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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/
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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;
 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.
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Органи на Фондацията
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 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
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ПРОЕКТИТЕ, ПО КОИТО РАБОТИМ
„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.
Сфера на дейност: образование по устойчива енергия
Партньори: Проектът се осъществява в партньорство с Energy Saving
International AS (ENSI), Норвегия
Начало: февруари 2014 г.
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.
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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.
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
6

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 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 2015
Дейност 4: Обучение на училищните клубове
Проведено е обучението на 13-тия
клуб в ПГЕЕ „К.Фотинов“, Бургас
съгласно
планираното
на
04.02.2015 и 11.02.2015.
Учениците от Клуба по устойчива
енергия „Мисли в зелено“ от гр.
Балчик посетиха Албенската станция
за биогаз. Това бе отразено в статия
в
местния
вестник
„Балчишки
телеграф“.

Дейност № 5: Разработване на планове за действие от училищните
клубове
Изготвен е 13-тия План за действие на ПГЕЕ „К. Фотинов“, Бургас.
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Всеки от 13-те клуба получи средства в размер на 600 лева за изпълнение на
конкретни мерки от Плановете за действие. Изпълнените мерки са както следва:
Гр. Балчик
СОУ "Христо Ботев" – монтиран е фотосоларен панел за външно осветление на
двора на училището.
Община Ихтиман
ОУ "Христо Смирненски", с. Вакарел – засадени са
Дръвчета в двора на училището, монтирано е LED осветление – материалът е
във фейсбук
ОУ "Димчо Дебелянов", гр. Ихтиман – монтиран е енергоспестяващ звънец,
енергоспестяващо осветление в тоалетните и е проведена образователна
екскурзия за членовете на Клуба в гр. Велико Търново
СОУ "Христо Ботев", гр. Ихтиман – монтирани са
автомати за затваряне на външните врати на училището
гр. Бургас
ПГЕЕ "К. Фотинов" – монтирани са автоматични кранове за вода с фотоклетка.
СОУ с хуманитарно-естетически профил "св. св. Кирил и Методий" – монтирано
е енергоспестяващо осветление.
СОУ "Петко Росен" – подменени са тоалетните казанчета с нови
водоспестяващи.
Гр. София
25 ОУ "Д-р Петър Берон" – закупени са 2 броя велосипеди за членовете на
Клуба, които бяха връчени по време на заключителното събитие и е излъчен
репортаж по БНТ новините.
52 ОУ "Цанко Церковски" – извършена е вътрешна изолация на класна стая,
разлепени са съвети за енергоспестяване в училището, засадени са дръвчета,
изготвена е изложба на тема ЕЕ, която е представена пред всички ученици на
училището по време на заключителното събитие.
64 ОУ "Цар Симеон Велики" – монтирани са автомат за външната врата на
училището и енергоспестяващо осветление.
68 СОУ "Академик Никола Обрешков" – монтирано е енергоспестяващо
осветление.
103 ОУ "Васил Левски" – извършена е смяна на дограма в класна стая.
ПГИЧЕ "Свети Методий" – монтирани са умни разклонители със защита,
плафони със сензори за движение и единични смесители за вода.
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Реализацията на мерките е извършена по време на учебните занятия, с което
се счита, че всички ученици и преподаватели в училищата са разбрали за
дейността на Клубовете по устойчива енергия.
ФЕП изготви бланка за сертификат за участие и всеки член на клуб получи
такъв от съответния ръководител.
Дейност № 6: Създаване на мрежа от училищни клубове по устойчива
енергия
Създадена е Интернет страница на проекта www.europerspectives.org/clubs ,
която регулярно се обновява. Създаден е фейсбук профил на проекта
https://www.facebook.com/ustoichivaenergia , който регулярно се обновява.
Създаден е канал в Twitter https://twitter.com/SchoolClubs където се публикуват
новини за проекта. Функционира електронен каталог на добри практики – 30
броя. Каталогът е създаден в рамките на Дейност 4 с активното участие на
партньора ENSI. Събрани са кратки описания от всеки клуб, за да се представят
пред потенциални норвежки деца за осъществяване на бъдеща комуникация.
Партньорът по проекта ENSI осъществи проучване на норвежки училища и
дейностите им в сферата на енергийната ефективност и изменението на
климата, установи контакти с подобни клубове и училища в Норвегия,
промотира проекта сред тях и изпрати списък с 16 контакти. Списъкът с
контакти бе изпратен до всички Ръководители на 13те клуба с препоръка за
избор на контакти и осъществяване на връзка с норвежки училища. Експертите
на ФЕП изготвиха информация как да се изчисляват спестени въглеродни
емисии и я предоставиха на всички Ръководители на клубове.
Дейност № 7: Разпространение на информация за резултатите от проекта
По-голямата част от Клубовете организираха своите финални събития. ФЕП
изпрати плакати за събитията (произведени на по-ранен етап от проекта) до
всички клубове. Те бяха използвани за информиране на всички ученици и
преподаватели в училищата за предстоящите събития. Два от Клубовете не
успяха да организират заключителни събития поради по-късно изпълнение на
мерките и краят на учебната година. Това са: 68 СОУ, София и ОУ "Христо
Смирненски", с. Вакарел.
Проведените финални събития са както следва:
Гр. Ихтиман:
СОУ "Христо Ботев": 15.06.2015
ОУ "Димчо Дебелянов": 15.06.2015
Гр. Бургас
СОУ с хуманитарно-естетически профил "св. Св. Кирил и Методий": 19.05.2015
СОУ "Петко Росен": 15.06.2015 г.
ПГЕЕ "К. Фотинов": 19.06.2015
Гр. Балчик
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СОУ "Христо Ботев": 02.06.2015 в рамките на патронния празник на училището
Гр. София
25 ОУ "Д-р Петър Берон": 19.05.2015 В рамките на училищния спортен празник
бе организирано представяне на дейността на Клуба. Присъства БНТ и е
излъчен репортаж в Новините. Всички деца от училището и преподавателите
научиха за Клуба по устойчива енергия.
52 ОУ "Цанко Церковски": 13.05.2015 в рамките на празника на училището
64 ОУ "Цар Симеон Велики": 30.04.2015 в рамките на училищния спортен
празник.
103 ОУ "Васил Левски": 09.06.2015
ПГИЧЕ "Свети Методий": 29.06.2015
На национално ниво Велеслава Цакова проведе среща със Заместник
министъра на образованието и науката г-н Костадин Костадинов на 18.05.2015 г.
В резултат бе изготвено писмо до МОН с молба за разпространение на
информацията за проекта сред училищата в България. МОН изпрати писма до
всички РИ на МОН с информация за резултатите от проекта. С това
разпространението обхваща всички училища в България. Последваха контакти
с 9 заинтересовани учители от различни училища в страната. На тях им бе
изпратена цялата информация по проекта. В резултат ФЕП реши да качи в
интернет страницата на проекта всички материали, които при интерес могат да
се ползват от всички заинтересовани учители за създаване на подобни клубове.
Проведена е информационно-разяснителна кампания с помощта на ЕТ „ЕВЕЛИ
– Геновева Тодорова“.
Осъществена е регулярна комуникация чрез Фейсбук – обвързани са 13
фейсбук страници/профили на клубовете с фейсбук страницата на проекта и са
споделени публикациите на клубовете, регулярно са публикувани новини във
фейсбук страницата на проекта. Създадена е и осигурена информация в
Tweeter https://twitter.com/SchoolClubs
НПО и училищата бяха надлежно информирани за проекта чрез публикации в
Блулинк e-mail мрежата и следните портали:
Ucha.bg
http://ucha.bg
Национална
мрежа за децата http://www.nmd.bg/27626/
Национален
ученически
http://ecoparliament.com/news.php
екопарламент
http://www.ecoenergybg.net/UserFiles/File/EЕкоЕнергия
Bulletin%20May%202015.pdf

Осигурени са 14 публикации в медии, включително излъчване по БНТ новините.
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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 Цакова,
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 най-нездравословната 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
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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 здравословна храна” и ще обучава
собствениците 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 2015:
През 2015-та година екипът на фондацията разработи наръчник и приложения
към него за създаване на Партньорства с грижа за здравословната храна.
Нaръчникът е разработен на английски и се намира на сайта на проектa
www.nourisheu.com, достъпен и през сайта на ФЕП: www.europerspectives.org.
Съвместно с партньорите по проекта
стартира разработването на обучителни
модули, насочени към собственици и
служители на МСП от хранителния
сектор, както и за търговците на храни и
за
експертите,
които
определят
политиката в тази област. Този курс се
нарича
„Творчески
начини
за
производство, продажба и дистрибуция
на здравословна храна” и ще обучава
собствениците и служителите как да
прилагат по-голяма иновативност и творчество в тяхната работа. Основните
модули в курса са:
Модул 1:Иновации в нови здравословни храни за преодоляване кризата на
затлъстяване
Модул 2:Достъпни и здравословни храни
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Модул 3:Етични източници & eko храна
Модул 4:Как да направим ‘ефективен и зелен’ бизнеса с храни
Модул 5:Здравословна храна - Маркетинг за въздействие
Модул 6:Дистрибуционни канали за здравословна храна
Модул 7: Парадоксът на хранителните отпадъци – стратегии за институциите
Партньорите по проекта проведоха две среши в София, България и Лейтрим,
Ирландия.
Партньорската среща в София се проведе в периода 28.04. - 29.04., 2015 г.
Основният фокус на срещата беше приемане на наръчника и приложения към
него за създаване на Партньорства с грижа за здравословната храна,
разработен от екипа на ФЕП. Партньорите обсъдиха напредъка по
разработване на уеб сайта на проекта и на обучителната програма.

На втория ден от срещата партньорите по проекта и български институции и
експерти в сферата на производство и разпространение на здравословни храни
обсъдиха проблемите и предизвикателствата в сектора.
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В периода 13-14 октомври, 2016 г. се проведе третата партньорска среща в
Лейтрим, Ирландия. По време на срещата се запознахме с дейността на бизнес
инкубатор за фирми от сектора храни The Food Hub, в Дръмшанбо, Лейтрим и
взехме участие в конференция на тема „Здравословните храни като стимул за
иновации и възможност за развитие“.
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ВТОРИ ШАНС ПРЕДПРИЕМАЧИ

Проект No 20145-1-LE02-KA103-000384
Финансиран по Програма Erasmus+
Сфера на дейност: Професионално образование и обучение
Партньори: Проектът се осъществява в партньорство с обучителни
организации и организации за подкрепа на бизнеса от Ирландия, Германия,
Холандия, Испания и Фондация Евро Перспективи от България.
Начало: септември 2015г.
Край: август 2017 г. Статус: в изпълнение
Екип и експерти в България:
Вихра Андонова, Велеслава Цакова, Гергана Генчева
Основна цел на проекта
Проектът “RESTART ENTERPRENEURSHIP”/„ВТОРИ ШАНС” ПРЕДПРИЕМАЧИ,
финансиран по програма Erasmus + на ЕС, предлага подкрепа за всеки, който
иска да се поучи от предишния си опит в предприемачеството и да развие нови
бизнес инициативи.
В днешно време стартирането на бизнес става все по-лесно, но неговото
развитие и поддържане все още е по-трудната част: 50% от предприятията не
успяват да оцелеят през първите 5 години и банкрутите заемат 15% от
затворените предприятия. Финансовата криза в света също причини неуспехи в
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бизнес начинанията в Ирландия, Холандия, Испания и България. Европейската
Комисия отчита необходимостта да се даде възможност на коректни
предприемачи да рестартират бизнес, което намира отражение в Закона за
малкия бизнес (2008 г.). Ангажираността на ЕС и на националните институции
за подкрепа на „втори шанс” предприемачи се свежда най-често до инициативи,
свързани със законодателство и финансова рамка. В допълнение, докато
„първи път” предприемачи могат да получат достъп до голям набор механизми
и инструменти за подкрепа, опитните предприемачи в голяма степен са
онеправдани. Изследванията показват, че те имат различни нужди за подкрепа
и вид информация, но доставчиците на професионално обучение продължават
да предлагат единна услуга, съдържанието на която в голяма степен остава
непроменена в продължение на десетилетие или повече.
Партньорските организации, обединени от проекта вярват, че ако малките
предприятия се възприемат като основен двигател на растежа в Европа и за да
се изпълнят целите на стратегията Европа 2020 е необходимо да се поддържат
и преквалифицират съществуващите предприемачи с цел придобиване на
умения, необходими за бъдещи успехи, и за насърчаване на нагласите за
промяна, което ще мотивира „втори шанс” предприемачи да преодолеят
стигмата на фалита. Това ще са добри примери и за „първи път” предприемачи
като ще им помага да имат реалистични очаквания за тяхното предприятие и ще
им помогне да реагират по-рано, когато нещата се объркат.
Очакваните резултати от проекта са:
1. Разработване на наръчник за съдействие и обучение на регионални
участници в създаването на алианси, насочени към подкрепа на „втори шанс”
коректни предприемачи. Този наръчник ще съдържа описание на процеса за
формиране на алианси „стъпка по стъпка” и образци на документи, които могат
да се използват като помощни средства при изграждането на подобни алианси.
2. Създаване на набор от образователни ресурси достъпни онлайн и насочени
към областите, в които коректните предприемачи желаят да подобрят бизнеса
си, така че да увеличат шансовете за успех в бъдеще. Към учебните модули ще
бъде разработена и система за самооценка с цел идентифициране на нуждите
и възможностите за обучение
3. Тестване на обучителните модули и разпространение им сред различни
заинтересовани страни като образователни институции, медия партньори,
консултанти по промяна и експерти институции, ангажирани с подкрепа на
предприемачеството.
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Извършено през 2015:
Реалното изпълнение на проекта
започна с провеждането на стартираща
среща на партньорите по проекта в гр.
Летъркени, Ирландия на 8 и 9 октомври
2015 г.. На срещата всички партньори
представиха проблемите „втори шанс“
предприемачи в техните страни и
разработиха програма за изпълнение на
проекта. Представени бяха условията за
управление на проекта и финансовото
му отчитане.
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ФИНАНСОВ ОТЧЕТ НА ФОНДАЦИЯ „ЕВРО – ПЕРСПЕКТИВИ” ЗА ПЕРИОДА
01.01.2015 г. – 31.12.2015 г.
Изготвен въз основа на Баланса, отчета за приходите и разходите и
отчета за паричните потоци
В хил. лева
Парични средства към 01.01.2015 г. в хиляди лева

7

Получено финансиране през периода в хиляди лева

418

Получени през периода суми по заеми, вкл. банкови
приходи и разлики от валутни курсове, други
приходи в хиляди лева

30

ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

455

Разходи в хиляди лева за периода 2014 г.

В хил. лева

За заплати на персонала

13

За социални осигуровки

6

За данъци

2

За външни услуги, включително хонорари и
счетоводни услуги

17

За ДМА

0

За материали и други разходи, включително
командировъчни – пътни, дневни, нощувки

56

За банкови разходи, лихви по договори и разлики
във валутни курсове

23

За върнати заеми

172

ОБЩО РАЗХОДИ

289

Парични средства към 31.12.2015г. в хиляди лева

166

Дълготрайни материални активи към 31.12.2015 г. в
хил.лева

0

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