
Годишен доклад за дейността на сдружение „Асоциация за устойви 
практики Нашият квартал” за 2018 г. 

1. Общи положения. Цели  

Сдружението „Асоциация за устойви практики Нашият квартал“, 
учредено и надлежно съществуващо съгласно законите на България, 
регистрирано с решение на Софийски градски съд по фирмено дело № 
698/2012, БУЛСТАТ 176418149, със седалище и адрес на управление в гр. 
София, ул. „Див кестен" № 1, ет. 3 („Асоциация за устойви практики Нашият 
квартал“), е юридическо лице с нестопанска цел за извършване на обществено 
полезна дейност.  

 Основни цели на Сдружението са: а) да допринася за развитието и 
утвърждането на устойчиви екологични и социални практики. б) да допринася 
за намаляване на социалните и икономически различия на България спрямо 
останалите държави-членки на ЕС, както и на тези в рамките на самата 
държава; в) да работи за утвърждаване на националните и европейски 
ценности в науката, образованието и екологията; г) да допринася за даване 
възможност на хората да участват във вземането на публични решения, които 
имат отношение към качеството им на живот; д) изследване и анализиране на 
проблемите на опазването на околната среда, устойчивия начин на живот, 
компостирането и биоземеделието; е) да допринася за въвеждането и 
провеждането на образование по устойчиво развитие, включително чрез 
обучение на педагогически кадри по устойчиво развитие и нови методи на 
преподаване; ж) да допринася за укрепването на капацитета на различни 
заинтересовани страни за устойчиво развитие.  

2. Управителни органи 

Сдружението има Общото събрание - колективен върховен орган и 
Управител. Управителят е Ирена Страхилова Събева 

Представителството на Сдружението се осъществява от управителя  

3. Дейност 

3.1. «Храна за Земята» – чрез най-старата си инициатива Сдружението 
развива инициативата за квартално компостиране за подчертаване на местния 
принос за опазването на околната среда и намаляванена климатичните 
изменения, чрез работа с местните общности, като е изградена квартална 
компост работилница в «Княжево», в гр. София. Целта е да се предостави от 
една страна възможност на местните хора да допринасят за устойчивото 
потребление и управление на природните ресурси и опазването на климата 
чрез квартално компостиране, а от друга страна за създаване на иновативни 
места за среща на хората от различни възрасти, за общуване и споделяне на 
обща грижа и подобряване качеството им на живот. Управлението и 
поддръжането на компост работилницата се осъществява чрез доброволно 
поддържане на процеса на компстиране от доброволци на Сдружението. 
Инициативата «Храна за Земята» е обявена за национален победител и добра 



практика от Европейската комисия в кампанията «Свят който харесваш, с 
климат който харесваш».  

«Живеем заедно» е проект на Сдружението, който бе реализиран през 
2013г. с цел облагородяване на част от Княжевска гора за подобряване 
условията на живот в градска среда и създаване на иновативни места за среща 
и общуване в квартала. Бяха обособени и обзаведени с паркова мебел 2 зони за 
социален отдих и горски детски кът.  

През 2018 г. бяха проведени в София, следните дейности: 

3.1.1. «Храна за Земята» квартална компост зона в кв. Княжево в гр. 
София - на ежеседмична база доброволци на Асоциацията поддържат процеса 
на квартално компостиране. 

3.1.2. По покана на международният проект “ResNexus: Зараждането на 
устойчивостта и уязвимостта в градската взаимосвързаност между храната, 
водата, енергията и околната среда’, към Университета на Съсекс в Брайтън, 
инициативатa “Храна за Земята” участваше в работилница за изследване на 
възможностите за създаване на бизнес модел за общностно компостиране. 

3.1.2. «Храна за Земята - компостиращи общности за климата”, 
презентация по време на събитие на “Нулев отпадък България”, 
21.06.2018г., в гр. София по покана на Нулев отпадък България, бе направена 
презентация на иниативата за квартално компостиране “Храна за Земята”. 
Представени бяха възможните начини за компостиране в града и предадени 
знания за това. 

3.3. Медийно отразяване 

Работата на Сдружението бе отразена от национални медии в това число 
телевизия Bulgaria ONAIR.  

14.02.2018, предаването “Директно” 

3.4. Членска маса 

В края на 2016 г. Сдружението наброява 7 души.  

3.5. Финансов резултат - съгласно годишния финансов отчет на 
Сдружението за 2018 г. 

Настоящият доклад е изготвен от Управителя на Сдружението и е част от 
материалите по дневния ред на редовното годишно Общо събрание на 
членовете на Сдружението, свикано за 10.05.2018г.  


