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ГОДИШЕН ОТЧЕТ
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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 Райна Карчева, Председател
Г-жа Ралица Манолова, представител на Областен управител – Област Габрово
главен експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г-жа Михаела Стоянова, представител на Областен управител – Област Габрово,
старши експерт Регионално развитие и териториално устройство
Г-жа Ирена Петкова, представител на РИОСВ - София
Г-н Антон Станчев, представител на Министерство на околната среда и водите,
Дирекция на Национален парк „Централен Балкан
Г-н Стелиян Димитров, представител на Софийски университет
Г-жа Моника Христова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван
Рилски”
Доц. д-р Величка Ангелова, представител на Минно-геоложки университет „св. Иван
Рилски”, Катедра „Автоматизация на минното производство”
Г-жа Гергана Генчева, представител на Фондация ТАЙМ – Екопроекти,
Изпълнителен директор
Г-жа Райна Карчева
Г-жа Мария Башева

 Управителен съвет
Г-жа Велеслава Петрова Цакова, гр. София, ПРЕДСЕДАТЕЛ
Г-жа Стефка Димитрова Приставова, Минно-геоложки университет, гр. София
Г-жа Диана Терзиева, гр. Габрово
Г-жа Вихра Андонова, гр. София

 Изпълнителен директор
Г-жа Виолета Паскова Янева
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ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИМ
Местните храни – стимул за развитието на местния бизнес
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.
Проект № 1281R4

Сфера на дейност: стимулиране на иновациите в микро и МСП от сектор „храни”
Партньори: Водещият партньор е от Норвегия, а останалите са от Великобритания,
Гърция, Испания, Италия, Словения, Швейцария, Швеция и Фондация „Европерспективи” с фокус в Област София.

Начало: декември 2011г.
Край: декември 2014 г.
Статус: приключил
Екип и експерти в България:
Велеслава Цакова, Вихра Андонова, Виолета Янева
Цел: Проектът LOCFOOD цели обмяната на опит и добри практики на ниво региони за
подпомагане развитието на местните храни.

Специфични цели:
‐

‐

‐

Да се подобрят
съществуващите политики и регионални стратегии по
отношение на МСП и предприемачески инициативи в хранителния сектор на
местно ниво, чрез насърчаване на предприемачеството и иновациите по
отношение на местните храни;
да се направи преглед и анализ на съществуващите политики в сектора в
регионите на партньорите-участници по проекта. Да се определят вътрешни и
външни фактори, които влияят върху спецификата на отрасъла във всеки един от
регионите, партньори по проекта;
Да се обменят знания и опит като се извърши изследване и сравнение на
регионите, като по този начин се изгради по-ясна представа за спецификата на
местните фирми от агро- и хранително-вкусовия сектор.

Очакваните резултати от проекта са:
1. Стартираща среща
2. 8 регионални събития за обмен на опит
3. Разработване на специфични проучвания на добрите практики и законовата,
институционална, пазарна, финансова рамка за развитие и иновативна активност
на микро и малки фирми в сектора храни в Област София
4. Разработване на 9 регионални плана за действие включително за Област София
5. Общ бюлетин на проекта
6. Общ Интернет сайт на проекта
7. Брошура на проекта
8. Компилация от най-добрите практики
9. Финална конференция
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Извършено през 2014:
През 2014 година екипът на ФЕП участва в две регионални събития – семинари за
обмяна на добри практики, организирани от партньорите по проекта – през март в
Норвегия и през ноември в гр. Римини, Италия. Екипът на ФЕП организира и
регионално събитие в България – гр. София и Софийска Област през юни месец. Беше
проведен семинар в София с повече от 65 участника. Бяха посетени микро фирми от
сектор храни в Софийска област. Медийното отразяване бе съществено – 22
публикации. През октомври месец Велеслава Цакова участва в проведена Финалната
конференция по проекта в гр. Брюксел в рамките на 12та Европейска седмица на
регионите и градовете. В рамките на 2014 г. бяха проведени две срещи на Местната
група за подкрепа – през юни и октомври.

През 2014 г. беше разработен план за действие с цел мултиплициране на резултатите от
проекта в следващите три години в България. Към плана за действие е приложен и
бизнес план за реализация на бизнес модел на къса верига за доставки, добра практика
трансферирана от Швейцария. ФЕП участва в разработването на Наръчник с добри
практики за подкрепа на микро и малки фирми на ниво политика. Наръчникът е
достъпен на сайта на Фондация Евро - перспективи.
Информация за проекта и резултатите от него бяха публикувани в интернет медията
Клуб Предприемач http://www.clubpredpriemach.com/ - 8 статии. Разработени бяха и
разпространени сред заинтересованите лица 6 бюлетина на български език. През май
месец Велеслава Цакова и Вихра Андонова представиха добри практики от проекта на
среща на Националната селска мрежа. Вихра Андонова представи проекта на Деня на
предприемача, проведен през октомври 2014 г. Информация за проекта, и резултатите
от него може да се намери на интернет страница на проекта на английски език
www.locfood.no и на www.europerspectives.org .
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Подходи и инструменти на регионалната политика за подобряване достъпа до
финансиране и ускоряване на инвестициите в устойчива енергия
финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Европейската програма
за междурегионално сътрудничество ИНТЕРРЕГ ІVС и МРРБ.
Проект № 1024R4

Сфера на дейност: финансови инструменти за стимулиране на инвестициите в
устойчива енергия
Партньори: Провинция Флеволанд (Холандия, водещ партньор), Регионите Норботтен
и Вестерноррланд (Norrbotten and Västernorrland) (Швеция), Марамуреш Каунти и
Прахова агенция по енергетика (Румъния), Регионите Абруцо и Лацио (Abruzzo and
Lazio) (Италия), Агенция по енергетика във Валенция (Valencia) и Институт по
енергийна технология (Испания), Научен парк в Патра, представляващ областта Западна
Гърция (Гърция), Фондация "Евро перспективи"; представляваща област Софийска
(България), Провинция Ноорд-Брабант (Noord-Brabant) (Холандия), Асамблеята на
европейските региони, Агенция за регионално развитие Ешчак - Алфьолд (Észak –
Alföld) (Унгария), Съветът на Олдъм (Oldham), представляващ Голямата община на
Манчестър (Обединено Кралство) и Фондация „Евро-перспективи” с фокус в Област
София.

Начало: декември 2011г.
Край: декември 2014 г.
Статус: приключил
Екип и експерти в България:
Велеслава Цакова, Вихра Андонова, Виолета Янева, Ралица Манолова

Цел:. да осигури на партньорите регионални политически инструменти, механизми и
подходи за подобряване на достъпа до финансиране и ускоряване на инвестициите на
техните територии в проекти за устойчива енергия (например, възобновяема енергия,
производство, мерки за енергийна ефективност).
Специфични цели:
• Да събират и обменят добри практики на регионални политически инструменти,
механизми и подходи за подобряване на достъпа до финансиране и насърчаване на
инвестициите в устойчива енергия, от партньорите по проекта от други региони на ЕС
и проекти (напр. "Интелигентна енергия - Европа") и останалия свят [например
регионите R20 и Алиансът за климатични действия - (Climate Action Аlliance)].
• Да се анализират специфичните предизвикателства, свързани с финансирането на
устойчиви енергийни проекти в региона на всеки партньор и да се представи адекватен
пакет от инструменти и действия, които да спомогнат за постигане на устойчиви
енергийни цели за всеки регион.
• Да се подготвят конкретни и подробни устройствени планове за изпълнение за всеки
регион, така че да се гарантира реализирането на тези пакети от мерки.
• Да се прехвърлят съществуващите добри практики от "DE-on" (инструмент за
устойчиво енергийно развитие и финансиране) от водещия партньор Флеволанд към
други партньорски региони по проекта Regions4Green-Growth чрез програма за
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изграждане на капацитет (майсторските класове) и освобождението на три регионални
проекта по DE-on.
• Да разпространяват събраните примери за добри практики и опит, събрани по време
на дейностите по проекта и в други региони на ЕС, чрез специални комуникации,
събития за разпространение и продукти.

Основни дейности:
Дейностите по проекта включват събиране и документиране на ефективни политически
инструменти в тази област от партньори и други участници. R4GG прилага
методологията
„партньорска проверка“ (Peer Review), който включва няколко
партньори, посещаващи партньорски регион, за да анализират местните
предизвикателства и проблеми във връзка с предмета на проекта и на базата на своя
опит, да предложат конкретно подбрани пакети от политики и инструменти за
ускоряване на устойчивите инвестиции в енергетиката.
Това е процес на взаимно обучение, в който партньорите също изграждат своите знания
и капацитет. Първата стъпка е да се съберат и документират добрите практики от
партньорските региони (някои вече идентифицирани) в каталог на добрите практики
като основа за обмен и трансфер при партньорските проверки.
Общо 13 партньорски проверки се провеждат на две вълни. Всяка вълна стартира с
работна сесия (Workshop) за всичките 11 партньори, за които е предназначена
методологията, домакините на предстоящите проверки представят регионални
политически предизвикателства, върху които партньорите да се съсредоточат и се
съставят екипи от партньорски експертен персонал за всяка проверка. Когато бъдат
завършени всички прегледи, се провежда заключителен семинар, който обобщава
резултатите от процеса на проверките.
Проектът също така разработва специфичен метод за създаване на публично-частно
партньорство за инвестиции в устойчива енергия: DE-on модел, разработен от
Флеволанд, ще бъдат предадени на партньори в серия майсторски класове, и се
осъществява в три партньорски региона.
Моделът DE-on представлява 3-степенен метод, който включва:
1) Участие на заинтересованите страни;
2) Предпроектен анализ;
3) Планът DE-on (подробен план за организация, стратегия, финансиране и портфейл на
регионален DE-on).
Успоредно с тези майсторски класове, партньорите Лацио, Прахова и Олдъм /Голям
Манчестър действително ще прилагат този 3-степенен метод за развитие с
интензивната подкрепа на Флеволанд, за да разработят потребителски DE-on план за
техния регион.
В края на проекта, партньорите ще разработят планове за изпълнение за бъдещи
действия в техните региони, базирани на процеса на партньорска оценка и DE-on
майсторски класове и трансфер.
Постиженията на проекта ще бъдат документирани в Ръководство за методите и
реализираната добра практика и широко разпространени.
7

Сътрудничество с други организации и мрежи:
Проектът Regions4GreenGrowth ще установи връзки с други организации и мрежи, като
мрежа R20 и Eurisy. Второто сдружение ще организира работни срещи за използването
на спътникови данни, за да се получи информация за потенциала за устойчива енергия
в региона. Надеждна информация често пъти липсва, макар че е доста необходима, за
да могат потенциалните инвеститори да вземат решение да инвестират в проекти за
устойчива енергия

Очакваните резултати от проекта са:
1. 6 срещи на Съвета за управление и 4 срещи на Съвета за наблюдение
2. 1 план за комуникация
3. 1 уебсайт
4. 6 бюлетина
5. 2 брошури
6. 7 прес съобщения
7. участие в 9 външни събития
8. 14 видео клипа покриващи 13те партньорски проверки
9. 1 адаптирана методология за посещение на партньорите
10. 2 семинара за подготовка на посещения на партньорите и един финален семинар
11. 13 партньорски посещения
12. 13 добри практики
13. 13 доклада от партньорските посещения
14. 13 регионални плана за действие
15. 13 регионални плана за изпълнение
16. 3 обучителни семинара по De-on

Извършено през 2014:
Фондация Евро – перспективи бе координатор на екипа по изготвянето на доклада от
посещението на експертите в Регион Лацио, Италия. В началото на 2014 докладът бе
съгласуван с всички участници в посещението и одобрен от Регион Лацио.
Велеслава Цакова и експертът по проекта
Валя Пеева взеха участие в Конференцията
за разпространение на резултатите от
проекта, проведена през май в гр. Съндсвал,
Регион Вастернорланд, Швеция. В резултат
на това посещение бе взето решение да се
преведе представеният образователен филм
на български език и да се разпространи сред
Клубовете по устойчива енергия, създадени
в 13 училища в България. Този проект на
ФЕП е финансиран от Програма за подкрепа
на НПО по финансовия механизъм на
Единното икономическо пространство 2009 – 2014 г. и е резултат от работата по
Regions4GreenGrowth и отговаря на една от препоръките на международните експерти
– да се подобри комуникацията по въпросите на ЕЕ и ВЕИ.
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Най-важните резултати през 2014 г. е приемането от органите на ФЕП на Плана за
действие
за
инкорпориране
на
препоръките
на
международните
експерти в регионалните политики за
развитие
и
разработването
и
приемането на тригодишен План за
действие на Фондация Евро –
перспективи, използвайки препоръките
от посещението на експертите в
Софийска област през 2013 г. През 2013
г. ФЕП успя да допринесе за
включването на конкретни цели и мерки
в Областната стратегия за развитие на
Софийска област 2014 – 2020 г., за да се
приложат препоръките на експертите,
посетили България през 2013 г. Ето защо фокусът на Плана за действие е да подкрепи
прилагането на тези мерки.
През юни месец представител на ФЕП взе участие в семинар на EURISY в Лион по
въпросите на енергийната ефективност и подготовката на бъдещи съвместни проекти.
В началото на месец октомври се проведе Заключителната конференция по проекта в
гр. Бая Маре, Румъния, където участва Велеслава Цакова и представи работата на ФЕП
по проекта. В края на проекта през м. декември 4-членен екип на ФЕП участва в
извънредното посещение в Манчестър, Великобритания за обмяна на опит.
Последният период по проекта бе посветен на широко разпространение на резултатите
от проекта. Финалната брошура бе преведена от английски на български език и
разпространена. Поредица от 7 публикации бяха на правени в сайта на Клуб
предприемач http://www.clubpredpriemach.com/. Резултатите от проекта бяха
предоставени на 13те Клуба по устойчива енергия в училищата в гр. София, гр. Бургас,
гр. Ихтиман, с. Вакарел и гр. Балчик.
На 7 ноември Велеслава Цакова представи връзката между проектите MORE4NRG и
Regions4GreenGrowth на семинара „От Интеррег ІVС към Интеррег Европа”,
организиран от Министерство на регионалното развитие.
Информацията по проекта е налична на http://www.regions4greengrowth.eu/ и
www.europerspectives.org
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Разширяване на възможностите за реализация на иновативни идеи чрез
използване на интелектуалната собственост като средство за достъп до
финансиране на МСП в Югоизточна Европа.
Финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа и
МРРБ
EVLIA - SEE/D/0237/1.2/X

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

Партньори: Проектът се осъществява в партньорство с 31 организации от 10 страни
(Австрия, България, Германия, Гърция, Унгария, Италия, Румъния, Словения – членки
на ЕС и Хърватска и Сърбия – кандидат-членки на ЕС). Водеща организация е
Търговската Камара на Венеция – Италия. Координатор за България е Фондация Евро перспективи.

Начало: ноември 2012г.
Край: октомври 2014 г.
Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Велеслава Абаджиева, Вихра Андонова, Виолета Янева

Основна цел на проекта – да подкрепи развитието на иновативно
предприемачество и икономика, основаваща се на знание, чрез предоставяне на достъп
до финансиране за МСП. Целта ще бъде постигната чрез разработване на
стандартизирана методология за финансова и икономическа оценка, в сътрудничество
с финансови институции, на нематериалните активи на ММСП По този начин ще се
осъществи принос към създаването на общ пазар за добри идеи и иновации в
Югоизточна Европа.
Специфични цели на проекта:
1. Разработване и прилагане на единна методология за оценка на Интелектуална
Собственост (ИС) с цел разширяване на възможностите за достъп до
финансиране.
2. Проучване и трансфер на добри практики, осъществявани в
страните партньори по проекта
3. Създаване на условия за прилагане на разработените методи – национални
мерки и мерки на ниво Европа. В своето Съобщение до Европейския Парламент
от 2011, озаглавено Единен пазар за правата върху интелектуална собственост,
Европейската Комисия ясно декларира своята воля да създаде адекватни
условия за насърчаване и укрепване на иновативния процес в Европа с цел
гарантиране на икономически растеж, устойчива заетост и висококачествени
продукти и услуги за гражданите в ЕС. През февруари 2011, отбелязва
Съобщението, ЕК предприема анализ на възможностите за разработване на
единен инструмент, на европейско ниво, за оценка на интелектуална
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собственост. Този процес предполага оценка на нематериални активи като
средство за достъп до финансиране.

Специфичните цели на проекта ще
осъществяването на следните дейности:

бъдат постигнати чрез

1. Изследване на актуалното състояние на прилаганите методи за оценка на ИС в
Европа и света
2. Предприемане на анализ и оценка на актуалните нужди на партньорите,
свързани с разработване на единен метод в Европа за оценка, финансиране и
технологичен трансфер
3. Идентифициране на съществуващите пречки пред процесите на разработване и
прилагане на единен метод за оценка на ИС и предлагане на адекватни за
Европа решения
4. Разработване на интегрирана методология, в сътрудничество с партниращи
финансови институции, за оценка на ИС – идентифициране на адекватен
метод/методи за нейното приложение в Европа
5. Осъществяване на пилотна фаза, предполагаща тестване на селекционирани
методи за оценка на ИС в сътрудничество с ключови партньори и формулиране
на предложения за усъвършенстване, ако е необходимо
6. Създаване на условия за прилагане на разработените методи – национални
мерки и мерки на ниво ЕС

Извършено през 2014:
Изпълнението на проекта се структурира около Работни пакети РП:
РП/WP1 – Управление/Transnational project and financial management
Целта на този РП е да гарантира устойчиво и хармонично управление на проектните
дейности и на тяхното финансиране при зачитане на приетите от ЕС правила и
регулации.
За периода 01.01.2014 – 31.12.2014 г. се проведоха четири Съвета за управление на
проекта през месеците март, юни, октомври и декември.
През октомври 2014 ФЕП беше домакин на Съвета за управление на проекта.
РП/ WP2 - Комуникация/Communication activities
Целта на този РП е да гарантира ефикасното
разпространяване на информация за целите,
дейностите и резултатите на проекта с цел
създаване на благоприятна среда – в
национален и европейски план, за адекватно
прилагане на предложените методи за оценка
на ИС.
Разработена беше цялостна комуникационна
стратегия, план и уеб сайт на проекта: През
месец декември се проведе заключителното
събитие по проекта във Венеция. На събитието присъстваха партньорите по проекта,
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представители на банкови и финансови институции, представители на бизнеса и на
други заинтересовани лица от деветте страни, партньори по проект. Основната тема на
събитието беше представянето на услугата EVLIA за оценка на нематериални активи,
достъпна на ИТ платформата support2finance. Участниците обсъдиха резултатите по
проекта, чуха се различните гледни точки, както на финансовите институции, така и на
МСП, взели участие в местните пилотни дейности.
Информация за проекта беше разпратена чрез електронни бюлетини до над 70
професионалисти в сферата на оценка и защита на интелектуална собственост и
нематериални активи, банки и други финансови институции, бизнес организации и
други. Публикации за проекта бяха направени в он-лайн медия – Клуб Предприемач.
www.evlia.eu.
През месец декември се проведе заключителното събитие по проекта във Венеция. На
събитието присъстваха партньорите по проекта, представители на банкови и финансови
институции, представители на бизнеса и на други заинтересовани лица от деветте
страни, партньори по проект. Основната тема на събитието беше представянето на
услугата EVLIA за оценка на нематериални активи, достъпна на ИТ платформата
support2finance. Участниците обсъдиха резултатите по проекта, чуха се различните
гледни точки, както на финансовите институции, така и на МСП, взели участие в
местните пилотни дейности.
Информация за проекта беше разпратена чрез електронни бюлетини до над 70
професионалисти в сферата на оценка и защита на интелектуална собственост и
нематериални активи, банки и други финансови институции, бизнес организации и
други. Публикации за проекта бяха направени в он-лайн медия – Клуб Предприемач.
РП/WP5 – Прилагане на създадените инструменти и тестване/ Implementation of
supporting tools and testing
През 2014 година бяха адаптирани и
преведени на български модули за обучение
на
различните
заинтересувани
лица,
участници в процеса на оценяване на
нематериални активи – представители на
банки,
предприемачи,
оценители
на
нематериални активи, консултанти, др. В
периода август – октомври 2014 г. се
проведоха
еднодневен
присъствен
обучителен семинар на тема: ”Оценка на
нематериални активи на МСП” и он-лайн
обучение чрез използване на интегрираната платформа www.support2finance.eu.
Беше разработена услугата EVLIA за визуализация и качествена оценка на
нематериалните активи на МСП и предоставена за ползване на ИТ платформата
Support2finance.eu. Услугата ще е достъпна и през 2015 и 2016 г..
Всяко микро, малко или средно предприятие, заинтересовано в откриването стойността
на своите нематериални ресурси може да осъществи достъп до услугата EVLIA чрез
регистриране на платформата. Услугата се състои от два основни инструмента:
предварителен въпросник и въпросник за визуализация на нематериални активи.
След регистрация МСП ще бъдете поканени да попълнят предварителния въпросник,
чиято цел е да осведоми предприемачите за нематериалните активи, които притежават
и да открият как те могат да бъдат използвани за подобряване на техния бизнес.
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Разглеждайки резултатите от предварителния въпросник, предприемачът може да
решите да продължи анализите като се срещне с експерт по нематериални активи на
ФЕП, за да получи полезни и ценни предложения как да използва нематериалните си
активи, за да създадете добавена стойност за предприятието.
Като резултат от използването на услугата се получава окончателен доклад, съдържащ
цялостен анализ на нематериалните активи на дадено МСП, в който резултатите са
коментирани и представени в графичен вид.
Бяха разработени шест пилотни проекта с български МСП за тестване на услугата.
Всички участници в процеса изразиха задоволство от предлаганата форма за
визуализация и оценка на нематериалните им активи.
Проведе се среща с местната група за подкрепа с цел представяне на услугата и
обсъждане на резултатите от предлаганата методология и услуга за МСП.
РП/WP6 - Преглед и оценка на платформата, трансфер на знания и моделиране/
Revision of the platform, transfer of knowledge and modelization
ФЕП беше домакин на втория Комитет за оценка на напредъка и резултатите от
проекта, който се проведе в София през месец октомври 2014. и разработен правилник
за работата на Комитета. На края на проекта бяха подписани писма за намерение за
партньорство между ФЕП, Офис за Трансфер на Технологии към СУ „Климент
Охридски”, Национална Мрежа от Офиси за трансфер на технологии, Национален
Куриерски Клъстер ООД.
ПРОЕКТ BG051-0001-7.0.07.-0121
«Обмен на опит, ноу-хау и трансфер на иновативни подходи и добри практики за
развитие на човешките ресурси в микро, малките и средни предприятия за полесен преход към „зелена” икономика»
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС

Сфера на дейност: Развитие на човешките ресурси
Партньори: Агенция за енергиен мениджмънт, гр. Марамуреш, Румъния
Начало: 1.06.2013 г.
Край: 31.08.2014 г.
Статус: приключил
Екип и експерти в България:
Мария Башева, Велеслава Цакова, Виолета Янева, Михаела Стоянова, Атанас Генков,
Лилия Карагьозова
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Основна цел на проекта – Повишаване капацитета на предприемаческия човешки
ресурс на малкия и среден бизнес в България по отношение на възможностите за
развитие на “зелен бизнес”

Специфични цели на проекта:
 Насърчаване на предприемачеството чрез разширяване и надграждане на знанията
и уменията на представителите на целевата група;
 Обмен на опит, ноу-хау и добри практики между партньорските организации за
развитие на човешките ресурси в МСП за по-лесен преход към „зелена”
икономика.;
 Осигуряване на благоприятна среда за установяване на нови контакти и бизнес
възможности между членовете на целевата група;
 Допринасяне за качествено повишаване на знанията за подпомагане прехода към
„зелена” икономика.

Извършено през 2014:
1. Управление и мониторинг на проектните дейности:
- цялостно управление на дейностите;
- наблюдение и вътрешна оценка на изпълнението;
- финансова и техническа отчетност;
2. Установяване и обмен на иновативни идеи в сферата на “зелената икономика”
между партньорите от България и Румъния:
- Изследване на румънския опит и добри практики в
използването на средства за предоставянето на
интегрирана бизнес подкрепа за малкия бизнес с
насока “зелена икономика”;
- Наблюдение, проучвания и изследвания на
развитието и напредъка на зеленото
предприемачество и малкия бизнес в Румъния и
България;
- Избор на конкретни добри практики и обмяна на
опит на място в Румъния: 2 бр. визити на място
/общо 24 човека/;
3. Разпространение на придобитите знания и умения в България и Румъния:
- Организиране на 2 бр. семинари в България с представители на целевата група за
придобиване на информация, добри практики и опит в България;
- Проучване на модели и практики от опита на румънската организация
- Координирани съвместни действия с представители на целевата група при
разпространение на придобитите знания и умения;
- Организиране на национална конференция за представяне на идентифицираните
добри практики по проекта и мотивация на целевата група за преход към зелена
икономика
4. Създаване на е-библиотека и печатно издание с иновативни практики:
- Създаване на специална секция на сайтовете на двете организации (база данни и
библиотека), която ще подпомогне обмяната на знания и ноу-хау;
- Разработване на Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана
подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”
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5.Информация и публичност:
- Пресконференции;
- Брошури;
- Информационни папки;
- Информационни материали;
- Публикации в печатни и електронни, национални и регионални медии;
Постигнати резултати:
1. Проведено проучване на развитието на предприемачеството и малкия бизнес в
Румъния и България.
2. Проведени 2 бр. визити на място в Румъния за обмяна на опит на място за
представители на целевата група.
3. Проведени 2 бр. семинари в България за
придобиване на информация, добри практики и
опит в сферата на «зелената» икономика.
4. 12 броя проучени модели и материали за
предприемачи за улесняване прехода към
«зелена» икономика.
5. Организирана национална конференция за
представяне на идентифицираните добри
практики по проекта.
6. Създадена е-библиотека с иновативни практики.
7. Отпечатан Наръчник с иновативни практики за предоставянето на интегрирана
подкрепа на малкия бизнес в България за улесняване прехода към “зелена икономика”.
8. Информация и публичност по проекта - Пресконференции – 2 бр., Брошури – 3000
бр. – триезични, Информационни папки – 100 бр., Информационни материали – 100
комплекта, Публикации – 10 бр.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ
НА СЕКТОР “ РИБАРСТВО ” 2007-2013

Проект: АКВА ЗОНА
№ SH-K-B/1-1.1-002
Сфера на дейност: Рибарство и аквакултури
Начало: 14.08.2014г.
Край: 14.02.2015г.
Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Велеслава Цакова, Виолета Янева, Тихомир Недялков, Атанас Генков

Основна цел на проекта – да се популяризира рибарската област Шабла-КаварнаБалчик като производител на продукти от риболов и аквакултура и насърчи
консумацията на риба и рибни продукти в региона и в страната
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Специфичните цели на проекта са:

 Да се промотира МИРГ Шабла-Каварна-Балчик и рибарската област, чрез
иновативни практики и подходи
 Да се възстановят традиционни практики за приготвяне на ястия от риба и рибни
продукти и се запазят и популяризират.
 Да се увеличи туристическата посещаемост на рибарска област Шабла-КаварнаБалчик и се превърне в привлекателно място за посетителите.
 Да се повиши интереса към трите общини и да се създадат предпоставки за
развитие на кулинарен туризъм.

Извършено през 2014:
Дейност 1: Администриране на проекта:
Дейността включва организация за изпълнението на проекта, избор на външни
изпълнители и контрол качеството на тяхната работа; Контрол на разходването на
средствата по проекта, изготвяне на финансови и технически документи по проекта;
Дейност 2: Проучвателна и събирателна
дейност:
Дейността включва проучване и събиране на
традиционни рецепти, приготвени от риба и
рибни продукти. Ще бъде осъществен скрининг
сред различни целеви групи: представители на
местното население, рибари, ресторантьори в
околността, ще се съберат рецепти и
информация за рибарската област, изготвяне на
текст за книгата и снимков материал за
изданието. В рамките на тази дейност ще бъде
направено проучване и в една страна-членка на
ЕС, с която МИРГ Шабла-Каварна-Балчик
поддържат партньорски отношения - за техните традиции в областта на приготвянето
на рибни продукти и местни рецепти. Цялата информация ще бъде подготвена на
български и на английски език.
Дейност 3: Оформление и печат на книгата:
Книгата ще се отпечата в нестандартна кръгла форма, за да се засили интереса към нея.
Ще съдържа снимков материал и описателна част. В началото на книгата ще има
информация за рибарската област Шабла-Каварна-Балчик и информация за
партньорската област от страна-членка на ЕС, полезна информация, контакти.
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„Повишаване участието на НПО в създаването и прилагането
на политики за устойчива енергия”
финансиран по Програма за подкрепа на неправителствени
организации в България по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство.
Проект BG05/592

Сфера на дейност: образование по устойчива енергия
Партньори: Проектът се осъществява в партньорство с Energy Saving International
AS (ENSI), Норвегия

Начало: февруари 2014г.
Край: юли 2015 г.
Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Велеслава Цакова, Виолета Янева, Милена Игнатова, Гергана Генчева, Тодор Тонев,
Антония Новакова, ENSI – Валя Пеева.

Основна цел на проекта
Създаване на интерес за формиране на училищни клубове по устойчива енергия в
България

Специфични цели на проекта:





Осигуряване участието на неправителствените организации при
стимулирането на политики за балансирано развитие и устойчиво използване на
природните ресурси.
Създаване на клубове в училищата и свързването им в мрежа за отстояване
на интересите на опазването на околната среда на местно и регионално ниво.
Предоставяне на детайлна и задълбочена информация на учениците по
въпросите на устойчивата енергия и процесите за работа на местно равнище и
тяхното въвличане в практически действия за работа с местните
власти/училищното ръководство.

Основни дейности:
1. Обучение на обучители от Фондация „Евро – перспективи“, които ще работят с
ученическите клубове за създаване на устойчива мрежа от близо 600 ученика по
въпросите на устойчивата енергия.
2. Разработване на занимателни информационни материали, за да могат учениците да
се запознаят в дълбочина с темата и местната политика. Формиране на каталог с добри
практики.
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3. Провеждане на информационни кампании в училищата и общините – част от
проекта, за да се формират 12 ученически клуба и да се осъществят контакти с
местните власти.
4. Обучение на членовете на ученическите клубове по въпросите на устойчивата
енергия, за да могат учениците да разработят ефективни планове за действие на
клубовете.
5. Разработване на планове за действие на всеки от 12-те клуба и прилагане на
конкретни мерки за ЕЕ и ВЕИ от членовете им. Създаване на фейсбук профили на
клубовете. Привличане на поне 600 ученика.
6. Създаване на мрежа от училищни клубове по устойчива енергия, интернет страница
и фейсбук на мрежата. Осъществяване на контакти с подобни клубове от Норвегия.
7. Разпространение на информация за идеята на проекта и постигнатите резултати, за да
може да се създаде интерес за създаване на клубове в много повече училища в страната.
Методът на проекта е създаване на училищни клубове по устойчива енергия в четири
града в България. Два от избраните градове са в селски райони – Ихтиман и Балчик.
Другите два града са София и Бургас. Всичките градове са подписали Споразумението
на Кметовете (Covenant of Mayors), а Бургас, Ихтиман и София са предали своите
Планове за устойчива енергия.
Училищните клубове ще бъдат обучени за това как да участват активно в
разработването и прилагането на местната политика по устойчива енергия. Клубовете
ще бъдат свързани в мрежа и ще установят контакти с подобни клубове в Норвегия.
Основната комуникация ще се провежда чрез Интернет в социалните мрежи.
Проектът се основава на идеята, че децата са равностойни граждани и могат да вземат
активно участие в собственото си образование и в разработването и прилагането на
местната политика. Той се базира на педагогическия подход „научаване чрез действие”
или активно обучение. Включването на децата в учебния процес е осигурено с
практически дейности по въпросите на устойчивата енергия – игри, експерименти,
собствени изследвания, презентации, дискусии. Възрастовия интервал (13 - 17 години,
респективно 6 - 9 клас) е доказан като най-подходящ за постигане на промяна в
поведението. Включването на децата в активен енергиен мониторинг (например в къщи
или училище) от една страна ще повиши тяхната компетентност, а от друга ще доведе
до намаляване на енергийната консумацията и емисиите на парникови газове,
допринасящи за изменението на климата. С разширяване на извънкласните и
извънучилищните дейности се разнообразява и подобрява достъпът до съвременни
знания и умения по Енергийна ефективност (ЕЕ), възобновяеми енергийни източници
(ВЕИ) и изменение на климата. Ще се изградят нови умения за работа, мониторинг,
оценка и събиране на данни, които после да се използват в работата с местните власти
и/или училищното ръководство за подобряване на политиките и конкретните мерки за
енергийна ефективност в общността.
Работата с ученици влияе положително на няколко нива: от една страна се оформя
отговорно отношение към опазването на околната среда в подрастващото поколение,
което утре ще стопанисва планетата и от друга се използва потенциалът на учениците
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да повлияят върху останалите членове на обществото, като предадат научената
информация на своите родители чрез ежедневни дискусии и презентации и работят
целенасочено с местните власти и/или училищното ръководство. Допълнителна полза
от реализирането на проекта е стимулирането на доброволчеството, чрез участието на
децата в дейностите на училищните клубове по устойчива енергия. Всеки един от
училищните клубове ще разработи свой собствен план за действие, където ще
определи конкретни приоритети и ще планира съответни дейности. Децата ще имат
възможност сами да определят какъв тип дейности намират за интересни и биха искали
да подкрепят. От залесяване до енергиен мониторинг на училищните сгради, от
образователни кампании до иновационни приложения и придвижване с велосипед, тези
дейности ще допринасят за опазването на природата.

Извършено през 2014
Дейност 1: Обучение на обучители за екипа на ФЕП, проведено от норвежкия
партньор – ENSI
Обучението бе проведено в периода 10-14 март 2014 г. В обучението взеха участие 7
обучавани. Програмата беше наситена с много информация по въпросите на
общинското енергийно планиране и конкретни подходи за енергийна ефективност, найвече в сградите. В края на обучението бяха определени модулите за обучението на
учениците: Изменение на климата, Енергийна ефективност, Възобновяема енергия,
Етикети за енергийна ефективност, Общинско енергийно планиране, Подготовка на
проекти.
Дейност 2: Разработване на информационни материали по енергийна ефективност
за ученици.
Експертите на ENSI и обучените членовете от екипа на
ФЕП проведоха проучване в интернет и български
организации, работещи в сферата на образование по ЕЕ и
идентифицираха голям обем материали по темата на
проекта. Подбрани бяха подходящи публично достъпни
материали от европейски проекти, включително такива с
българско участие, които да бъдат предоставени на
училищата по проекта. Агенцията за устойчиво енергийно
развитие предостави наличните бройки от публикацията
„Повелителят на дъжда“, разработена по проекта „Деца за
бъдеще“. Договорено бе Екологично сдружение „За
земята“ да предостави образователни материали по
устойчива енергия, разработени по проекта SPARE.
Центърът за енергийна ефективност ЕнЕфект предостави
информационни диплянки и листовки. Преведе се от английски на български език
образователен филм „Енергия“, създаден от Регион Вестернорланд, Швеция
(ИНТЕРРЕГ ІVС проект R4GG). Фондация „ТАЙМ – Екопроекти” предостави
образователния филм „Ози-Озон“, играта „Ламята Вихра“ и Образователен пакет учебно помагало за ученици, методически насоки за учители – 5–8 клас. Компилирани
са 13 папки с образователни материали за ползване от Клубовете по устойчива енергия.
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Дейност 3: Информационни кампании сред 13-те училища партньори по проекта и
заинтересованите страни в градовете София, Балчик, Бургас, Ихтиман и с.
Вакарел.
Дейността стартира с разработване на кратка листовка за проекта. Проведоха се срещи
с ръководствата на всяко от 12-те училища и бе решено да се създадат Клубовете. В
процеса на кампанията се прояви интерес от още едно училище Професионална
гимназия с изучаване на чужди езици „Св. Методий“, гр. София и така Клубовете по
устойчива енергия станаха 13 на брой. Към настоящия момент са създадени всичките
13 Клуба.
Всеки от клубовете получи плакет с визията на проекта и името на клуба.

УЧИЛИЩЕ

Име на Клуба

СОУ "Христо Ботев", гр. Балчик

Клуб "Мисли в зелено"

СОУ с хуманитарно-естетически профил "св. Св. Кирил и
Клуб "Звездичка"
Методий", гр. Бургас
Клуб "Енергия и околна
среда"

СОУ "Петко Росен"", гр. Бургас
Професионална
гимназия
по
електротехника
електроника „Константин Фотинов“

и

Еко Клуб ВЕИ

ОУ "Христо Смирненски", с. Вакарел, Община Ихтиман

Клуб
"Енергийна
ефективност"

ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Ихтиман

Energy.bg

СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман

Клуб "Бъдеще"

25 ОУ "Д-р Петър Берон", гр. София

Клуб "Еко спасители"

52 ОУ "Цанко Церковски"", гр. София

Клуб "ЕКО"

64 ОУ "Цар Симеон Велики"", гр. София

Клуб
"Енергийна
революция"

68 СОУ "Академик Никола Обрешков"", гр. София

Клуб
бъдеще"

103 ОУ "Васил Левски"", гр. София

Клуб "Зелено училище"

ПГИЧЕ "Свети Методий"", гр. София

Клуб
"Енергия
бъдещето"

"Устойчиво

за
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Дейност 4: Обучение на членовете на ученическите клубове по въпросите на
устойчивата енергия.
С помощта на експертите от ENSI са
разработени Power Point презентации
за всеки от модулите:
1. Енергийна ефективност
2. Възобновяеми
енергийни
източници
3. Изменение на климата
4. Енергийни
етикети
и
сертификати
5. Общинско енергийно планиране
6. Подготовка на проекти
7. Как да подготвяме проекти
Използвана е стандартна форма за всички презентации, основана на визията на проекта.
Обучението е завършено в 13те клуба. То бе проведено в две части по два часа.
Обученията преминаха много успешно при висока заинтересованост от страна на
учениците с малки изключения. Във всеки от клубовете има ученици, които имат
значителни познания по темата и проявяват сериозна активност. В обученията се
включват представители на местната власт от общините София, Ихтиман и Бургас.
Направено е изследване на подходящи добри практики и информация за 30 от тях е
компилирана в Каталог на добри практики, наличен на сайта на проекта. Каталогът е
структуриран в 5 раздела/категории добри практики:






Енергиен мониторинг
Повишаване на енергийната ефективност
Образователни
Информационни кампании
Състезания

Дейност 5: Разработване на планове за действие на всеки от 13-те клуба и
прилагане на конкретни мерки за ЕЕ и ВЕИ от членовете им. Създаване на
фейсбук страници на клубовете.
Изготвени са 12 Плана за действие на клубовете.
Създадена е фейсбук страница на проекта
„Училищни клубове за устойчива енергия“.
Създадени са и страници на 12 Клуба. Плановете
и фейсбук страниците са налични на сайта на
проекта www.europerspectives.org/clubs
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Креативни региони с грижа за здравословните храни
Проект No 2014-1-UK01-KA200-000012
Финансиран по Програма Erasmus+
Cooperation for innovation and the exchange of good practices

Сфера на дейност: Професионално образование и обучение
Партньори: Проектът се осъществява в партньорство с 4 организации от 4 страни
(Ирландия, Северна Ирландия, България).

Начало: септември 2014г.
Край: август 2016 г.
Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Вихра Андонова, Велеслава Абаджиева,

Основна цел на проекта
Nourish EU е мотивиран от две взаимно свързани предизвикателства. На първо място,
статистическите данни показват, че повече от половината (52%) от възрастното
население на ЕС е с наднормено тегло. На второ място бедността в Европа се
увеличава. Статистиката от 2013 показва че 116 млн. европейци са в риск от бедност и
40 млн. страдат от тежки материални лишения. Известно е че евтината храна е найнездравословната храна. Тези две ясни предизвикателства представляват възможности
за МСП от хранителния сектор в ЕС да въвеждат иновации, да разработват и предлагат
по-здравословни и достъпни храни като използват и нови канали за дистрибуция на
храни. Въпреки всичко тези МСП откликват бавно като отчитат, че нямат
професионалния капацитет и умения да въвеждат иновации в производството и
предлагането на „по-здравословна храна”.

Очакваните резултати от проекта са:
1. Разработване на наръчник за съдействие и обучение на регионални участници в
създаването на партньорства, насочени към подкрепа на здравословното
хранене. Този наръчник ще съдържа описание на процеса за изграждане на
партньорство „стъпка по стъпка” и образци на документи които да се използват
при изграждането на партньорствата.
2. Създаване на набор от образователни ресурси достъпни чрез онлайн курс
предназначен за собственици и служители на МСП от хранителния сектор. Този
курс се нарича „Творчески начини за производство, продажба и дистрибуция на
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здравословна храна” и ще обучава собствениците и служителите как да
прилагат по-голяма иновативност и творчество в тяхната работа.
3. Тестване на обучителен модул за заетост насочен към младите безработни. Това
ще бъде обучение в практически условия, предоставени от собственици на МСП
от сектор храни, за придобиване на нови умения за осигуряване на заетост или
стартиране на собствен бизнес.

Извършено през 2014:
Реалното изпълнение на проекта започна с
провеждането на стартираща среща на партньорите по
проекта в гр. Крейгавън, Северна Ирландия на 10 и 11
ноември 2014 г.. На срещата всички партньори
представиха проблемите с наднорменото тегло на
населението в техните страни и разработиха програма
за изпълнение на проекта.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” ЗА ПЕРИОДА
01.01.2014 Г. – 31.12.2014 Г.
Изготвен въз основа на Баланса, отчета за приходите и рaзходите и отчета за
паричните потоци

Парични средства към 01.01.2014 г. в хиляди лева
Получено финансиране 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
102
349
172
521

Разходи в хиляди лева за периода 2014 г.
За заплати на персонала
За социални осигуровки
За данъци
За външни услуги, включително хонорари и
счетоводни услуги
За ДМА
За материали и други разходи, включително
командировъчни – пътни, дневни, нощувки
За банкови разходи, лихви по договори и разлики във
валутни курсове
За върнати заеми
ОБЩО РАЗХОДИ

В хил. лева
125
41
18
247

Парични средства към 31.12.2014г. в хиляди лева
Дълготрайни материални активи към 31.12.2014 г. в
хил.лева

7
3

3
118
13
51
616

Контакти: ул. Чепино 1-9, София 1680
Тел: 02 954 1080, 0887 550 138
E-mail: veleslava.tsakova@gmail.com
Website: www.europerspectives.org

24

