Дарителска програма
на „Загорка” АД

Отчет на реализираните проекти
Декември 2012

ВЪВЕДЕНИЕ
„Загорка“ АД е отговорен корпоративен гражданин, който оперира и развива
дейността си на територията на Стара Загора. Компанията е важна част от общността
и се стреми да допринася за благоденствието на региона. Вече повече от 15 години, в
рамките на своята дарителска програма, за периода 1995-2012 г., „Загорка“ АД подпомага
редица инициативи и проекти и подкрепя местни социални, здравни и културни
институции. От 2011 г. дарителската програма е част от платформата за корпоративна
социална отговорност и устойчиво развитие Създаваме по-добро бъдеще и се
реализира чрез публичен конкурс.
В изданието на програмата през 2012 г., за втора поредна година бенефициенти
бяха юридически лица с нестопанска цел и народни читалища от област Стара Загора.
Продължителността на програмата бе 9 месеца (март – ноември 2012). Реализираните
безвъзмездни дарения – на стойност 82 303 лв.
Представяме на вниманието на всички заинтересовани лица публичен отчет
за резултатите от финансираните проекти в рамките на тазгодишното издание на
програмата Създаваме по-добро бъдеще:
В конкурса през 2012 г. кандидатстваха общо 20 проекта – 7 от тях бяха допуснати
до финалния тур и бяха одобрени за финансиране. Общата сума на даренията в размер
на 82 303 лв. бе разпределена сред училищни настоятелства, народни читалища и
неправителствени организации от региона на Стара Загора. Всички те отговориха на
условието проектите им да бъдат с фокус върху опазването на околната среда.

ЕТАПИ НА РАЗВИТИЕ НА ДАРИТЕЛСКАТА ПРОГРАМА
Стартиране на
програмата

Подаване
на проекти за
участие

Оценяване и
определяне на
победителите

• Период за приемане на проектите – 28.02.2012 – 31.03.2012
– начин на получаване на кандидатурите: по електронна поща, на
адрес или чрез електронен носител;
– регламент: един кандидат имаше право да кандидатства само с
един проект;
– сума по дарението: минималният праг на отпусканата
безвъзмездна помощ за проект бе 5000 лева
• Провеждане на информационен ден – 6 март 2012
• Период за оценка на проектите – април 2012

Анонсиране на
победителите

• Начало на дейностите по проектите – от 1 май 2012
• Край на дейностите по проектите – до 31 октомври 2012

Изпълнение на
проектите

• Мониторинг на проектите – юни – октомври 2012
• Финална оценка на извършените дейности – ноември 2012

Мониторинг
и отчет

• Публикуване на отчет за извършените дейности – декември 2012

Чрез настоящия отчет можете да се запознаете в детайли с всеки един от
спечелилите проекти, дейностите, които са извършени при реализацията му и ефекта,
който е постигнат по отношение на местната общност.
Наш партньор за провеждане и осъществяване на Дарителската програма
Създаваме по-добро бъдеще е Обществен дарителски фонд – Стара Загора.
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ИЗБОР И ОЦЕНКА НА ПРОЕКТИТЕ
Оценката на проектите и изборът на победители в областта на
реализация бе направен от представително жури. За да бъде процесът
максимално прозрачен, „Загорка” АД отново покани и включи в състава на
оценяващата комисия представители на общността в лицето на общинската
и областната администрация и ОДФ – Стара Загора. Тази година към журито
се присъединиха и представители на РИОСВ, на независими организации,
като Горичка и Европейската фондация за климата, както и на изданието
Дневник – медиен партньор на инициативата.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
1. Целева група: проектът ефективно включва възможно най-широк кръг социални
групи от местната общност.
2. Приложимост: проектът е приложим от гледна точка на целевата група, ресурсите и
е съобразен със спецификите на местната природа/околна среда.
3. Въздействие върху общността: въздействието на проекта отговаря на нуждите на
целевата група/и за чиста природа и околна среда.
4. Оригиналност/Нестандартност: проектът предлага творчески и отличаващи се
решения на всепризнати нужди/проблеми на общността, свързани с околната среда.

ЧЛЕНОВЕ НА ЖУРИТО
От общността на Стара Загора:
• Недялко Недялков – Областен управител
• Живко Тодоров – Кмет на гр. Стара Загора,
• Даниела Димитрова – Изпълнителен директор на ОДФ – Стара Загора
• Пенка Начева – РИОСВ гр. Стара Загора
От „Загорка“ АД:
• Нина Владимирова – Мениджър правни въпроси и корпоративни връзки
• Анна Великова – Мениджър корпоративни комуникации
• Андон Колев – Мениджър поддръжка
Независими експерти:
• Маги Малеева – представител на организация Горичка
• Юлиан Попов – представител на Европейската фондация за климата
• Велислава Попова – Главен редактор на Дневник (медиен партньор)
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РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДАРЕНИЯТА ПО ОБЛАСТИ И ПРОЕКТИ
Обща сума на даренията: 82 303 лв.
Организация

Проект

Категория: Енергийна ефективност
СНЦ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ЦДГ
“Мека топлина”
№68 „ПАТИЛАНСКО ЦАРСТВО”
СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО ПЛУВАНЕ ТРАЯНА”
„Чиста вода – здрави деца”
СНЦ УЧИЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО ПРИ ПГВМ
„Слънчева вода”
„ИВАН ПАВЛОВ”
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАУКА – 1905”, С.
„Енергийно ефективно читалище”
ШАНОВО
Категория: Рециклиране
ГРАЖДАНСКО ОБЕДИНЕНИЕ – ЕКОЦЕНТЪР,
„Бъди модерен, бъди еко”
СТАРА ЗАГОРА
Категория: Опазване на водите
НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ - 1952”, „Водата – символ на Старозагорските бани”
с. СТАРОЗАГОРСКИ БАНИ
СНЦ „ИНЕР УИЛ КЛУБ”
„Капка по капка”

Сума на
дарението
10 100,00
10 600,00
22 187,00
10 298,13

10 680,00

12 288,00
6 150,00
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КАТЕГОРИЯ:

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
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КАТЕГОРИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Организация: Училищно настоятелство при ЦДГ №68 „Патиланско царство”
Име на проекта: „Мека топлина”
Кратко описание: Използване на слънчева енергия за подгряване и затопляне
на вода за битови цели. Намаляване вредните емисии в атмосферата и на разходите
за електроенергия до 70%. Повишаване на екологичното съзнание у родителите и
възпитаване на младото поколение. Монтаж и експлоатация на слънчеви колектори.
Дарение: 10 100 лв.
Реализирани дейности от проекта:
Доставени и монтирани са колектори за използване на слънчевата енергия за
подгряване и затопляне на вода за битови цели в детската градина. По този начин след
монтиране на съоръжението, разходът на електроенергия е спаднал с 40%. Намалени
са и емисиите от вредни газове в атмосферата. На 22.06.2012 в двора на детската
градина официално беше сложено началото на експлоатацията на новото съоръжение.
Събитието, на което присъстваха учители, родители, общински служители, както и
представители на фирмата изпълнител, беше съпроводено от кратка програма на еко
тематика, изнесена от децата.
ЦДГ №68 „Патиланско царство”, благодарение на Училищното настоятелство –
бенефициент по Дарителската програма, е пионер сред останалите детски градини и
училища в гр. Стара Загора по използване на естествен енергиен източник – слънцето,
което е и начин за повишаване екологичната култура на децата и техните родители, и за
опазване на околната среда.
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КАТЕГОРИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Организация: СНЦ „Спортен клуб по плуване Траяна”
Име на проекта: „Чиста вода – здрави деца”.
Кратко описание: Инсталиране на енергийно-ефективно съоръжение за
отопление и филтрация на водата на детски плувен басейн в СДГ №10.
Дарение: 10 600 лв.
Реализирани дейности от проекта:
Извършен е цялостен ремонт на басейна. Подменена е тръбопроводната мрежа,
възстановена е системата за филтриране на водата. Реализирани са дейности за
въвеждане в експлоатация на басейна. Увеличени са възможностите за използване на
басейн към ДГ №10 „Светлина”, поради значително намаляване на ресурсите за неговата
поддръжка и експлоатация.
• Възстановен басейн с капацитет 50 куб. м;
• Намаляване на разходите за вода с около 60%;
• Намаляване на разходите за ток с около 40%.
В резултат на ремонта са създадени устойчиви условия за децата от 2 до 7-годишна
възраст, които да стимулират физическото им укрепване и развитие чрез водни
спортове. Изготвена е и е реализирана програма за закаляване и водни процедури за
децата, в това число деца със СОП в детската градина.
Всеки ден са провеждани занимания по 4 групи х 12 деца х 30 минути под
ръководството на учител по плуване. Бяха осигурени необходимите санитарни условия
и материали.
• Брой занимания - 42;
• Брой деца – 300.
Високата активност от страна на децата и техните родители при посещаване на
заниманията по плуване доказва високата ефективност на проекта и нуждата в града да
съществува място за активно спортуване на деца до 7-годишна възраст.
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КАТЕГОРИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Организация: Училищно настоятелство при ПГВМ „Иван Павлов”
Име на проекта: „Слънчева вода”
Кратко описание: Изграждане на соларна система за използване на слънчевата
светлина и енергия за затопляне на вода за битови цели. Опазване на въздуха и
възпитаване на култура за ефективно ползване на енергийните ресурси.
Дарение: 22 187 лв.
Реализирани дейности от проекта:
След ремонта на покрива на общежитието на ПГВМ „Иван Павлов“ бе изградена
соларна система за битова топла вода за нуждите на 250 ученика, настанени в сградата.
Новоизградената инсталация бе свързана с наличната ВиК система. Всички строителномонтажни дейности по изграждане на соларната система се реализираха под
инвеститорски контрол.
• Степен на преобразуване на слънчевата енергия 75%.
• Икономия на енергията – 34 938 kWh годишно.
• Количество затоплена вода – 2 880 литра.
• Спестяване на куб. м газ – 3502 лв./годишно.
Всички класни ръководители проведоха разяснителна дейност в часа на класа
на своите ученици, като ги запознаха с проекта и постигнатите резултати чрез
мултимедийна презентация на тема: „Слънчев урок”, „Зелено бъдеще”. Изработени са и
са монтирани информационни табели, които са поставени на фасадата и в сградата на
Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов” – Стара Загора.
Посредством изграждането на тази соларна система училищното настоятелство,
съвместно с ръководството на гимназията, направи първа стъпка в посока не само
да възпитава, но и да покаже на практика на учениците, на техните родители, както
и на гражданите на Стара Загора, как се изграждат, как работят и какви са ползите от
възобновяемите енергийни източници.
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КАТЕГОРИЯ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ
Организация: Народно читалище „Наука – 1905”, с. Шаново
Име на проекта: „Енергийно ефективно читалище”
Кратко описание: Стратегия за енергийна ефективност на сградата – подмяна на
старата дограма с PVC. Подмяна на осветлението с енергоспестяващо.
Дарение: 10 298,13 лв.

Реализирани дейности от проекта:
С финансирането на проекта са подменени 27 стари, дървени прозорци с нова
PVC дограма PROFILINK. Закупени са повече от 150 енергоспестяващи крушки, които са
заменили старите в кино-салона на читалището.
В резултат на проекта:
• Изразходваната ел.енергия за осветление е намалена 4,5 пъти;
• Разходът на твърди горива за отопление е намалял 1,5 пъти.
Това води до намаляване емисиите на пушек и дим в околната среда, което е
вторичен положителен резултат от реализацията на проекта.
Проектът е реализиран съвместно с кметския наместник на с. Шаново,
Пенсионерски клуб „Надежда“ - с. Шаново, Настоятелството на храм „Св. Димитър“ - с.
Шаново и жителите на селото.
Голяма част от дейностите, като демонтиране на старата дървена дограма от
фасадата на читалището, „обръщането“ на всички прозорци след поставянето на новата
дограма, боядисването и почистването са извършени с доброволния труд на хора от
селото, тъй като читалището е основно средище на социалния им живот.
Успешната реализация на проекта жителите на селото отпразнуваха на 27
октомври, с празнична служба и програма пред сградата на читалището.
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КАТЕГОРИЯ:

РЕЦИКЛИРАНЕ
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КАТЕГОРИЯ: РЕЦИКЛИРАНЕ
Организация: Гражданско обединение „Екоцентър”, Стара Загора
Име на проекта: „Бъди модерен, бъди еко”
Кратко описание: Създаване на предпоставки за по-добро бъдеще чрез
подобряване на околната жизнена среда, подпомагане на инициативите за
ограничаване използването на полиетиленови торбички за пазаруване и засилване
интереса на бизнеса към екологични инициативи и „зелена” отговорност.
Проектът допринася пряко за подобряване знанията и културата на жителите в
региона на Стара Загора за разделното събиране на битови отпадъци и отпадъците от
опаковки.
Дарение: 10 680 лв.
Реализирани дейности от проекта:
Проектът стартира с национален конкурс за дизайн на пазарска чанта за
многократна употреба „Пазаруването –„зелено” и модерно”. С награди бяха отличени
трима участници – Лидия Бобева от Стара Загора, Данаил Кузманов от София и Светлана
Йорданова от Дупница . Два от предложените модели бяха реализирани, като общата
бройка на чантите за многократна употреба е 1000 бр.
В рамките на инициативата „Да почистим около себе си” се проведоха две
общоградски мероприятия – междуучилищно състезание, в което се включиха 150 деца
от училищата в града. Те почистиха градските паркове и се състезаваха за наградите
„най-обемен“, „най-голям“ и „най-атрактивен отпадък ”. Събитието беше открито от
Зам. кмета на Община Ст. Загора – Иванка Сотирова. Докато течеше състезанието се
проведоха две ателиета за изработка на цветя и пеперуди от PVC бутилки, както и за
оползотворяване на други видове отпадъци. Близо 100 граждани се включиха във
втората инициатива за общоградско почистване на територията около 650-годишния
чинар в парк „Бедечка”. Благодарение на нея възникна идеята за системен подход при
полагане на грижи за тази природна забележителност.
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КАТЕГОРИЯ:

ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ
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КАТЕГОРИЯ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ
Организация: НЧ „Христо Ботев – 1952”, с. Старозагорски бани
Име на проекта: „Водата – символ на Старозагорските бани”
Кратко описание: Повишаване екологичното съзнание на жителите и гостите
на селото и провокиране на тяхната съпричастност към опазване на водата като
основно природно богатство. Включване на жителите на селото с доброволен труд
в обновяването на парка за отдих и създаване на предпоставки за по-красиво,
гостоприемно и привлекателно селище. Подобряване на инфраструктурата около
езерото, за да се предотврати последващо замърсяване на района.
Дарение: 12 288 лв.
Реализирани дейности от проекта:
Територията около езерото е почистена с доброволния труд на хората от селото.
Ремонтирана е пешеходната алея от кея до моста и стълбите. Отлети са и са монтирани
6 броя бетонени капаци за шахти.
Съществуващите пейки от кея до моста на езерото са ремонтирани и боядисани,
като са изработени 60 броя нови фризове, които са лакирани и са заменили старите.
Закупени са и са монтирани 16 нови пейки и 13 нови кошчета за отпадъци.
Проведени са строително-ремонтни дейности по големия шадраван и трите малки
шадравана. Големият шадраван е почистен и боядисан с акрилатна боя. Изработени
са и са монтирани две стълби. Стените и пилоните са изрисувани със спрейове и
съоръжението е превърнато в безопасно място за игра на най-малките.
Трите малки шадравана са почистени и боядисани, закупена е и монтирана помпа
„Педроло” за многократна употреба на водата от шадраваните, същите са зацветени с
водни лилии.
В парка са ремонтирани и боядисани съществуващите люлки и катерушки.
Закупени са и монтирани нови съоръжения за игра на деца. Поставен е и баскетболен
кош за по-големите.
В парка са монтирани още 20 бр. къщички за птици, изработени са и са монтирани
информационна табела и 6 броя пана на животни, птици, насекоми, земноводни, дървета
и билки, които се срещат в района. Монтиран е спирателен бутон за пестене на вода на
чешма – фонтан в парка.

www.heinekenzagorkabrewery.bg
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КАТЕГОРИЯ: ОПАЗВАНЕ НА ВОДИТЕ
Организация: СНЦ „Инер Уил Клуб”
Име на проекта: „Капка по капка”
Кратко описание: Проектът цели да привлече вниманието на жителите към водата
– как да бъде пестен и ценен този ресурс, чрез инсталиране на система за намаляване
на загубата на вода в една от централните обществени чешми в Стара Загора.
Дарение: 6 150 лв.
Реализирани дейности от проекта:
Изготвен бе проект за ремонт на чешмата, който бе внесен за одобрение от
общинската администрация. След получаване на съответните разрешителни, двойната
чешма в парк „5-ти октомври” беше ремонтирана, като бяха подменени счупените
мраморни корита и бе монтирано сензорно управления (фотоклетки). Поставена е
информационна табела с логото на програмата Създаваме по-добро бъдеще.
За значимостта на проекта и символа на съоръжението за старозагорци
свидетелства реакцията на гражданите в интернет, които се вълнуваха от състоянието
на чешмата и причините за ремонтните дейности.
Клубът поема ангажимента да следи за запазването и съхраняването на чешмата
след като бъде пусната в експлоатация.

www.heinekenzagorkabrewery.bg

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дарителската инициатива на „Загорка“ АД Създаваме по-добро бъдеще се
провежда за втора поредна година след въвеждането на обновения механизъм през
2011 година, включващ публичен конкурс.
След като програмата многократно получи висока оценка през 2011 година:
• представена като най-добра практика в Европейския парламент на кръгла маса за
ролята на европейските пивовари в развитието на местните общности,
• отличена с наградата ЗАЕДНО на фондация „Работилница за граждански
инициативи” в категория „Добро сътрудничество между бизнеса и неправителствена
организация”,
• трето място в Годишните награди за отговорен бизнес на Българския форум на
бизнес лидерите в категорията „Инвеститор в обществото” /февруари 2012/,
компания „Загорка“ АД е категорична, че ще продължи да развива своето дарителство
в дългосрочен план. Фокусът на изданието на програмата Създаваме по-добро
бъдеще през 2012 година – опазване на околната среда, отговаря напълно на целите на
компанията да реализира своя бизнес отговорно и устойчиво и да бъде най-зеленият
пивовар в страната.
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