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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
Г-жа Мария Михайлова Башева, представител на ДПП „Българка”
Гергана Петрова Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти,
Изпълнителен директор
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, гр. Габрово
 Изпълнителен директор
Камен Константинов Чипев

3

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: завършен
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Камен Чипев, Михаела Стоянова, Ралица Манолова, Виолета
Янева, Милена Игнатова, Николай Николов, Диана Терзиева
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
8. Брошура на проекта
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9. DVD
10. Компилация от най-добрите практики
11. Финална конференция

Извършено през 2011:
Първата изява за 2011 г бе участието на Фондация „Евро – перспективи” по
покана на Звеното за управление на ИНТЕРРЕГ ІVС в Четвъртия Европейски
Международен Форум за Сътрудничество, който се проведе в Будапеща на 3-4
февруари 2011 г., където представихме опита си от проекта MORE4NRG.
Министерството на регионалното развитие и благоустройството също покани
Фондацията да представи проекта MORE4NRG на Информационния ден в София,
който се състоя на 27 януари, 2011 г. Това представяне резултира в публикация за
проекта във в. Капитал.
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 2011 г. успяхме да привлечем вниманието на Националната агенция за
енергийна ефективност (сега Агенция за устойчиво енергийно развитие), чийто
представител участва в Заключителната конференция по проекта в Холандия през юни
2011 г. Специално за Конференцията бе изготвено описание на уникалния български
продукт – розовото масло и то бе представено
пред всички участници в събитието.
Желанието да се разпространи най-широко
опитът от проекта и събраните добри
практики резултира в организирането на
национален семинар за приключване на
проекта в Шабла (2-3 септември, 2011 г.),
където отново бе представена Националната
агенция за енергийна ефективност, Област
Габрово и ключови заинтересовани страни от
страната. В резултат се появиха и 5
публикации в медиите.
Основната дейност в рамките на 2011 г.
бе подпомагането на Областна администрация
на Област Габрово в подготовката на
Областния план за енергийна ефективност,
който детайлизира мерките и действията за
стимулиране на ЕЕ и ВЕИ на територията на
областта. Планът бе приет през юни 2011 г. За
целите на изготвяне на Плана Фондация „Евро
– перспективи” изготви Проучване на добри
практики
за
действащи
структури,
подпомагащи провеждането на местната и
регионална политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ.
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През 2011 г. бяха преведени на български език основните резултати от проекта и
бе изготвен пакет за разпространение сред заинтересованите страни. В пакета бяха
включени следните документи:
1. Финалният доклад от партньорското посещение в Габрово през 2009 г.
3. Проучване на добри практики за действащи структури, подпомагащи
провеждането на местната и регионална политика по отношение на ЕЕ и ВЕИ
4. Разработеният в рамките на проекта Интернет инструмент за наблюдение
изпълнението на политиката за ЕЕ.
5. Финалната брошура по проекта „ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ ЗА УСТОЙЧИВА ЕНЕРГЕТИКА”
6. MORE4NRG НАСОКИ/УКАЗАНИЯ ЗА МОНИТОРИНГ НА ПРОЦЕСА НА
РАЗРАБОТВАНЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕГИОНАЛНИ ЕНЕРГИИНИ ПЛАНОВЕ
7. Каталог – добри практики, събрани по проекта
8. Преведохме на български език и филма за проекта.
Пакетът с резултатите от проекта бе изпратен до 100 заинтересовани страни.

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
 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
6

 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: 30 април 2012г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Райна Карчева, Вихра Андонова, Велеслава Абаджиева, Златина Михайлова – Карова,
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

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
7








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 2011:
Основните дейности през 2011 бяха съсредоточени в следните Компоненти на проекта
- К1 (Управление и координиране на проекта), К2 (Комуникация и Информация), К4
(Инструментите), К5 (Фондът), К6 (Агенцията) и К7 (Обучение)
К1 – ФЕП продължи да работи в близко сътрудничество с Водещия партньор и всички
партньори по проекта през целия период на 2011 г. Вече бяха отстранени всички
административни проблеми и пречки пред проекта на национално ниво. Екипът на
ФЕП и всички външни експерти допринесоха за постигане на целите на отделните
Компоненти на проекта и направиха съществен принос към осъществяване на
планираните резултати.
Две ключови събития белязаха този финален период от осъществяването на проекта:
1. След техническа визита на екип от водещата организация в София през юли
2011 г. бе дадена формална възможност на ФЕП да планира и осъществи
дейности в рамките на К6 – анализ на правната и институционална
инфраструктура на иновационната политика в България и лансиране на
инициативи в тази сфера.
2. След консултации с партньорите и ръководните структури на Програмата на
европейско ниво бе отчетена необходимостта от продължение на проекта до 30
април 2012 г. Проектът бе продължен и екипът на ФЕП получи възможност да
разшири дейността си в посока на К6, където не бяха планирани съществени
инициативи за ФЕП;
Представители на ФЕП взеха участие във всички работни срещи, технически и
тематични, организирани в рамките на проекта. За преодоляване на определени
закъснения по изпълнение на проекта, екипът на ФЕП удвои усилията си и организира
редовни контакти с българската администрация, НПО, браншови организации и
представители на бизнеса. Всички задължения, свързани с управлението на проекта от
административен и финансов характер бяха изпълнявани в срок и качествено.
К2 Бяха организирани редовни срещи със създадената през 2009 година НГП
(Национална група за подкрепа). Тези срещи допринасяха за успешното изпълнение на
проекта и постигане на неговите цели,
анализиране на постигнатите резултати и
мултиплициране на постигнатите ефекти.
Продължени
бяха
традициите
за
сътрудничество в рамките на Европейския
ден на Предприемача. Нови елементи в
дейността на ФЕП:
 Привличане на нови институционални
партньори – общините София, Бургас
и Габрово
 Засилени информационни контакти с
екипа на МИЕТ, натоварен с разработването на Закон за иновациите в България
 Нараснал интерес в медиите – публикация във в. Капитал
Разпространените материали (в превод на български език), презентации и информация
за проекта достигнаха над 60 специалисти с профил „иновации” и „МСП”.
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К3 - Дейностите по К3 бяха завършени още през 2010 . Разработеният Доклад –
Синтез за състоянието на политиките в
подкрепа на иновативните МСП и
функционирането на адекватни финансови инструменти в България (вкл. и Обобщения
транснационален доклад ), бе отлична база за развитието на К4 и К5.
К4 - Екипът на ФЕП след задълбочен анализ на «добри европейски практики» и
консултации с представители на институциите предложи адекватен инструмент за
България - SEED Фонд, насочен към финансиране на стартиращи иновативни МСП.
След активна подготвителна дейност под методическото ръководство на водещия
партньор на К4 бе лансирана инициатива за
създаване на този финансов инструмент в
страната. Новите достижения:

През юли 2011 МИЕТ
изпрати Писмо за намерения до ФЕП,
с което декларираше волята си за
сътрудничество
в
сферата
на
финансови инструменти в подкрепа
на иновативни предприятия

Екипът на ФЕП бе включен в
процеса на обсъждане на проекто Закон за Иновациите в България – предоставена бе серия от информации за пакет
от инструменти прилагани от партньорите в Австрия и Италия, за SEED Fund и
различните възможности на неговото осъществяване

Екипът на ФЕП бе поканен от ръководителите на програмата JEREMY
за България да предостави информация и документация за предвидените
финансови инструменти

Стартира разработването на подробен Аналитичен доклад за възможните
финансови инструменти, които бяха идентифицирани в рамките на проекта и
Препоръки към компетентните власти за диверсифициране на финансовите
инструменти в подкрепа на иновациите.
Материали бяха предоставени и консултации бяха осъществени с Общинския
Гаранционен Фонд за подкрепа на МСП и се създаде устойчива база за последващо
сътрудничество.
К5 Дейностите по създаване на Регионален Фонд за интелектуална собственост
претърпяха съществени промени поради намеса на Европейския Инвестиционен Фонд
и създаване на нов контекст в ЕС – изграждане на Единно патентно пространство.
Експертите на ФЕП продължиха активното си участие в изпълнение на нови задачи:
 Предоставяне на пилотни проекти за патенти/иновации, с оценка на тяхната
иновативност по методология, предоставена от водещата организация – AWS.
Екипът на Фондацията и външни експерти успяха да опишат 7 пилотни проекта,
анализираха ги и изпратиха два на Водещия партньор за оценка. В резултат двата
проекта от България се класираха на трето и седмо място от общо 15-те проекта
предоставени от всички партньори.
 Благодарение на високото качество на извършената работа от екипа на ФЕП
организацията бе поканена от Водещия партньор на този компонент да участва в
разработването на финалния материал - SEE.IP Fund Information Memorandum.
К6 ФЕП планира и осъществи дейности в рамките на този работен пакет, чиято
основна цел е анализ на институционалната и правна рамка на иновативния процес,
оценка на иновативния потенциал. (вж К1)
10

Бяха осъществени следните дейности:
 Анализ на актуалния контекст и на основните потребности/предизвикателства
пред иновационната политика в България. „Анализът” представя синтез на 4
изследвания (данни, констатации, препоръки), отнасящи се до иновативния
контекст за МСП на национално ниво и на местно ниво с участие на експерти
от общините в София, Бургас и Габрово. Вниманието на авторите бе
съсредоточено върху: (1) механизмите за разработване на адекватна, интегрирана
стратегия за провеждане на иновационна политика и са отбелязани необходимите
институционални и правни промени, подкрепени от адекватни човешки и
финансови ресурси, както и неотложните мерки за ефикасно приложение на
планираните стратегически намерения и (2) формите за устойчива подкрепа на
МСП, които се стремят да развиват иновационната си дейност и да обогатяват
иновационните си умения – адекватни финансови инструменти, информационни
платформи, интегриране в европейски мрежи
 Подготвено е лансирането на Инициатива „Платформа за иновации” за
промоция и подпомагане на иновативни МСП. Основната мисия на Инициативата
е да допринесе за подобряване на иновационния климат в страната чрез
стимулиране ефективното управление на иновациите в предприятията и
подобряване на институционалната и правната система на иновациите. В
съзвучие с последната инициатива на ЕС, каквато е създаването на Съюз за
иновации, и ползвайки резултатите от проекта, тази инициатива ще съдейства на
обществеността и преди всичко на бизнеса да си даде сметка в много по-голяма
степен за това, какви големи конкурентни предимства носи управлението на
иновациите .
К7 Експертите на ФЕП участваха в две обучения – обучение на обучители и
запознаване с методологии на оценка на иновативността. Натрупана е конкретна и
новаторска екпертиза в области като уптавление на иновации, финансиране на
иновации, оценка на иновативен потенциал.
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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: завършил
Екип и експерти в България:
Стелиян Димитров, Велеслава Абаджиева, Милена Игнатова, Веселина Колешева,
Михаела Цекова, Цанко Арнаудов, Климент Найденов, Виолета Янева, Славко
Димитров

Основна цел
Да се изгради мрежа от местни, регионални и национални публични структури,
потребители и производители, представители на информационната индустрия, на
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организации за пространствено планиране, на университети и изследователски
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 2011:
През 2011 година приключи работата по проекта като цяло, същият беше
отчетен и защитен успешно, като в резултат на това екипа и работата му беше оценена
отлично от Европейската комисия.
През изминалата година бяха извършени следните дейности:
Участие в работен семинар в Рига по отношение архитектурата на проекта,
февруари 2011
Работа по адаптиране и прилагане на модела Plan4all към избраните за примерни
за България геопространствени данни от областта на устройството на
територията – ОУП Варна и кадастрални данни Ябмол
Адптираните и хармонизирани данни бяха интегрирани в разработеният
геопортал www.geoportal-bg.com и www.plan4all.eu
Модела и данните бяха оценени от независими експерти като бе констатирано,
че те все още са далече от хармонизация с изискванията на модела Plan4all
Препоръките бяха оформени като доклад и предадени на Ръководителя на
проекта
Основният продукт на проекта е „Plan4all Geoportal”. Същият се явява платформа за
тестване, визуализация и споделяне на геопространствени данни и информация,
свързани с планирането и управлението на територията.
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„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.

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 партньорството 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, Пламен Венков, Атанас Генков

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 2011г.
През 2011 година Фондация „Европерспективи” участва в шест тематични семинари в
рамките на проекта като домакинства и организира един от тях.
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Първият форум за годината се проведе в Дордрехт, Холандия. ФЕП имаше трима
представители. През първия ден на семинара се проведе среща на Управителния
комитет, където представителите на всичките седем партньори споделиха своята
оценка за изпълнението на проекта досега, партньорството, полезността на обменените
практики и др. ФЕП подготви презентация на тема: Смекчаващи инструменти като част
от областния план на Габрово за провеждане на спасителни и аварийновъзстановителни дейности. Презентацията включваше оценка на времето, на човешките
ресурси, на оборудването, оценка на съществуващите правомощия и средства, и
възможностите за тяхната координация. Предвидени бяха 3 различни групи посещения
на място: горски пожари, Натура 2000, наводнения.
Вторият тематичен семинар се проведе в
средата на април в града-партньор
Мирандела, Португалия. Темата на
семинара
бе
"Смекчаващи
инструменти". Двама представители на
ФЕП присъстваха на събитието и
изнесоха презентация за свлачищните
условия
в
област
Габрово.
Третият тематичен семинар се проведе в
Габрово от 6 до 9 юни 2011 г. Дневният
ред на събитието включваше всички
договорени елементи: презентации,
посещения на място, демонстрации.
През
първия
ден
партньорите
представиха своя опит в областта на инструментите за смекчаване на последиците. Две
посещения бяха включени в дневния ред на семинара: рекултивация на свлачище и
открит урок за деца, обучавани за адекватни реакции в случаи на различни видове
бедствия.
За по-широко разпространение на
семинара, организиран в Габрово,
екипът на ФЕП подготви и изпрати
съобщение до медиите. То бе излъчено
по Дарик радио и публикувано в
електронното издание на медията.
Освен това, статията бе публикувана и в
списание "Кенгуру", и бе посветена на
закрилата и обучението на детето.
Следващият тематичен семинар беше
организиран през септември от гръцкия
партньор регион Епирус. Двама
представители на ФЕП участваха в
него. Те изнесоха презентация за
планирането, с акцент върху съдържанието на плана, различните части в него,
отговорните институции за разработването и одобряването на плана. Представителите
на ФЕП също взеха участие в посещенията на място в Игуменица: Националния център
за неотложна помощ, пожарната команда, опожарена горска площ.
Двама представители на ФЕП взеха участие в десетия (за проекта) тематичен семинар,
който се проведе в Авейро, Португалия, в края на октомври. Неговата тема бе за
"Анализ на разходите и ползите". ФЕП представи "Финансовата стабилност на
националните системи на защитените територии", т.е. анализ разходи-ползи на
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плановете
за
управление
на
защитените
територии.
Последният семинар, реализиран през тази година се проведе в Талин, Естония, от
28.11.2011 до 01.12.2011. Представените добри практики бяха за Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане и за Българския червен кръст. Двамата
представители на ФЕП също участваха в посещението на влажна зона в Национален
парк Lahemaa на Kolga-Aabla.
ФЕП
също
подкрепи
популяризирането
на
проект
МИСРАР по време на Панаира на
добрите практики на проектите по
ИНТЕРРЕГ IVC в Краков в края на
ноември. Бе организиран щанд,
съвместно с водещият партньор от
Холандия,
който
представяше
проекта, някои от най-добрите
практики, участващите организации и
сферата на работа. Проектът бе
интересен, както заради целевата тема
– смекчаване на последствията при
бедствия и гражданска защита, но и
поради факта, че там нямаше други подобни проекти.

Постигнати резултати през 2011
Компонент 1
1. Среща на Комитета за управление на проекта
2. Проведени два одита
3. Изготвени два Отчетни доклада
Компонент 2
1.Разработена и разпространена информация за пресата
2. Публикуван информационен материал в електронно издание
3. Радио предаване за проекта
4. Статии за списания
5. Преведени 2 бюлетина на български език и разпространени сред заинтересовани
страни по електронна поща
6. Участие в Панаир на добрите практики по INTERREG IVC в Краков и
разпространяване на информация за проекта
Компонент 3
1. Участие в 6 тематични семинара
2. Участие в 8 посещения на място
3. Организиране и провеждане на 1 тематичен семинар в Габрово
4. Идентифицирани и разработени 5 добри практики
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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: 31 март 2012г.
Статус: текущ
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Михаела Стоянова, Мария Башева, Пламен Венков, Виолета
Янева, Вяра Стефанова, Силвия Арсова

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:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Начална конференция
Организиране на 4 Форума за електронно управление
Организиране на 2 технически работни семинари
Организиране на 1 политическа среща на регионално ниво
3 общи политически срещи с Deep delegations
Отпечатване на Наръчник с добри практики
Разработване и отпечатване на прессъобщения и бюлетини
Разработване на План за действие за внедряване на добра практика
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Извършено през 2011:
Компонент 1
1. Участие в 2 срещи на Комитета за управление
2. Провеждане на 2 одита
3. 1 Финансова среща в Рим с Водещия партньор за консултиране на бюджета и
изпълнението на проекта
4. 2 отчетни доклада
Компонент 2
1. Разработване на прессъобщение за
Форума по електронно управление в
София и разпространение до
медиите.
2. Публикуване на информационен
материал за проекта на интернет
страниците на Националния
статистически институт и Фондация
"Евро перспективи"
3. Разпространение на 1 бюлетин по
проекта до заинтересованите страни
4. Превеждане и изпращане по
електронна поща до
заинтересованите страни на 1 прессъобщение и 1 бюлетин.
5. Публикуване на 3 статии в регионалния вестник "Форум”.
6. Публикуване на 4 информационни материали в интернет-страницата на Фондация
"Евро перспективи" - за конференцията в Брюксел, за подписването на плановете за
действие, за Заключителното събитие в България, за популяризиране на уеб-сайт
http://www.epractice . ЕС/
7. Превод на български език на Общ Наръчник за добри практики
8. Превеждане на български език на 2 плана за действие
9. Издаване и разпространение на 500 копия на Общ Наръчник за добри практики.
10. Отпечатване на 300 копия на план за действие Valma и популяризиране сред
заинтересованите страни.
11. Участие в конференция в Брюксел за популяризиране на 2 плана за действие за
трансфер на добри практики
12. Участие в заключителната конференция по ИММОДИ в Клермон-Феран и на
церемонията за подписване на плановете за действие.
13. Участие в Панаир на добрите практики на проектите по програма ИНТЕРРЕГ IVC в
Краков, за популяризиране на проекта
ИММОДИ
14. Организиране и провеждане на 1
Заключителното събитие по проекта в
България
15. Провеждане на работни срещи, преди
разработването на плана за действие
Valma
Компонент 3
1. Три посещения на място
2. 3 проучени добри практики и 2
избрани за трансфер
3. Проведена политическа среща
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4. Проведен Форум за електронно управление
5. Разработване на два плана за действие – Първият е Валма (Valma) в Габрово –
Е-гражданство за проблемите на околната среда и вторият е NURSE GUDRUN –
Шведският опит, приложен в Неонатологията в Габрово. Тези два плана за действие
имат за цел да установят насоки за прилагането на добрите практики, избрани от
фондация Европерспективи в рамките на проекта IMMODI. Те съдържат въведение,
предоставящо информация за област Габрово, където добрите практики ще се прилагат,
описващо контекста и съответните институции, които са свързани с реализацията на
практиката и ще се възползват от резултатите.
По-нататък, плановете за действие включват описание на добрата практика и
нейните характеристики и основни елементи, аналитичната част и SWOT анализ,
целите, стоящи зад избора на добрата практика. Разделът за заинтересованите страни,
участващи в изпълнението на избраната добра практика изтъква взимащите решения.
Предоставената информация се отнася до заинтересованите страни и тяхната роля в
прилагането на добрата практика.
Най-важната част на плановете за действие е работният план, който подробно
описва фазите и основните задачи, които трябва да бъдат разработени в рамките на
проекта. Той предоставя информация за отделните работни пакети. Документът
продължава с индикаторите за добрата практика, които ще служат за измерване на
резултатите и успеха на реализирания чужд опит. Те ще бъдат критериите за оценка на
изпълнението на добрата практика.
Финансовата част съдържа всички потенциални източници на финансиране на
проекта и тяхното участие се изисква по време на изпълнението.
Главата относно устойчивост и прехвърляне е посветена на насоките за устойчивост,
която ще осигури продължаването на прилаганата добра практика и оценка на
възможността за прехвърлянето й в други региони.

6. Подписването на план за действие Валма;

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, Милена
Игнатова, Веселина Колешева
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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
 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
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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 2011:
 Беше проведена среща по
проекта в София (България) –
април, 2011
 SDI-EDU е представен на 7-ма
Международната конференция
„Сигурност в епохата на
глобалните промени”, София,
15-16.04.2011 г.
 Членове на екипа на Фондация
„Евро
–
перспективи”
участваха във финалната среща
по проекта, проведена в
Сицилия (Италия), 27-31.08.2011.
 Проектът бе представен на 9-та Национална конференция „География и
регионално развитие” България, гр. Созопол, 23-25.09.2011. Докладът е
отпечатан в сборника на конференцията.
В рамките на 2011 г. бяха преведени обучителните материали към проекта.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” ЗА ПЕРИОДА
01.01.2011 Г. – 31.12.2011 Г.
Изготвен въз основа на Баланса, отчета за приходите и рaзходите и отчета за
паричните потоци

Парични средства към 01.01.2011 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
8
343
177
199

727

Разходи в хиляди лева за периода 2011 г.
За заплати на персонала
За социални осигуровки
За външни услуги, включително хонорари и
счетоводни услуги
За ДМА
За други материали и 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
128
36
236

Парични средства към 31.12.2011 г. в хиляди лева
Дълготрайни материални активи към 31.12.2011 г. в
лева

25
1

0
126
8
168
702
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