и „Природосъобразно използване на ресурсите“. 

Настоящият публичен отчет представя резултатите от финансираните проекти в рамките на „Загорка Зелен Фонд 2013“. 
Докладът съдържа детайли за всеки един от спечелилите проекти, дейностите, които са извършени при реализацията му и 
ефекта, който е постигнат по отношение на местната общност.   

В конкурса през 2013 г. кандидатстваха 18 проекта, като 6 от тях бяха одобрени на финалния тур за финансиране. Два 
от проектите бяха избрани чрез онлайн гласуване от жителите на гр. Стара Загора и региона. Общата сума на даренията в 
размер на 73 019 лв. беше насочена за финансиране на одобрените проекти на сдружения, организации и спортни клубове 
от цялата страна и реализирани на територията на Старозагорска област.  

Наш дългогодишен партньор за осъществяване на Дарителската програма „Загорка Зелен Фонд“ е Обществен 
дарителски фонд – Стара Загора.

ВЪВЕДЕНИЕ



www.zagorkacompany.bg 3

Етапи на развитие на дарителската програма 

Конкурс за набиране на проекти

Награждаване 
на избраните проекти  

Реализация
на проектите 

Мониторинг
и отчет 

Оценка на постъпилите заявления
• Период за приемане на проектите – април – май 2013 г. 
• Начин на получаване на кандидатурите: чрез електронна 
поща, на адрес или чрез електронен носител; 
• Регламент: един кандидат участва само с един проект; 
• Сума по дарението: минималният праг на отпусканата 
безвъзмездна помощ за проект беше  5000 лв. 
• Области на конкурса:
• „Зелени градоустройствени елементи“
• „Природосъобразно използване на ресурсите“. 
• Обща сума, обявена по дарителската програма – 80 000 лв.

• Обявяване на печелившите и 
церемония за даренията – юни 2013
• Шест печеливши проекта, два от 
които избрани с онлайн гласуване на 
сайта на ЗАГОРКА

• Период на реализация 
на проектите – юли – 
ноември 2013

• Мониторинг на реализирането на 
проектите – юли – ноември 2013
• Отчитане на реализирането 
на дейности по проектите – 10 
декември 2013 г. 

• Оценка на предложенията – юни 2013
• Оценяване на проектите чрез жури и публично 
гласуване на сайта на ЗАГОРКА 

етап

етап етап етап

1

3 4 5

етап
2



Избор и оценка на проектите Критерии за оценка на проектите 

Членове на журито 
От Общността на Стара Загора: 

Емил Христов – председател на Общински съвет Стара Загора
Граждани и жители на Стара Загора – онлайн гласуване на сайта на ЗАГОРКА  

От ЗАГОРКА: 
Николай Младенов – Изпълнителен директор 

Невен Маджаров – Мениджър верига на доставки 
Нина Владимирова – Мениджър правни въпроси и корпоративни връзки  

Независими експерти и медии: 
арх. Петър Киряков - Член на Управителния съвет на Камарата на 

архитектите в България КАБ
Елена Стоева - Председател на УС на „Зелени Балкани – Стара Загора“ 

Тодор Бургуджиев - Председател на ЕКОПАК
Евгения Друмева – Главен редактор на vesti.bg

Асен Ненов – Независим експерт и eколог 
Ива Дойчинова – Журналист, радио и телевизионен водещ

1. Целева група: проектът ефективно включва възможно най-широк кръг 
социални групи от местната общност. Максимална тежест на оценката: 15%. 

2. Приложимост: проектът е приложим от гледна точка на целевата 
група, ресурсите и е съобразен със спецификите на местната природа/
околна среда. Максимална тежест на оценката: 25%.  

3. Въздействие върху общността: въздействието на проекта отговаря на 
нуждите на целевата група/и за чиста природа и околна среда. Максимална 
тежест на оценката:  45%.  

4. Оригиналност/Нестандартност: проектът предлага творчески и 
отличаващи се решения на всепризнати нужди/проблеми на общността, 
свързани с околната среда. Максимална тежест на оценката: 15%. 

*Проекти, избрани чрез публично онлайн гласуване на сайта на ЗАГОРКА

Обща сума на даренията: 73 019 лв. 

Организация Проект Дарение от: 

Категория „Зелени градоустройствени елементи“ 

Сдружение „Трансформатори“ „ЗаГорска Медия” 11 800 лв.

„Българско общество за 
образование и култура” „ВелоЗагора – зелено пътуване” 11 650 лв.

„Спортен клуб 
Сърнена гора – А2”

„Опознай Аязмото, за да го 
опазиш”* 13 500 лв.

СНЦ „СК Ракета”
„Изграждане на велоалеи и 
беседка в спортен комплекс 

„Ракета“, с. Богомилово”*
16 590 лв.

Категория „Природосъобразно използване на ресурсите“

Сдружение
„Приятели на музея – Русе“

„Иновативно представяне на 
екологични теми
в музейна среда”

11 194 лв.

СНЦ „ Сдружение за съвременно 
изкуство и култура – 

Различният поглед”
„Рециклираща Арт Творилница” 8 285 лв.
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Оценката на проектите и изборът на победители в областта на 
реализация бяха направени от представително жури. С цел постигане на 
максимална прозрачност при процеса на оценяване на предложенията, 
в състава на журито включихме представители на местната общност, 
неправителствени организации, медии и независими експерти. 

Проектите, събрали най-много гласове чрез публичното онлайн 
гласуване, бяха добавени към тези, оценени най-високо от журито. По 
този начин вотът на гражданите беше причислен към този на оценяващата 
комисия и бяха избрани финалните проекти, които да получат финансиране.



Зелени градоустройствени елементи
КАТЕГОРИЯ 
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Организация: Сдружение „Трансформатори” 
Име на проекта: ЗаГорска Медия

Кратко описание:

Дарение: 11 800 лв.
Реализирани дейности:

 Експериментален проект за предоставяне на неправителствени организации (НПО) и граждански 
сдружения на възможност за интерактивна и нискобюджетна комуникация с публиката. Дизайнът на 
съоръженията е издържан в съответствие с грижата към ресурсите. Проектът включва монтиране на 4 
бр. медийни точки (прожекторни лампи) в паркове и градини на територията на гр. Стара Загора. Чрез 
съоръженията се прожектират ключови послания на различни организации върху всякакви повърхности. 
По този начин се избягва отпечатването на съответните съобщения на винил, хартия или други материали. 
Мултимедийните лампи популяризират и демонстрират нестандартни и екологични похвати за 
рекламиране в градска среда.

• Проектиране на медийните съоръжения и набиране на интерес и участници за включване в проекта;
• Изпълнение на медийните съоръжения и монтиране на локации;
• Използване на медийните съоръжения за популяризиране на екологични проекти и инициативи;
• Мониторинг и обратна връзка. 

След обстойно проучване на съвременните технически решения медийните съоръжения са 
проектирани с разширени възможности – видео и аудио сигнал, от първоначално предвиденото статично 
изображение. С отворена покана неправителствените организации от Стара Загора и региона бяха 
поканени да участват с материали и презентации, които да се представят чрез медийните лампи.  

За целите на проекта е разработена специална визуална идентичност, а съдържанието на посланията 
е под формата на клипове с музикален фон, за да бъде максимално интерактивно и атрактивно за 
преминаващите през локациите хора. Прожекционното съдържание е съставено от общо 22 на брой видео 
материала от общо 11 организации, участвали в изготвянето им.  

Четирите локации за монтаж на прожекторите са обсъдени и координирани с общината, местни НПО 
и културни институти. Местата са съобразени със степен на осветеност, човекопоток, налично осигуряване 
на ел. захранване и др. Две от прожекторните лампи са монтирани в парк „Пети Октомври” , а по една е 
инсталирана в регионална библиотека „Захарий Княжески” и Държавна опера – Стара Загора.
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Организация: Българско общество за образование и култура
Име на проекта: ВелоЗагора – зелено пътуване

Кратко описание:

Дарение: 11 650 лв.
Реализирани дейности:

Проектът цели да промени нагласите на хората за използването на велосипеди за 
придвижване в градската среда. Дейностите по проекта включват предоставяне на актуална 
информация за съществуващите веломаршрути, възможности за съчетаване на градски и 
извънградски транспорт за придвижване с велосипед до подходящи места за велотуризъм. 
Основна част от реализирането на проекта е монтирането на стоянки за велосипеди на 
обществени локации в гр. Стара Загора. 

• Създаване на специализиран сайт ВелоЗагора и страница във Facebook с информация 
полезна за велосипедистите в Стара Загора;

• Организиране и провеждане на градски празник ВелоЗагора;
• Изграждане и монтаж на стоянки за велосипеди;
• Информация и визуализация.  

За ефективното реализиране на проекта беше създаден специализиран сайт ВелоЗагора 
(www.velozagora.com) с полезна информация за велосипедистите в Стара Загора. Сайтът 
постоянно се допълва със съдържание за възможностите за съчетаване на градски и 
извънградски транспорт за придвижване с велосипед до подходящи места за велотуризъм, 
информация за институции и обществени сгради, снабдени със стоянки за велосипеди и др. 

На 28 септември 2013 беше проведен градски празник ВелоЗагора с организирано масово 
каране на велосипед от жителите на гр. Стара Загора. Събитието беше обявено на специална 
пресконференция, на която се представи и напредъка по реализирането на проекта. Целта на 
ВелоЗагора беше да се популяризира използването на велосипед за придвижване в градска 
среда. В проявата се включиха близо 1900 души. В рамките на събитието бяха раздадени редица 
награди ВелоЗагорец, ВелоЗагорка и ВелоЗагорче. Празникът ВелоЗагора включи още и музикална 
програма и атрактивни демонстрации с велосипеди. Спортното събитие ВелоЗагора имаше голям 
отзвук сред обществеността на града и медиите, които го определиха като изключително полезно. 

При реализирането на проекта ВелоЗагора – зелено пътуване, са изработени и монтирани 
20 стоянки за велосипеди, всяка с 5 отделения. Местата за поставяне на велостоянките бяха 
определени от най-големите отбори, които се включиха в спортния празник на Стара Загора. 
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Организация: Спортен клуб Сърнена гора – А2
Име на проекта: Опознай Аязмото, за да го опазиш

Кратко описание:

Дарение: 13 500 лв.
Реализирани дейности:

Създаване на нова и разширена карта на парк „Аязмото“. Целта е картата да бъде общодостъпна 
в интернет и да разполага с предварително изготвени маршрути за спортно ориентиране или излети 
в парка с различна степен на трудност. Изграждане на система от 50 постоянни контролни пункта в 
парка, отбелязани на картата, чрез които гражданите могат да съставят свободни маршрути за излети. 
Провеждане на обучения и демонстрации за работа с компас и карта, и организиране на състезания по 
ориентиране.

• Обновяване на топографската карта на парк „Аязмото“ и разширяването й в посока с. Дъбрава; 
• Изграждане на системата от постоянни контролни знаци/пунктове в парка, отбелязани на картата 

за съставяне на свободни маршрути за излети и посещения;
• Отпечатване на картата и разпространение чрез Информационния туристически център на 

община Стара Загора, училищата в града, клубовете на Туристическо дружество „Сърнена гора“ и на 
входните точки на парк „Аязмото“;

• Подготовка на учебни материали и провеждане на обучения за работа с карта и компас;
• Провеждане на състезание. 

Изработена е и отпечатана обновена топографската карта на парк „Аязмото“, която е разширена в 
посока с. Дъбрава. Общата площ, която обхваща картата е - 18 км2., два пъти повече от първоначално 
заложеното по проекта. В рамките на изпълнението на проекта е изградена система от 50 бр. постоянни 
контролни знаци/пунктове в парка, отбелязани на картата за съставяне на свободни маршрути за излети 
и посещения. 

Картата е отпечатана и се разпространява чрез Информационния туристически център на община 
Стара Загора, училищата, клубовете на Туристическо дружество „Сърнена гора“. Изготвени са учебни 
материали за обучение за работа с карта и компас. Проведени  са обучения за работа с карта и компас 
в училищата в Стара Загора - ТГ “Княз Симеон Търновски”, СОУ “Максим Горки” и в 6 ОУ “Св. Никола”. В 
проведените курсове се включиха общо 72 деца.  

На 19  октомври 2013 г. се организира и проведе състезание по ориентиране, в което участваха 
130 деца. Инициативата се реализира по трасето на парк „Аязмото”, като всички деца разполагаха с 
обновената карта на местността. На 02 декември 2013 г. на специална пресконференция в Стара Загора 
беше официално представена новата карта на парк „Аязмото“. 
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Организация: СНЦ „СК Ракета”
Име на проекта: 

Изграждане на велоалеи и беседка в спортен комплекс „Ракета“, с. Богомилово
Кратко описание:

Дарение: 16 590 лв.
Реализирани дейности:

Създаване на място за спорт и отдих за деца, младежи и възрастни. Проектът е 
насочен към минимизиране на риска от каране на велосипеди по пътната мрежа от деца, 
което е практика в малките населени места. Проектът обхваща създаването на велоалея и 
беседка в спортен комплекс „Ракета“ с цел приобщаване на децата към различни видове 
спорт, които могат да се практикуват в местността на комплекса. Дейностите по проекта 
са насочени и към стимулиране на семейно спортуване като цяло. 

• Сформиране на екип на проекта, изготвяне на график на дейностите и разпределяне 
на ангажиментите; 

• Оформяне на документи, проучване на оферти за изпълнители по дейностите на 
проекта и доставка на материали; 

• Изграждане на велоалея: почистване на терена;  обработка на релефа на терена; 
ограждане на трасето; изравняване и трамбоване на терена; строеж на беседка;

• Популяризиране на резултатите по проекта. 

Реализирането на велоалеята в спортен комплекс „Ракета” стартира на 17 август 2013 
г. Почистването на трасето се извърши от доброволци, представители на Клуб „Ракета“, 
както и от местни жители. Теренът от площ 1200 м² е почистен и трасиран, извършено е 
изравняване и трамбоване, поставена е ограда и маркировка. Изработена е и монтирана 
беседка за отдих. 

След завършване на обекта е поставена информационна табела за реализирането и 
финансирането на проекта по Дарителската програма „Загорка Зелен Фонд”. 
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Природосъобразно 
използване

на ресурсите

КАТЕГОРИЯ 
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Организация: Сдружение „Приятели на музея – Русе“
Име на проекта:  Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда

Кратко описание:

Дарение: 11 194 лв.
Основни дейности:

Популяризиране сред широката общественост на проблемите, свързани с опазване на околната 
среда чрез методите на интерактивната игра и формиране на гражданска позиция за участие чрез 
вземане на решение. Изработване на игра с тъчскрийн екрани (touch screen), създадена специално 
за РИМ-Стара Загора и представена в три модула: „Рециклирането и рационално използване на 
ресурсите“, „Въздухът и как го пазим чист“, „Урбанизация, зелени системи и синантропни животински 
видове“. Презентации по проблемите на околната среда в РИМ – Стара Загора от екипа на Русенския 
музей, създателите на играта. 

• Закупуване на техника - тъчскрийн екран, компютърна конфигурация, стойка за вграждане на тъчскрийн 
екран и компютър, разклонители;

• Изработване на игра – сценарий, дизайн, визуализация, рисунки, програмиране;
• Организиране на информационни срещи по проблемите на околната среда;
• Организиране на заключителна среща и представяне на играта;
• Провеждане на пресконференции за представяне реализацията на проекта.

На специална пресконференция на 31 юли 2013 г. проектантите от РИМ – Русе представиха на медиите 
своята концепция, както и приноса на „Загорка Зелен Фонд“ за нейната реализация. В сградата на Регионален 
исторически музей – Стара Загора, експертите от РИМ – Русе представиха темата „Рециклирането и 
рационалното използване на ресурсите”. Опитът на РИМ – Русе в интерпретативното поднасяне на информация 
към публика в музейна среда включи и представяне на играта „Блатна енциклопедия“, която предизвика 
огромен интерес сред присъстващите на срещата. На 01 август 2013 г. бяха представени темите „Замърсяването 
на въздуха и опазването му, здравен риск за хората”. На втората среща екипът на РИМ – Русе представи и играта 
„Мамути“, която също заинтригува участниците. 

Програмирането и окомплектоването на основната игра приключи на 15 октомври 2013 г. На 30 октомври 
се проведе заключителната пресконференция по проекта и официално представяне на играта пред жителите 
на гр. Стара Загора. Играта е предоставена на РИМ-Стара Загора с цел да бъде използвана от посетителите на 
музея, повишавайки културата им относно проблемите за опазване на околната среда. 
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Организация: 
СНЦ „ Сдружение за съвременно изкуство и култура – Различният поглед”

Име на проекта:  Рециклираща Арт Творилница
Кратко описание:

Изграждане на публична среда „Рециклиращата творилница”, където чрез 
способите на неформално образование, изкуство и доброволчество да се спомогне за 
изграждането на еко съзнание сред подрастващите и младежите. Проектът е насочен 
към подобряване на знанията, културата и информираността на младите по линия 
на разделно събиране на битови отпадъци и тяхното последващо оползотворяване. 
Проектът предоставя възможност за ангажиране на младите в свободното им време, 
за да могат да реализират индивидуални или групови идеи, да изразят себе си без 
рамки и стереотипи в посока грижа към околната среда и по този начин ангажиране на 
обществото в проблематиката.

Дарение: 8 285 лв.
Реализирани  дейности:

• Извършване на информационна дейност;
• Провеждане на еко-арт инициативи:
• „Арт рециклачница”; 
• Срещи с траш артисти и други еко-арт инициативи – VII Младежки фестивал 

„Различният поглед”; 
• „Кино без граници”; 
• Изложба и конкурс с награди за най-иновативните и оригинални произведения от  

„Арт рециклачницата. 
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Поддържане на постоянен информационен поток за дейностите по проекта 
чрез интернет страница на сдружението, социални медии и мрежата на младежките 
информационно-консултантски центрове в цялата страна. Изработени са информационни 
материали, които се разпространяват от доброволците по време на местни събития и сред 
училищата в града. Проведена е пресконференция за напредъка на проекта и приноса на 
Дарителската програма „Загорка Зелен Фонд” за неговата реализация.   

В ателиетата на „Арт рециклачница” участваха близо 300 деца и младежи, които под 
менторството на артисти изработваха предмети от отпадъчни материали. Дейността е 
ориентирана към развитие на въображението, подобряване на творчески и социални умения, 
формиране на еко-съзнание, както и представяне на добри практики в арт рециклирането.

В рамките на друга еко-арт инициатива - VII Младежки фестивал „Различният поглед”, 
проведена на 20-22 септември 2013 г., присъстваха повече от 60 артисти-приложници от 
цялата страна. На разположение на участниците бяха 42 работилници, разработени изцяло 
в еко-тематиката. Фестивалът беше посетен от близо 3000 души, а младежите взели участие 
в него, бяха 400  души. Фестивалното пространство на VII Младежки фестивал „Различният 
поглед” беше изцяло декорирано с изделия от арт-ателиетата. 

По време на другата инициатива „Кино без граници” беше проведен Фестивалът „Водна 
Кула“, на който се представиха 7 филма на екологична тематика. В нощта на изкуствата на 27 
септември 2013 г., в „Къщата на арх. Димов“ в гр. Стара Загора беше проведена изложба на тема 
„Изрисувай града си с любов”. 

На 28 ноември 2013 г., Ден на доброволеца, бяха раздадени сертификати на всички над 60 
младежи, подкрепили реализирането на проекта. Изработен е филм, който обхваща работата 
на арт-ателиетата, както и самия фестивал. Филмът, както и много снимки от събитията, са 
качени във Facebook страницата на сдружението.
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