ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ”

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2010

Нашата мисия
Мисията на Фондация „Евро-перспективи” (ФЕП) е да подпомага
устойчивото развитие в Европа и да укрепва Европейската
интеграция на Западните Балкани като се стреми да бъде център за
обучение и образование, обмяна на информация и опит и разработване
на политики по устойчиво развитие.

Цели на Фондация „Евро-перспективи”















Ускоряване на Евро интеграцията и гарантиране на устойчивостта на резултатите
от интеграционния процес;
Подпомагане компетентните държавни органи при формиране на държавната
политика, свързана с ефективното предоставяне на обществени услуги и
реализиране на европейски политики;
Привличане на експертен потенциал за разработка и прилагане на успешни
практики за публично и частно инвестиране;
Развитие и внедряване на модели на успешни партньорства;
Промотиране на иновациите и икономическото развитие, за да се подобри
конкурентноспособността и заетостта в Европейското пространство;
Подобряване обществените услуги в здравеопазването, образованието, науката,
културата, техниката, технологиите и публичната и социална инфраструктура;
Допринасяне за опазването на околната среда, устойчивото ползване на
природните ресурси и превенция на риска;
Подобряване на устойчивостта и публичността на защитените територии;
Подобряване на мобилността и устойчивия достъп до териториите и
информационното общество;
Подпомагане на устойчивото градско развитие;
Развитие и утвърждаване на гражданското общество;
Защита правата на човека, подпомагане на социалната интеграция и личностната
реализация;
Подпомагане на младежки инициативи;
Мобилизиране на ресурси на Европейския съюз за намаляване на различията в
развитието на глобално ниво.

Сфери на действие
 Разпространение на информация и ноу-хау, включително нови методи и
подходи;
 Проучване, анализ и разработване на политики/стратегии/програми/ планове;
 Разработване, организиране и предоставяне на образователни и обучителни
програми и форми;
 Установяване на механизми и системи за партньорство и работа в мрежи;
 Провеждане на и подпомагане участието в международни, национални и
регионални събития за обмяна на опит и кампании;
 Подпомагане на обществени инициативи, основаващи се на устойчиво
използване на природните ресурси;
 Предоставяне на финансова и техническа подкрепа;
 Работа от името на и подпомагане на властите на всички нива, нестопанските
организации и бизнеса в набиране на средства;
 Разработване, изпълнение и/или финансиране на проекти, включително
демонстрационни проекти;
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 Лобиране и застъпничество;
 Подпомагане координацията, обмяната на информация и опит при работа с
държавни, регионални и общински органи, нестопански организации, търговски
дружества, академичната общност и обществеността;
 Организиране и провеждане на дискусии, семинари, кръгли маси, форуми,
обществени
обсъждания
и
други
форми
на
консултации
с
обществеността/заинтересованите страни;
 Други дейности, незабранени от закона.

Структура на фондацията
Фондация „Евро-перспективи” е регистрирана по Закона за юридическите лица с
нестопанска цел като организация, работеща в обществена полза. Фондацията отговаря
на изискванията на Европейския съюз за организация, еквивалент на публична
структура в съответствие с Директива 2004/18/EC от 31.03.2004 г. за координация на
процедурите за възлагане на обществени поръчки

Органите на Фондацията са:
 Съвет за наблюдение
Г-жа Ралица Генкова Манолова, представител на Областен управител – Област
Габрово главен експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г- жа Михаела Тихомирова Стоянова, представител на Областен управител – Област
Габрово, старши експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г-н Антон Христов Станчев, представител на Министерство на околната среда и
водите, Дирекция на Национален парк „Централен Балкан, н-к отдел Мониторинг и
опазване на ресурсите
г-жа Моника Стоянова Христова, представител на Минно-геоложки университет „св.
Иван Рилски”, ръководител на Комплексен център за обучение и квалификация
Доц. д-р Величка Кирилова Ангелова, представител на Минно-геоложки университет
„св. Иван Рилски”, Катедра „Автоматизация на минното производство”
Г-н Божил Добрев Добрев, представител на Научно – изследователския сектор към
Софийски университет, Директор
Гергана Петрова Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти,
Изпълнителен директор
Г-жа Мария Михайлова Башева
Златина Димитрова Михайлова–Карова
Райна Иванова Карчева
 Управителен съвет
Велеслава Петрова Абаджиева, гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ
Николаос Петропулос, роден в гр. Патра, Гърция
Проф. Константин Тричков, Минно-геоложки университет, гр. София
Г-н Цветан Нанов, Национален статистически институт, гр. София
Г-жа Диана Терзиева, Дирекция на НП "Централен Балкан", гр. Габрово
 Изпълнителен директор
Камен Константинов Чипев
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ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИМ
„MORE4NRG”
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС.
Проект № 0006R1

Сфера на дейност: местни политики за енергийна ефективност и възобновяеми
енергийни източници.

Партньори: Водещ партньор е Провинция Флеволанд (Холандия), други партньори
– Лацио и Абрузо (Италия), Марамурес (Румъния), Норботен (Швеция), Северен
Брабанд (Холандия), Прахова (Румъния), Вастернорланд (Швеция), Валенсия
(Испания), Западна Гърция и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област Габрово

Начало: септември 2008г.
Край: септември 2011г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Камен Чипев, Манол Манолов, Михаела Стоянова, Ралица
Манолова, Стоян Фълджийски, Тихомир Недялков, Райна Карчева, Виолета Янева,
Милена Игнатова
Регионите от Европа предприемат конкретни стъпки, за да се намалят ефектите от
изменението на климата и да се подготвят за приключването на нефтената ера. Те
насърчават използването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в комбинация с
мерки за енергийна ефективност (ЕЕ) като разработват и изпълняват съответни
стратегии. 86 Европейски региона са подписали Декларацията на Европейските
региони за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници, инициирана
от Асоциацията на Европейските региони (АЕР) и Европейската федерация на
Агенциите по енергия и околна среда през 2006. Сред тях са 8 български общини:
Свиленград, Минерални бани, Маджарово, Сливен, Карлово, Хасково, Чепеларе,
Димитровград и Област Хасково. В светлината на тази Декларация 12 партньора
обединиха усилилия в проекта MORE4NRG – АЕР и 11 Европейски региона.

Основните дейности по проекта включват:
1. Стартираща среща
2. 7 регионални събития за обмен на опит
3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата,
институционална, пазарна и финансова рамка за развитие на ЕЕ и ВЕИ на
регионално ниво.
4. 5 посещения на представители на партньорите в рамките на методологията
„рецензия на колегите” (като едното е в Габрово с участието на специалисти от
регионите Валенсия, Испания; Вастернорланд, Швеция; Лацио, Италия и
Западна Гърция)
5. Разработване на 5 регионални плана за действие включително за Габрово
6. Общ бюлетин на проекта
7. Общ Интернет сайт на проекта, който е достъпен и на български език
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8. Брошура на проекта
9. DVD
10. Компилация от най-добрите практики
11. Финална конференция

Извършено през 2010:
През
тази
година
успешното
изпълнение на проекта от страна на
Фондация „Евро – перспективи” бе
забелязано от Съвместния технически
секретариат, който управлява изпълнението
на Програмата на ЕС „ИНТЕРРЕГ ІVС”.
Успехът на екипа по проекта да допринесе
за включването на глава „Енергия” в
обновената Областна стратегия за развитие
на Област Габрово бе отбелязан в
брошурата на ИНТЕРРЕГ ІVС за
резултатите от проектите от първата вълна
на финансиране, както и в специалната листовка за България. След това Фондация
„Евро – перспективи” бе поканена да представи опита си на Информационния семинар
по ИНТЕРРЕГ ІVС, който се проведе в Русе на 2 декември, 2010 г. Велеслава
Абаджиева изнесе презентация в общия панел на семинара и след това участва в
дискусионна група по темата на енергията и транспорта. В края на 2010 Фондация
„Евро – перспективи” бе поканена да представи опита си и на Четвъртия Европейски
Международен Форум за Сътрудничество, който ще се проведе в Будапеща на 3-4
февруари 2011 г. Програмата показва, че това е единствената презентация от България
на това събитие. Министерство на регионалното развитие и благоустройството също
покани Фондацията да представи проекта MORE4NRG на Информационния ден в
София, който ще се състои на 27 януари, 2011 г.
В рамките на проекта се поддържа Интернет страница на български
www.europerspectives.org/more4nrg и английски език www.more4nrg.eu с информация за
всички събития и изготвени материали.
През 2010 г. Велеслава Абаджиева
участва в Седмицата на Устойчивата Енергия
в Брюксел, която се проведе през месец март.
В програмата на това събитие бе включен
семинар по проекта МORE4NRG, където
Фондация „Евро – перспективи” представи
опита и резултатите от провеждането на
посещението на експертите (peer review) от
ноември 2009 г.
През този период бе преведена
брошурата с добрите практики, събрани по
проекта. Брошурата бе отпечатана и разпространена широко в Габрово и сред
заинтересовани страни на национално ниво. През месец юни 2010 г. Делегация от
четирима души участва в посещението на експертите в Западна Гърция и даде своя
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принос както по време на посещението, така и за изготвянето на доклада от събитието
със съответните наблюдения и препоръки.
Основната дейност в рамките на 2010 г. бе подпомагането на Областна
администрация на Област Габрово в подготовката на глава „Енергия” от обновената
Областна стратегия за развитие. Фондация „Евро – перспективи” изготви поредица от
материали, основани на изводите и препоръките на експертите, посетили Габрово през
2009 г., съществена част от които намериха своето приложение в аналитичната част на
Стратегията. В края на 2010 г. Фондацията започна да допринася и за изготвянето на
областния план за енергийна ефективност, който детайлизира мерките и действията за
стимулиране на ЕЕ и ВЕИ на територията на областта.
През 2010 г. продължи работата и по финализирането на Рамковото проучване
на условията за стимулиране на инвестициите в сферата на ЕЕ и ВЕИ. Смененият през
тази година гръцки партньор пое ръководството по завършването на проучването, в
рамките на което Фондация „Евро – перспективи” представи доклад на тема Работещи
механизми за подкрепа за развитие на сектора „възобновяема енергия” в България,
Гърция, Италия, Швеция, Холандия, Румъния и Испания. Документът съдържа списък
на наличните финансови механизми и кратка информация за всеки от тях.
През 2010 г. бе извършена основната работа по съставянето на крайните
продукти по проекта – DVD и финална брошура и Ръководство за изготвяне на
енергийни планове. Фондация „Евро – перспективи” допринесе материали за всеки
един от тези крайни продукти, включително основанията за разработване на
областни/общински планове за енергийна ефективност и добрата практика по
въвличане на заинтересованите страни, приложена за целите на посещението на
експертите в Габрово.

SEE-IFA Network
„Сътрудничество в Югоизточна Европа за финансиране и иновации”
финансиран от Програма за Транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа
INTERREG IVB
Проект № SEE/A/202/1.2/X
Проектът SEE-IFA Network се основава на група от съществуващи вече партньорства,
насочени към подкрепа за ММСП в областта на иновациите и технологичния
трансфер. Този тип предприятия/ММСП в Югоизточна Европа са изправени преди
сериозни структурни дефицити. Поради тази причина, стимулирането на иновативно
предприемачество чрез адекватна серия от финансови инструменти представлява
съществено предизвикателство пред страните от региона.

Сфера на дейност: подкрепа за ММСП в области, свързани с иновации и нови
технологии

Партньори: проектът обединява 11 партньори от 10 страни от ЦИЕ

 Австрия – Austria Wirtschaftsservice, AWS – Водещ партньор, публична
структура за насърчаване на иновации и конкурентоспособност
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 България – Фондация Евро-Перспективи, структура с капацитет за дейности в
публичен интерес, за промоция на регионалното сътрудничество и регионалното
сближаване - www.europerspectives.org
 Италия - Финломбардия (Finlombardia) – консултантска агенция за иновации и
технологичен трансфер
 Гърция – Георама, Регионална консултантска агенция
 Унгария – TETALAP – Унгарска Фондация за Наука и Технологии
 Италия – Регион Венето, департамент за развитие на икономиката, публична
структура
 Румъния – AMCSIT - Агенция за Управление на научните изследвания,
трансфер на технологии и иновации
 Словения – SID, Словенска експортна и насърчителна банка
 Македония – Университет Св. Св. Кирил и Методий, Факултет по механика
 Хърватска - AZRA, Регионална Агенция за развитие, Вараздин
 Сърбия – RDA Banat, региона Агенция за социо-иконимическо развитие, Банат

Начало: 11 март 2009г.
Край: 31 декември 2011г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Райна Карчева, Велеслава Абаджиева, Златина Михайлова – Карова, Георги Михайлов,
Вихра Андонова, Мария Башева, Виолета Янева, Филип Кръстев

Основна цел:
Да укрепи капацитета на организациите – партньори за ефективно предоставяне на
подкрепа на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии чрез
изграждане на европейска платформа за трансфер на знания и умения и чрез
осъществяване на конкретни съвместни инициативи. Иновативната дейност и
развитието на нови технологии са от ключово
значение за повишаване
конкурентоспособността на компаниите от региона, които, от своя страна, са съществен
фактор за бъдещ растеж.

Специфични цели:
 Да се идентифицират силните и слабите страни на страните от ЦИЕ, техните
нужди, както и съществуващите в региона възможности за ефективна подкрепа
на ММСП в областта на иновациите и трансфера на технологии.
 Да се усъвършенстват каналите за обмен и трансфер на знания и умения чрез
анализ на съществуващите инструменти и чрез идентифициране
или
разработване на преносими елементи.
 Да се
укрепи съществуващата бизнес среда чрез създаване на нови
възможности за финансиране и чрез изграждане на Патентен и Лицензен Фонд
 Да се подкрепят усилията на партньорите в Проекта чрез създаване на
Иновационни & Финансови Агенции, притежаващи адекватно портфолио за
подкрепа на иновативни и технологични дейности
 Да се усъвършенства капацитета на местните актьори и експерти чрез мен на
консултантски дейности, обучение, обмен на готови схеми и специалисти
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Целева група:
Основната целева група са операторите, принадлежащи на Агенции за Иновации &
Финансиране на регионално и национално ниво; следваща по значимост целева група
са иновативните ММСП и операторите, които подкрепят тяхното бизнес развитие; една
междинна целева група е съставена от публични структури, които имат съществена
организационна и регулативна роля в предоставяне на технологична подкрепа Университети, изследователски центрове.

Очаквани резултати:
 Засилен капацитет за обмен на опит и „добри практики” на операторите от
Агенциите за Иновации & Финансиране в региона и за мобилизиране на
членовете на националните целеви групи
 Осъществени Оценка на нуждите и Анализ на дефицитите, основани на обща
методология и общи стандарти
 Разработени финансови инструменти за стимулиране на иновацията и новите
технологии при ММСП
 Разработен нов Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд с цел
насърчаване на трансфер
на знания и технологии (патенти, лицензи,
изследователски резултати, ноу-хау)
 Създадено нова Агенция за Иновации & Финансиране - проведени две пилотни
приложения
 Осъществени дейности за укрепване на капацитет чрез обучение на обучители,
обменни програми, стажове
 Разработени информационни средства за повишаване на видимостта на
постигнатите резултати - създаване на Иновационен Портал за Югоизточна
Европа

Основни дейности

 Да се изгради и поддържа Портал за Иновации със съответното web
съдържание
 Да се оцени актуалното състояние в областта на национално ниво и да се
разработи Синтетичен доклад за Юго - Източна Европа, основан на обща
методология и критерии
 Да се разработи Модел за обмен на „добри практики” и да се гарантира неговото
приложение и разпространяване
 Да се създадат финансови инструменти за подкрепа на иновации и трансфер на
технологии в рамките на ММСП - да се подготвят Насоки за осъществяване на
процеса на взимане на решения, да се идентифицират сфери за пилотни
дейности
 Да се създаде Регионален Транс-Граничен Патентен и Лицензен Фонд предварително изследване на институционалния и правен контекст, оценка на
съществуващите фондове и финансови средства, препоръки
 Да се създаде Агенция за Иновации & Финансиране – разработване на
адекватно портфолио и съответните инструменти, маркетинг
 Да се проведе обучение на членовете на целевите групи
 Да се създаде Национална Група за Подкрепа/НГП с цел да се гарантира
приобщаване на националните оператори и на постигане на мултипликативен
ефект
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Извършено през 2010:
Основните дейности през 2010 бяха съсредоточени в шест Компонента - К1
(Управление и координиране на проекта), К2 (Комуникация и Информация), К3
(Анализът), К4 (Инструментите), К5 (Фондът), К7 (Обучение)
К1 – ФЕП работи в близко сътрудничество с Водещия
партньор по К1 и всички партньори по проекта през
целия период на 2010 г., независимо от някои
административни проблеми на национално ниво.
Екипът на ФЕП и всички външни експерти
допринесоха за постигане на целите на отделните
Компоненти на проекта.
Планът за изпълнение на проекта редовно се
актуализира. Финансовото изпълнение на проекта се следи в съответствие с изготвения
бюджет и се правят промени, когато е необходимо. Представители на ФЕП взеха
участие във всички работни срещи, технически и тематични, организирани в рамките
на проекта. За преодоляване закъснението по изпълнение на проекта, екипът на ФЕП
удвои усилията си и организира редовни контакти с българската администрация, НПО,
браншови организации и представители на бизнеса.
През лятото на 2010, след голямо закъснение бе подписан Меморандум за
Разбирателство с Управляващия Орган на Програма Югоизточна Европа, което осигури
финансирането по проекта. Подписа се споразумение за съфинансиране с МРРБ.
К2 Бяха организирани две срещи със създадената през 2009 година НГП (Национална
група за подкрепа). Тези срещи допринасят за успешното изпълнение на проекта и
постигане на неговите цели, анализиране на постигнатите резултати и мултиплициране
на постигнатите ефекти. Срещите с НГП събират заедно представители на бизнеса
(МСП) и институции, ангажирани в създаването на политики в тази област. Екипът на
ФЕП организира срещите на 28-ми
октомври в рамките на Европейския ден на
Предприемача и на 7-ми декември.
Изграждането на неформални контакти
между различните участници в процеса на
подкрепа и развитие на иновациите дава
възможност
за
разпространение
на
информация за резултатите и продуктите от
проекта. Разпространени бяха материали,
презентации и информация за проекта,
която достигна до над 60 човека.
На 26-ти юли беше направено представяне на проекта в Министерство на Икономиката
Енергетиката и Туризма в рамките на форум, посветен на иновациите.
К3 - В началото на 2010 г. всички дейности по К3 бяха завършени. Разработеният през
2009 год. Доклад – Синтез за състоянието на политиките в подкрепа на иновативните
МСП и функционирането на адекватни финансови инструменти в България, бе
актуализиран и включен в обобщен доклад. Обобщеният транснационален доклад бе
разработен от Водещия партньор по К3. Екипът и експертите на ФЕП се включиха
9

активно при разработването на методиката за анализ – инструменти, принципи и
техническа експертиза като по този начин бе създадена отлична база за развитието на
К4 и К5.
К4 - Основна дейност по проекта е идентифицирането и разработването на финансов
инструмент за подкрепа на иновативни МСП. На база на разработения
инструментариум за анализ в рамките на К3 експертите на ФЕП направиха задълбочен
анализ на добрите практики с цел разработване на финансов инструмент за подкрепа
на технологии и иновации.
Бяха направени консултации с представители на институциите с цел идентифициране
на подходящ финансов инструмент за България. Проведени бяха поредица от работни
срещи на екипа с цел обсъждане на различните възможности и анализ на резултатите и
бе направен крайният избор - SEED Фонд, насочен към финансиране на стартиращи
иновативни МСП. Под методическото ръководство на Водещия партньор на К4 бе
разработено Предпроектно проучване за създаване и прилагане на SEED Фонд в
България. Проведоха се срещи с различни участници в процеса с цел представяне на
характеристиките на Фонда и за създаване на подходяща среда за неговото прилагане.
Започна процес на проучване на възможността и готовността за финансиране на такъв
фонд от различни структури в България. Бяха изготвени официални писма до
Министър-Председателя на Републиката, Министерство на Икономиката, Енергетиката
и Туризма и до Министъра по управление на средствата от Европейския съюз с цел
организиране на срещи и установяване на степента на заинтересованост от създаване на
такъв финансов инструмент.
К5 Експертите на ФЕП участваха активно в разработването на Предпроектно
проучване за създаване на Регионален Фонд за интелектуална собственост. Този
фонд е насочен към насърчаване на регионалното сътрудничество в сферата на
трансфер на интелектуална собственост - патенти, лицензии и др.. Експертите на ФЕП
участваха активно в проучването и съпътстващи дейности по обмен на опит и
обучение. Натрупаните знания и опит се трансформират в презентации и кратки
резюмета с цел трансфер на информацията и резултатите до заинтересованите страни и
компетентните институции. Екипът по проекта и НГП разработиха план за
разпространяване на информацията сред голям кръг заинтересовани организации с цел
привличането им към включване в инициатива по създаване на регионален ИС Фонд.
Дейностите по К5 се изпълняват в рамките на заложения в проекта график и бюджет.
К7 Експертите на ФЕП участваха в две петдневни обучения във Виена през юни и
Милано през октомври. Обученията бяха на следните теми:
- Иновации и подкрепа на иновации за МСП в Австрия;
- Подкрепа за иновативни МСП в Италия..
Експертите на ФЕП натрупаха опит и познания в областта на развитие и подкрепа на
иновациите. Запознаха се с добри практики за подкрепа на иновативни МСП.
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PLAN4ALL
Европейска мрежа на добрите практики за обмен на данни за
пространствено планиране
финансиран по Програмата на ЕС “eContentplus”
Номер на проекта 318007
Стратегическите намерения на проекта Plan4all се структурират около необходимостта
от обмен на информация, свързана с пространствено планиране, между странитечленки на ЕС, между всички административни нива.
В обмена би трябвало да се включат граждани и бизнесмени. Очевидно, някои страничленки са изградили необходимата транс-гранична инфраструктура за Географски
информационни системи (ГИС) и по този начин отговарят на наложените от модерния
контекст предизвикателства. Идентифицирането на подобни практики както и анализ
на модалностите на тяхното разпространение са съществени фактори за промени и
развитие на местно ниво и за изграждане на интегрални системи.

Сфера на дейност: Пространствено планиране на европейско ниво
Партньори:
No

Име на партньора

Съкращение

Стра
на

Роля в проекта

1

University of West
Bohemia

UWB

CZ

Координация, изследване, стандартизиране

2

International Society of
City and Regional
Planners

ISOCARP

NL

3

Statutarni mesto Olomouc

OLOMOUC

CZ

4

Technology Development
Forum

TDF

LV

5

Help service remote
sensing s.r.o.

HSRS

CZ

6

Landesbetrieb
Geoinformation und
Vermessung

LGV
Hamburg

DE

7

Stichting EUROGI

EUROGI

NL

Оценка, стандартизиране, анализиране и
разпространяване на информация

8

Bauska District Council

Bauska DC

LV

Доставчик на съдържание, тестиране и
валидиране

9

Provincia di Roma

PROVROMA

IT

Доставчик на съдържание, анализиране,
тестиране и валидиране

10

Fondazzjoni Temi Zammit

FTZ

MT

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

11

GEORAMA

GEORAMA

GR

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

Оценка, стандартизиране, разпространение,
анализиране
Доставчик на съдържание, тестиране и
валидиране
Доставчик на съдържание, тестиране и
валидиране, анализиране

Доставчик на съдържание, на технология и
стандартизиране
Доставчик на съдържание, тестиране и
валидиране
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No

Име на партньора

Съкращение

Стра
на

Роля в проекта

12

Navarra de Suelo
Residencial S.A.

NASURSA

ES

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

13

Hyperborea s.c.

HYPER

IT

Стандартизиране, прилагане, валидиране и
тестване

14

AYUNTAMIENTO DE
GIJON

GIJON

ES

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

15

The National
Microelectronics
Applications Centre Ltd

MAC

IE

16

CEIT ALANOVA
gemeinnützige GmbH

CEIT
ALANOVA

AT

17

Asplan Viak Internet as

AVINET

NO

18

Dipartimento di Studi
Urbani - Università degli
Studi di Roma Tre

DIPSU

IT

19

Euro Perspectives
Foundation

EPF

BG

20

Agentia de Dezvoltare
Regionala Nord-Vest

ADR NordVest

RO

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

21

Regione Lazio – Direzione
Regionale Territorio e
Urbanistica

Lazio

IT

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

22

Help forest s.r.o.

HF

CZ

Доставчик на съдържание, тестиране

23

AMFM GIS ITALIA

AMFM

IT

Доставчик на съдържание, анализиране,
разпространение на информация, валидиране,
укрепване на капацитет

24

Ministry of Ecology,
Energy, Sustainable
Development and Town
and Country Planning

Доставчик на съдържание и технологии,
стандартизиране
Доставчик на технологии, стандартизиране

Доставчик на технологии, стандартизиране
Дизайн, изследване, стандартизация

MEEDAT

FR

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

Доставчик на съдържание,
анализиране,тестиране и валидиране

Начало: 1 май 2009г.
Край: 31 октомври 2011г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Райна Карчева, Стелиян Димитров, Велеслава Абаджиева, Милена Игнатова, Веселина
Колешева, Михаела Цекова, Цанко Арнаудов, Климент Найденов, Виолета Янева

Основна цел
Да се изгради мрежа от местни, регионални и национални публични структури,
потребители и производители, представители на информационната индустрия, на
организации за пространствено планиране, на университети и изследователски
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центрове, на международни организации с цел постигане на консенсус, свързан с
наложителното хармонизиране на ГИС данни съгласно принципите, заложени в
Директива INSPIRE (http://inspire.jrc.ec.europa.eu). По този начин се осъществява
принос и към стандартизирането на свързаните с пространствено планиране данни от
Приложенията към Директивата. Проектът Plan4all (http://plan4all.eu) ще постави
акцент върху необходимото хармонизиране на данни за пространствено планиране,
върху обмен на съществуващи „добри практики” в различни региони на ЕС и ще
изгради отворена мрежа за сътрудничество с различни структури, организации и
идентични действащи проект.

Специфични цели
 Да приложи заложените в Директива INSPIRE принципи на пространствено
планиране (Директивата INSPIRE си поставя за цел да ускори създаването на
Европейска информационна инфраструктура за пространствено планиране,
която да дава достъп до интегрирани пространствени данни на всички
потребители)
 Да хармонизира и подобри оперативната съвместимост на данните за
пространствено планиране
 Да укрепи капацитета за предоставяне на мрежови услуги и за обмен на данни

 Да улесни транс-граничната употреба на интегрирани данни
Целева група
Потребители & производители на информация, национални & местни власти

Очаквани резултати
 Европейски форуми за пространствено планиране;
 Анализ на изискванията на Директивата INSPIRE и изграждане на капацитет за
приложение;
 Анализ на добри практики от гледна точка на организация, сътрудничество и
хармонизиране;
 Препоръки за пространствено планиране в следните области:
o Пространствено планиране - мета дата профил;
o Концептуален модел за данни, отнасящи се до следните
теми:
управление на земи, употреба на земи, услуги, предоставяни от
правителствата, индустриални производства, земеделска сфера, сфера на
управление/рестрикции/регулиране на зони, естествени рискови зони;
o Анализ на схеми от предходни модели;
o Разработване на инфраструктурни мрежи, включително регистри,
открития,изгледи, трансформации пространствени данни;
o Бизнес модели;
 Пилотни приложения на постигнатите резултати при пространствено планиране;
 Четири регионални семинара;
 Една европейска конференция.
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Основни дейности
 Разработване на Анализ на актуалното състояние в основната сфера на действие
с акцент върху идентифициране на водещи региони и местни администрации,
върху идентифициране на иновативни практики и предизвикателства, върху
възможни платформи за анализ на адекватни технологични развития и
тенденции, върху нуждите на пространственото планиране и изискванията на
системите за планиране.
 Дизайн на Plan4all мета дата профил – разработване на общ профил за
европейско пространствено планиране.
 Дефиниране на Plan4all модел за данни, основаващ се на съществуващи
национални модели и техните комбинации и тяхното трансформиране в
сферите на Директивата INSPIRE.
 Разработване на мрежова архитектура с цел разпространение на мрежова
архитектура с цел разпространение на мрежовите принципи за европейско
пространствено планиране по силата на INSPIRЕ.
 Разгъване на пространство за тестиране – използване на съществуващо
технологии и услуги, прилагани в някои от регионите на страните-партньори
 Тестване на съдържанието
 Разработване на система за оценка на качество с цел оценка на
резултатите,постигнати от Plan4all
 Провеждане на информационни дейности, постигане на консенсус и създаване
на условия за устойчиво планиране

Извършено през 2010:
В рамките на изминалия период услията бяха насочени основно към привеждането в
експлоатация на предвиденият като основен продукт на проекта „Plan4all Geoportal”.
Същият се явява платформа за тестване, визуализация и споделяне на
геопространствени данни и информация, свързани с планирането и управлението на
територията. Основните дейности се съсредоточават в Компонент 5 (Мрежова
архитектура) и Компонент 6 (Тестване). Паралелно с това бяха осъществявани
дейности, свързани с Управлението на проекта (Компонент 1), както и мероприятия
насочени към неговото популяризране (Компонент 9). Към края на отчетният период
започна и реалната работа по Компонент 7 (зареждане на данни и съдържание) и
Компонент 8 (Валидиране).
В рамките на описаните по горе дейности, експертният екип на Фондация Евро –
Перспективи постигна следните основни резултати:
 Разработи се национална архитектура за целите на проекта, която е достъпна
както от страницата на Plan4all www.plan4all.eu , така и от следната връзка:
www.geoportal-bg.com
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Същата беше приведена в експлоатация, като с цел тестване беше заредена с
данни за общините Ямбол и Варна.
Бяха разработени и пуснати в експлоатация услуги за каталогизиране на данните
(CSW), услуга за интернет картографиране (WMS) и услуга за даунлоад
(сваляне) на геопространствени данни (WFS). Всички те са базирани на ArcGIS
server платформа.
Започна работа по привеждане на данните към стандартите, разработени от
Plan4all;
Екипа успешно представи проекта на годишната среща на Асоциацията на
американските географи през м. Април във Вашингтон (САЩ).
Представители на екипа на проекта от страна на Фондация Евро – Перспективи
участва и във всички работни срещи по проекта през изминалия период, в това
число Годишната работна среща във Виена през месец май и две работни срещи
в Рим- през февруари и октомври.

Изкуството и природата (ARTS&PARKS)
финансиран от Програма „Култура 2007-2013” на ЕС
CU7 – COOP7

Сфера на дейност: валоризиране на културно-историческото наследство в
защитени територии

Партньори:
Община Смолян - Родопите
Община Preci (регион Умбрия), Италия - Национален парк на Monti Sibillini
Асоциациите на местните органи на Montecelano (Област Пулия), Италия - Национален
парк Гаргано и праисторическата Paglicci пещера
Международно лятно училище за Европейска древна история, Италия
Община Самотраки, Гърция - Родопите
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Хидробиологически институт Охрид, Македония - Охридското езеро и парковете около
него
Офисът за туризъм на Bohinj, Словения, планиращ Експериментален археологически
парк
Фондация „Евро – перспективи” – Натура 2000 зона „Витата стена”, Област Габрово

Начало: Август 2009г.
Край: Септември 2010г.
Статус: текущ
Екип от страна на ФЕП:
Виолета Янева, Велеслава Абаджиева, Милена Игнатова

Основна цел:
Повишаване информираността на местното население относно историята и културното
наследство на областта, както и осъществяването на междукултурен диалог чрез
представяне на изложби; демонстрации на техники на експериментална археология:
възпроизвеждане на древни инструменти, керамика, бижута, текстил; анимация
включваща представяне на традиционни разкази или приказки проследяващи историята
на регионите, в които се реализира проекта.

Специфични цели:
 Осъществяване на взаимодействие между местни творци-артисти, спецификата
на природната среда и наличните артефакти
 Историческо проучване, включващо събиране на информация относно връзката
на човешкия начин на живот, неговото материално измерение и природната
среда, както и анализ на фолклора на местната общност
 Идентификация на историческите факти в рамките на културния и
археологическия контекст и тяхната интерпретация чрез различните форми на
изкуството. Акцентиране върху възпитателното въздействие на всеки от
подготвяните продукти
 Представяне на съответните продукти пред обществеността в природните зони
на всеки от партньорите
 Създаване на документален филм за процеса на реализация на проекта и
представянето на различните изложби, анимации и демонстрации

Пътуващите артисти винаги са били част от културното наследство на Европа. Този
проект е синтез между преподаването и иновации, предложени от млади творци на тема
история и културно наследство. Градини, открити пространства и природни паркове са
не само добро място за спорт и разходки, те пазят също така значими исторически
артефакти, те са жива памет. С помощта на експерименталната археология млади
творци ще разкажат на обществеността, поканена в парковете за културата и бита на
своите предци чрез: практически изложби, театрални представления и др.
Изкуствата и природата са най-разбираемия инструмент на познанието за младите хора
с различна културна единичност, те дават и възможност за формиране на историческо
съзнание сред гражданите на Европа.
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Извършено през 2010:
В рамките на проект „Arts and Parks” Фондация „Евро-перспективи” създаде
туристическа анимация в 4 части: „Из дебрите на Витата стена”, като предварително
направи проучване на наличните природни, исторически и археологически ресурси в
защитена зона по Натура 2000 „Витата стена”, община Габрово. Това проучване в двете
основни направления: биоразнообразие и културно-историческо наследство на района,
ни позволи да идентифицираме от една страна:
защитените растителни и животински видове, които
биха представлявали интерес за потенциалните
посетители на месността, както и характерни за този
„природен парк” забележителности, като например
езерото Беляковец – най-високото карстово езеро в
България или множеството пещери в скалния венец
на Витата стена; от друга страна проучването на
историята на региона ни даде възможността да
идентифицираме няколко основни етапа на развитието на поселищата в него и да
фокусираме своето внимание върху два най-значими от тях, според нас, в контекста на
археологията и културно-историческото наследство, а именно: възникване, разцвет и
упадък на средновековното укрепление на Витата стена, изградено върху останките от
тракийско селище и периода на зараждане на днешните села около и на карстовото
плато „Стражата”, което се предполага, че е станало през 17-18 век.
Туристическата анимация, която беше разработена на базата на направените от
Фондация „Евро-перспективи” проучвания и креативното участие на местни творци,
представлява всъщност едно вълнуващо пътешествие през историята, културата и
природата на месността. Тя е условно разделена на 4 части: запознаване с факти около
възникването на средновековната крепост и преход до археологическите останки от
нея; запознаване с биоразнообразието на защитена зона по Натура 2000 „Витата стена”
и разходка до езерото Беляковец, с опиция за организирване на пикник; представяне на
мултимедиен пърформанс „Селото, което изчезна за една нощ”, който е своеобразно
пресъздаване на местна легенда за възникването на днешните села около Витата стена
и в същото време разказ за бита и нравите на местното население по време на
османското присъствие по българските земи 14-19 век (в контекста на европейската
история това е значим и специфичен период, който е способствал за културноисторическото развитие на източните части на континента); четвъртата част от
туристическата анимация е „творчески ателиета за работа с глина и природни
материали”, като основната ни идея тук е да дадем възможност на посетителите на
„парка” да погледнат на себе си като на творци и създадели или възползвайки се от
благотворното влияние на природата да вградят своята емоция в своеобразни
произведения на изкуството.
В рамките на проект „Arts and Parks”
Фондация „Евро-перспективи” направи представяне
на туристическата анимация (3-5 юли 2010), като
организира тестова група от посетители, предимно
млади хора, които имаха възможността да научат
повече за характерните за района животински и
растителни видове, да направят няколко прехода, да
се запознаят с историята на средновековната
крепост, да рисуват върху глинени съдове и да
бъдат зрители на премиерата на мултимедийния пърформанс „Селото, което изчезна за
една нощ”. Различните части от анимацията бяха представени от специалисти в
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различните области и бяха посетени от местни хотелиери, представители на община
Габрово, както и от жители на селата около Витата стена.
В дългосрочна перспектива имаме идеята туристическата анимация да бъде
водена от млади интерпретатори. В тази връзка беше разработена „Програма на
интерпретатора за екопътека Витата стена и Средновековна крепост Витата стена” и
беше организиран и проведен тридневен обучителен семинар (5-7 юни 2010). Поканени
да участват в семинара бяха учениците от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо
Семов”, гр. Габрово. В първият ден от семинара имаше въвеждаща лекция „Какво е
интерпретацията и основни техники на интерпретатора”, да продължат обучението си
във втория ден от семинара имаха възможност тези
от младите хора, които заявиха желанието си да се
запознаят с „Програма на интерпретатора за
екопътека Витата стена и Средновековна крепост
Витата стена” и да развият своите умения да бъдат
интерпретатори на туристически групи, в третия ден
от семинара участваха младежи, които се
престрашиха да представят свой индивидуален
метод и подход за работа с туристи на базата на вече
наученото през първите два дни. Така проведеният обучителен семинар ни даде
възможност да преценим възможностите и понетциала на младите хора от
Професионална гимназия по туръзъм „Пенчо Семов”, гр. Габорово, с които ще работим
и в бъдеще при практическото приложение на туристическа анимация „Из дебрите на
Витата стена”.
През месец септември мултимедийният пърформанс „Селото, което изчезна за една
нощ” - част от създадената по проект „Arts and Parks” туристическа анимация, беше
представен и на Римската крепост Секстагинта Приста в град Русе (16 септември 2010).
Спектакълът беше видян от близо 200 зрители, а събитието беше отразено в местните
медии. Чрез тази си инициатива Фондация „Евро-перспективи” успя да популяризира
идеите и целите на проект „Arts and Parks” и извън района и селищата около Витата
стена, да постигне едно по-дългосрочно сътрудничество в областта на културата и
културния туризъм, като си създаде потенциални партньори за реализирането на
бъдещи проекти и инициативи в посока утвърждаване на устойчивото взаимодействие
между изкуството и природата като мощен инструмент за опазване на околната среда и
съхраняване на историческото наследство на Европа.

„MiSRaR”
“Mitigating Spatial Relevant Risks in European Regions and Towns”
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС.

Сфера на дейност: обмяна на опит и добри практики и обсъждане на възможности
за предприемане на превантивни мерки за предпазване от различни природни бедствия
(наводнения, суша, пожар, свлачища), аварии и рискови ситуации.

Партньори: Водещата организация е Регион ZHZ (Холандия), други партньори –
Форли (Италия), Авейро и Мирандела (Португалия), Теспротия (Гърция), Талин
(Eстония) и Фондация „Евро-перспективи”, България.

18

Цел: Целта на проекта е да се извлекат знания за най-добрите практики за намаляване
на въздействието на рисковете и да се обмени опит по време на изпълнението на
проекта.
Целта на пратньорството е да се проучи чуждия опит относно идентифицирането на
рисковете и анализиране на процесите, водещи до мерки за превенция на бедствията,
намаляване ефекта на въздействие върху хората, инфраструктурата и околната среда.
Така например разполагането на голяма индустриална и транспортна инфраструктура
до жилищни райони води до различни рискове, които трябва да се вземат под внимание
в процеса на устройствено планиране. Наводненията, горските пожари, земетресенията
и свлачищата са други примери за природни бедствия.

Начало: ноември 2009г.
Край: декември 2012г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Мария Башева, Михаела Стоянова, Виолета Янева, Тихомир
Недялков

Основните дейности по проекта включват:
1. Стартираща среща
2. Въвеждащ семинар за представяне на проекта
3. 16 тематични семинара за обмен на опит и добри практики по темите идентификация на риска; анализ на риска; оценка на риска; залагане на цели за
предотвратяване на риска; инструменти за намаляване на пространствени
рискове; разписване на планове за намаляване на риска; финансиране на планове
за намаляване на риска; лобиране; мониторинг и оценка; създаване на мрежа;
4. Разработване на 4 прессъобщения и 5 информационни бюлетини
5. Разработване на Брошура за оценка на риска
6. Разработване на Наръчник за намаляване на въздействието от рисковете
7. Финална конференция

Извършено през 2010г.
През
2010
Фондация
„Евро
перспективи”
участва в четири
тематични семинара, организирани
по проекта. Първият беше през май
2010г. в Дордрехт, Холандия за
идентифициране на опасностите, а
вторият се проведе в Авейро,
Португалия, през юни, когато пред
партньорите бяха представени найдобрите практики за анализ на риска.
Темата на семинара, проведен в
Талин на 8 и 9 септември 2010 г. бе
"Оценка на риска в защитените зони
от НАТУРА 2000". Презентацията,
представена от Фондация „Евро –
перспективи” пред партньорите бе на тема „Мерки срещу пространствените рискове в
защитените територии в Природен парк „Българка”, основана на План за управление на
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защитена зона по Натура 2000 и проект за защита на свлачища от ерозия, включващ
иновативни техники за рекултивация, информационни и образователни дейности. От 26
до 29 октомври във Форли, Италия, се проведе четвъртият семинар за този период.
Двама членове на екипа и двама външни експерти присъстваха на тематичния семинар.
Централна тема бе да се обобщят всички най-добри практики, представени в
предишните семинари и да се направят изводи за оценка на риска. За да се даде
възможност за широка дискусия всички партньори попълниха обширен въпросник с 25
въпроса за различните области, в които бяха представени презентации на добри
практики.
Разпространено бе прессъобщение до
всички местни и регионални медии.
Преведен
и
разпространен
бе
информационен бюлетин за проекта и
изпратен
по
e-mail
до
местните
заинтересовани страни, които участваха във
встъпителния регионален семинар през
юни, представящ проекта на местно ниво.
Фондация „Европерспективи” осъществи
комуникационни
и
популяризационни
предоставяйки информация и в Интернет
страницата на проекта.

Постигнати резултати през 2010г.
Компонент 1
1. Първоначален семинар в Дордрехт, Холандия на 8 и 9 март 2010г.
2. Среща на Комитета за управление на проекта - 26 май 2010 в Дордрехт,
Холандия
Компонент 2
1. Превод на прессъобщение
2. Популяризиране на проекта чрез прессъобщение във в-к Форум и Интернет
публикации
3. Встъпителен регионален семинар на 07 юни 2010 в гр. Габрово
4. Разработване и разпространяване на информационни пакети
5. Стартиране на официалния Интернет сайт на проекта
Компонент 3
1. Събиране на информация, проучвания, анализи и добри практики за
идентифициране на риска
2. Подготовка за четири тематични семинара – попълване на модели за Добри
практики, разработване на мултимедийни презентации
3. Участие в тематични семинари за Идентифициране на опасностите и Анализ на
риска – проведени през май 2010 в Дордрехт, Холандия, юни 2010 в Авейро,
Португалия, септември 2010 в Талин, Естония и октомври 2010 във Форли,
Италия.
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„IMMODI”
Прилагане на Mo-Di
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС.

Сфера на дейност:
Обмен и пренасяне на добри практики в сферата на електронното управление и
електронното здравеопазване.
Развитието на подходящи електронни услуги /особено в отдалечени и изолирани
райони/ ще спомогне за преодоляване на явленията изолация и изостаналост. Преди
всичко, по този начин съществено ще се подобри жизнения стандарт на гражданите от
планинските територии.

Партньорите:
Асоциация TECLA (Италия), Регион Базиликата (Италия), Фондация Евро-перспективи
(България), Технологичен институт Блекинге (Швеция), Kainuun Etu (Финландия),
Център за иновации Баутзен (Германия), Областен съвет Оверн (Франция), Европейска
Асоциация на избраните представители на планински региони, Европейски планински
форум

Начало: Ноември 2009г.
Край: Декември 2011г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Михаела Стоянова, Мария Башева, Пламен Венков, Виолета
Янева

Цел:
Проектът цели капитализиране на резултати и добри практики, разработени от
партньорите в сферата на електронното управление и електронното здравеопазване,
които значително допринасят за развитието на планинските и селски региони. Избрани
практики ще бъдат представени на различни технически и регионални форуми, описани
подробно и издадени под формата на наръчник, обсъдени с управленски власти с цел
пренасянето им в областните стратегии на всеки партниращ регион.

Основни дейности:
8. Начална конференция
9. Организиране на 4 Форума за електронно управление
10. Организиране на 2 технически работни семинари
11. Организиране на 1 политическа среща на регионално ниво
12. 3 общи политически срещи с Deep delegations
13. Отпечатване на Наръчник с добри практики
14. Разработване и отпечатване на прессъобщения и бюлетини
15. Разработване на План за действие за внедряване на добра практика
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Извършено през 2010:
Компонент 1
1. Създаване на екип за управление на проекта
2. Участие на двама представители на Фондация „Европерспективи” в Среща на
съвета за управление на проекта – март 2010, гр.Потенца, Италия
3. Участие в дискусиите за създаване на Правила за дейност на Съвета за
управление, Ръководство за мониторинг и оценка, пътна карта на проекта
4. Участие на двама представители на Фондация „Европерспективи” в Среща на
съвета за управление на проекта – октомври 2010, гр.Карлскрона, Швеция
Компонент 2
1. Участие на двама представители на
Фондация „Европерспективи” в
Началната конференция в
гр.Потенца, Италия
2. Участие в разработването на лого
по проекта и предоставяне на
информация за Интернет
страницата по проекта
3. Разработване и отпечатване на 2
информационни материали за
регионални медии
4. Превод, отпечатване и
разпространение на брошура на български език по проекта
5. Превод и разпространение на два информационни бюлетина до заинтересовани
страни
6. Превод на листа с добрите практики на партньорите в сферата на електронното
управление и електронното здравеопазване
Component 3
1. Идентифициране на добри практики в сферата на електронното управление и
електронното здравеопазване, разработване за споделяне и внедряване от
пратньорите
2. Разработване на добри практики за електронно управление – Онлайн помагало и
ACSTRE software, според зададена рамка от водещия партньор.
3. Провеждане на регионален технически семинар за електронно управление през
май 2010
4. Провеждане на регионален технически семинар за електронно здравеопазване
през юни 2010
5. Определане на 3 добри практики за внедряване
6. Разработване и представяне на две добри практики за обмен с партньорите
7. Участие в два форума по електорно управление – в Карлскрона, Швеция през
октомври и Баутзен, Германия през ноември 2010 г. Разработване и представяне
на добри практики от България.
8. Разработване на анктена карта и анкетиране на 100 заинтересовани относно
възможностите на трансфер на добри практики
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SDI-EDU Обучение ИПД за регионално и градско планиране
SDI - EDU for regional and urban planning
финансиран от Програмата на ЕС за обучение през целия живот Леонардо
да Винчи
CZ/09/LLP-LdV/TOI/134010

Сфера на дейност: обучение за регионално и градско планиране с помощта на
Инфраструктура за пространствени данни (ИПД) - по-нова и по-широка дефиниция за
ГИС, включваща и мрежовите технологии и начините за ползване на
геопространствени данни и информация чрез интернет.

Партньори от Чехия, Латвия, Литва, Италия, България и Гърция
Начало: Октомври 2009 г.
Край: Октомври 2011 г.
Статус: текущ
Екип от страна на ФЕП:
Стелиян Димитров, Климент Найденов, Велеслава Абаджиева, Виолета Янева, Георги
Михайлов

Основна цел:
SDI-EDU ще разработи обучение в подкрепа на специалистите по териториалноустройствено планиране и архитектите за използването на Инфраструктурите за
пространствени данни за целите на регионалното и градско планиране. Обучението за
използването на Инфраструктурите за пространствени данни за целите на регионалното
и градско планиране ще демонстрира полезността на такъв тип курсове за повишаване
на разбирането относно пространственото планиране и инструментите му, които да се
използват за вземане на решения за регионалното развитие. Съдържанието ще наблегне
на важността на разбирането за околната среда, икономическите и социални фактори.
Това повишено разбиране ще допринесе за по информирано и равнопоставено
планиране.
Общата цел на проекта е да адаптира ИПД за плановиците като подобри знанията за
всички аспекти – технологични, данни, политически, законови, но също и бизнес
целите. SDI-EDU ще се концентрира върху изграждането на интернет основана
обучителна система, където ползвателите не само ще използват обучителните
материали и текстове, но и лесно ще стигат до визуализация на пространствени данни.

Очаквани резултати
Основните два очаквани резултата са:
1. създаване на иновативна интернет базирана платформа за професионално
обучение и електронно обучение, за да се създаде група от крайни потребители
интересуващи се от регионално, пространствено и градско планиране, ГИС
технологии и т.н. Платформата ще включва следните компоненти:
 видео лекции
 URM приложение
 Инструменти и мобилно обучение
 Метаданни със специфична за региона информация
 Каталог
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 Геохостинг
2. Практическо обучение, което ще сподели резултатите от предишни европейски
проекти като HUMBOLDT или NaturNet Redime. Съдържанието ще се представи
чрез мултимедия и географски данни, изследвания и симулации, които
демонстрират някои от приложенията на планирането и устойчивото развитие.
Тук целта е да се премине от знание в глобални рамки към детайлна, местно
ориентирана информация демонстрирайки аспектите на планирането на ниво
община.
Всички обучителни материали от проекта ще са налични чрез SDI-EDU уебпортал,
където потребителите ще намерят съответни обучителни елементи, които да ги водят в
процеса на обучение. Обратната връзка с крайните потребители по време на проекта ще
осигури информация за партньорите за оптимизиране на инструментите.

Основни дейности
Изпълнението на проекта е разделено на 7 компонента:








К1 – Анализ на потребностите и изискванията
К2 – Дизайн и приложение на обучението
К3 – Изготвяне на обучителната програма
К4 – Практическо обучение и валидиране на платформата
К5 - Разпространение
К6 - Експлоатиране
К7 - Управление

Извършено през 2010:
 Проведен е регионален семинар по
проекта в гр. София на 27-28.01.2010 г.
В
него
участваха
28
души
включително
представители
на
Народното събрание и Министерство
на
регионалното
развитие
и
благоустройството, както и студенти
от Софийски университет.
 SDI-EDU
е
представен
на
Международната
конференция
„Глобалните промени и регионалното
развитие”, София, 16-17.04.2010 г.
 Членове на екипа на Фондация „Евро – перспективи” участваха в работна среща
по проекта, проведена в Литва (гр. Шаули), 29-30.03.2010.
 ФЕП представи проекта на регионална среща на Областния съвет за развитие за
Област Пловдив, 11.06.2010 г.
 SDI-EDU бе представен в гр. Ямбол на Националната конференция „GIS за
местното управление”, 22.07.2010 г.
 Членове на екипа на ФЕП участваха в годишна работна среща, проведена в
Гърция (гр. Селианитика) 26.-27.08.2010.
 Проектът бе представен на 8та Национална конференция „География и
регионално развитие” България, гр. Созопол, 23-25.09.2010. Докладът е
отпечатан в сборника на конференцията.
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 3ма представители на ФЕП участваха в работна среща по проекта, проведена в
Чехия (Пилзен), 01-02.11.2010.
В рамките на 2010 г. беше създадена и преведена на български език брошурата на
проекта, както и обучителните материали към него.

Изграждане на университетски лабораторен комплекс
за популяризиране на възобновяемите енергийни технологии
в България
финансиран от Фонд „Научни изследвания” към МОН
ДРНФ 02/4

Сфера на дейност: промоция на енергийна ефективност и възобновяеми енергийни
източници

Бенефициент: Научно – изследователски сектор на СУ „Св. Климент Охридски”
Партньори:
Фондация „Институт за технологии и развитие”
Фондация „Евро- перспективи”

Начало: декември 2009 г.
Край: декември 2011 г.
Статус: текущ
Екип от страна на ФЕП:
Златина Карова
Георги Михайлов
Велеслава Абаджиева

Цел на проекта
Да се създаде научно практическа основа за стимулиране развитието на фотоволтаиката
в България и популяризиране ползата от ВЕИ чрез лабораторно и практическо тестване
на различни технологии за преобразуване на слънчева радиация в електроенергия и
внедряване в учебния процес на студентите от СУ „Св. Климент Охридски”

Специфични цели:
 Да се тества ефективността на различни фотоволтаични технологии
 Да се осигури научнопрактическа информация относно фотоволтаиката в
България за научните среди и широката общественост, като се интегрират
данни от изградените фотоволтаична микроцентрала и лаборатории в единна
информационна система за мониторинг и контрол;
 Да се проучи и приложи чужд опит в научно-развойната дейност, свързана с
използване на ВЕИ;
 Да се обогати учебния процес на катедра „Органична химия” и специалностите
„Екохимия”, „Химия”, „Физикохимия”, както и магистърските програми „Зелена
химия”, „Органични материали във високите технологии” в СУ „Св. Климент
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Охридски”, чрез провеждане на практикуми и лабораторно тестване на
иновативни технологии във ВЕИ;
 Да се популяризира ролята на слънчевата енергия и високите ВЕИ технологии
за създаване на предприемаческа култура сред студентите от СУ „Св. Климент
Охридски”;
 Да се подобрят обществените нагласи и повиши информираността сред научната
общност по отношение на ВЕИ.

Очаквани резултати:













Сформиран екип и успешно изпълнени и отчетени проектни дейности;
Извършен одит на слънчевия енергиен потенциал, посредством закупена техника,
направени измервания и др.
Изградени 6 тестови микроцентрали с обща мощност 30KWp, като всяка
микроцентрала е с мощност 5KWр и е изградена въз основа на индивидуална
технология.
Добив на над 30 000 KWh електроенергия годишно от 6-те микроцентрали.
Обособяване на лабораторен център по технологично предприемачество в областта
на ВЕИ към ЦТТ
Изградена ИИС за мониторинг и контрол, интегрираща данни за ефективността на
всяка тествана технология.
Изграден специализиран уебсайт, на който се поддържат информация и данни от
сравнителния анализ на шестте технологии.
Проучен и анализиран чужд опит в лабораторно изпитване на технологии за ВЕИ
Допълнен учебно практическия хорариум на учебните дисциплини: „Екохимия”,
“Слънчева енергия” , “Зелена химия”, “Органична химия”, “Физикохимия” и др. с
възможности за реално тестване и допълване с практически казуси и
информационно управление на данни.
Проведени 2 кръгли маси относно ВЕИ технологиите и 1 конференция / Деня на
предприемача/ за популяризиране на резултатите от тестването и сравнителните
анализи и подържан абонамент за членство в международна мрежа.
Създадения център по технологично предприемачество в областта на ВЕИ, който
гарантира устойчивостта на всичко постигнато в рамките на проекта, ще допринесе
за поддържането и тестовата експлоатация на изградената научната инфраструктура
и нейния принос в учебния процес.

Ефективността на работата изисква разделяне на задачите в следните основни
направления:
1. Създаване на научна инфраструктура по фотоволтаика за осъществяване на
научни изследвания и събиране и анализ на данни за експлоатационните
характеристики на фотоволтаичните панели;
2. Изграждане на научно-приложна инфраструктура за обучение на студенти,
млади учени и докторанти с цел повишаване ефективността на обучение и качеството
на изследванията в природонаучните специалности в СУ;
3. Създаване на инфраструктура за обучение и практически действия по
технологично предприемачество в областта на ВЕИ за студенти и докторанти от СУ.
За постигане на целите на проекта ще бъдат изградени:
 6 експериментални фотоволтаични микроцентрали в СУ „Св. Климент
Охридски”, снабдени с необходимата измервателна техника;
26

 Лаборатория за експериментални изследвания на фотоволтаични модули,
свързващи и преобразователни компоненти, технологично оптимизиране,
настройки, събиране, съхраняване и обработка на данните от микроцентралите;
 Лабораторен център по технологично предприемачество в областта на ВЕИ в СУ
„Св. Климент Охридски”, оборудван с необходима за това техника и софтуер

Основни дейности
Дейност 1 – Управление на проекта
Дейност 2 – Подготвителна за изграждане на фотоволтаичната инсталация
Дейност 3 – Строително-монтажни работи (СМР).
Дейност 4 – Изграждане на информационно измервателна система (ИИС)
Дейност 5 – Изграждане на учебна лаборатория към Химическия факултет на СУ
„Св. Климент Охридски”
Дейност 6 – Изграждане на лабораторен център по технологично в областта на
ВЕИ към Центъра за трансфер на технологии (ЦТТ) на СУ „Св. Климент Охридски”
Интегриране на микроцентралата, учебната лаборатория и лабораторния център по
технологично в областта на ВЕИ в ИИС за научни и учебни цели и провеждане на
учебни практикуми
Дейност 7 – Проучване на чужд опит, обучение на млади учени и приложение на
фотоволтаиката в учебния процес на СУ „Св. Климент Охридски”
Дейност 8 – Разяснително - популяризационна дейност и включване в национални и
международни мрежи в подкрепа на фотоволтаиката
В настоящия проект Фондация „Евро-перспективи” се включва конкретно в част от
Дейност 7 „Проучване на чужд опит, обучение на млади учени и приложение на
фотоволтаиката в учебния процес на СУ „Св. Климент Охридски” и частично в
Дейност 8 „Разяснително - популяризационна дейност и включване в национални и
международни мрежи в подкрепа на фотоволтаиката”. През 2010 г. бе изготвена
листовка за проекта и разпространена широко включително на Пловдивския панаир и
бяха подготвени материали за качване в инетрен сайта на проекта, изготвян от НИС на
СУ. ФЕП с помощта на външен експерт изготви Задание за Комуникационна система за
измерване на параметри на фотоволтаична система и създаване на база данни, което бе
предоставено на НИС на СУ. В края на годината бе възложено Проучване на опита в
сферата на обучението по енергийната ефективност и възобновяеми енергийни
източници (ЕЕ и ВЕИ) за целите на итеграцията му в учебния процес в СУ, Химически
факултет.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” ЗА ПЕРИОДА
01.01.2010 Г. – 31.12.2010 Г.
Изготвен въз основа на Баланса и отчета за приходите и рaзходите

Парични средства към 01.01.2010 г. в хиляди лева
Получено финансиране през периода в хиляди лева
Получени дарения през периода в хиляди лева
Получени през периода суми по заеми, вкл. банкови
приходи и разлики от валутни курсове, други приходи в
хиляди лева
ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

В хил. лева
12
192
130
129
463

Разходи в хиляди лева за периода 2010 г.
За заплати на персонала
За социални осигуровки
За външни услуги, включително хонорари и счетоводни
услуги
За ДМА
За други услуги, включително командировъчни – пътни,
дневни, нощувки
За банкови разходи, лихви по договори и разлики във
валутни курсове
За върнати заеми
ОБЩО РАЗХОДИ

В хил. лева
115
16
191

Парични средства към 31.12.2010 г. в хиляди лева
Дълготрайни материални активи към 31.12.2010 г. в лева

8
1

1
71
4
57
455
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