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Р Е З Ю М Е 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ - IFLA Europe, 2015 
 
 

Уважаеми колеги, 
 
Тази година домакин на Общото събрание на IFLA Europe бе Португалската 

асоциация на ландшафтните архитекти (Portuguese Association of Landscape 
Architects, APAP, http://www.apap.pt/pages/index.php?scrh=822) и то бе проведено в 
Лисабон, 16-19 октомври. В допълнение към срещата на президенти и делегати от 34-
те европейски държави-членки на Федерацията, се проведе и Конференция на тема 
"Ландшафтни архетипи, уроци за бъдещето" (LANDSCAPE ARCHETYPES, Lessons for 
the Future), както и организирано посещение на емблематични места на града. 
(http://iflaeurope.eu/event/landscape-architects-from-all-europe-will-meet-in-lisbon/#more-2713) 

Първият ден на работната среща започна с презентации на тема „Ландшафтни 
архетипи” (Landscape Archetypes). Тази година бяха представени 19 презентации от 
общо 34-те асоциации-членки на Федерацията. Pecha Kucha презентациите са 
достъпни на запис на следните линкове:  

http://bit.ly/1QkV959                      http://www.youarelive.pt/live 

Също така, те ще бъдат включени и в годишното печатно издание IFLA Europe 
Year Book 2015, което се разпространява сред асоциациите-членки. Печатно издание  
с миналогодишните презентации (IFLA Europe Year Book 2014) е на разположение в 
офиса на СЛА.  

Събранието продължи с гласуване за приемане на докладите на: г-жа Ana 
Luengo, Президент; г-н Andrei Condoros, вице-президент по Професионална дейност;  
г-н Tony Williams, вице-президент по Образование и г-н Marc Claramunt, касиер.  

Обичайно в следобедните часове на първия работен ден на събранието, 
комисиите се разделиха на групи за работа по специфични задачи. 

Комисията по Професионална дейност (PPC, Professional Practice Committee) 
разгледа подробно дейностите на работните групи във връзка с: 

o Европейската директива за професионалните квалификации 
(Professional Qualification Directive, PQD [2005/36/EC]); 

o Зелена Инфраструктура (Green Infrastructure, GI); 

o Без нетни загуби в биоразнообразието (No Net Loss, NNL); 

Основната работа на Комисията по Образование (Education Committee) бе 
разглеждане на Списък на Признатите Училища/Университети (Schools Recognition 
Panel, SRP) и образователните програми, получили акредитация от IFLA Europe 
recognition / accreditation. Комисията проучва образователни програми по 
ландшафтна архитектура от 2010 г. и непрекъснато разглежда по-нататъшното им 
развитие. Направен е преглед на съществуващите процедури по отношение на 
признаването на образователни програми по ландшафтна архитектура от страна на 
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националните асоциации, в рамките на тяхната юрисдикция. Добавен е отделен лист 
за проучване изискванията за професионална практика на всяка национална 
асоциация. 

Съвместна работна група ECLAS / IFLA Europe: По-нататъшното развитие на 
отношенията между IFLA Europe и ECLAS е съживено чрез ревизирана структура. Г-
жа Marina Cervera поема позицията на ръководител на проекта от името на IFLA 
Europe. Към настоящия момент Работната група e концентриранa върху подготовката 
на договорен набор от документи, който да позволи  преговаряне с Европейската 
комисия по отношение на професионалното признаване. По този начин са обединени 
усилията с Работната група към Комисията по професионална дейност във връзка с 
Директивата за професионалните квалификации (PQD). 

IFLA Europe продължава членството си в ENQA4 (Европейска асоциация за 
осигуряване на качество във висшето образование). Тази връзка много помага в 
разработването и гарантиране на качеството на процедурите на IFLA Europe за 
оценка.  

По време на първият работен ден на събранието бяха обсъдени проектите, по 
които Федерацията работи през последната година: 

Професионално движение между асоциациите (Professional Movement 
between associations project). В съответствие с Европейската директива за 
професионалните квалификации от 2005 г., Президентският Съвет с пълната 
подкрепа на Общото събрание на IFLA Europe, което се проведе в Осло (Норвегия)  
Октомври 2014 г., се съгласи с необходимостта от по-сплотена федерация и 
подкрепи решително мобилността на професионалисти в Европа. След това 
решение, IFLA Europe предлага метод за подпомагане на професионалната миграция 
на членовете си без това да пречи на професионалните правила във всяка държава, 
нито да противоречи на изискванията за членство на асоциациите. Освен това, този 
проект ще помогне да се изяснят препятствията за мобилност, съществуващи в 
рамките на нашите страни, и ще бъде обратна връзка към проекта, председателстван 
от Fritz Auweck, занимаващ се с автоматичното признаване на професията на 
ландшафтните архитекти от Директива за професионалните квалификации (PQD, чл. 
49а). IFLA Europe започна представянето на проекта в уебсайта на федерацията: 
http://iflaeurope.eu/professional-practice/strategic-objectives-projects/professional-
movement-between-associations/  

Дъщерни асоциации (Sister associations: X‐Scape project). Основната задача 

на проекта е създаване на Постоянен форум на професиите, занимаващи се със 
защитата, управлението и планирането на ландшафта. IFLA Europe силно вярва, че 
може да играе ролята на приобщаваща Федерация, като пресечна точка за много от 
сродни ни асоциации. Това не само ще застрахова професионалното признаване на 
"ландшафтните архитекти" от други специалисти, но и ще засили нашата собствена 
холистична идентичност. Досега са осъществени контакти с различни организации, но 
все още предстои много работа. Що се отнася по-специално до IFLA Europe, 
стабилен и непрекъснат форум на европейско ниво, вероятно ще помогне в 
отношенията на националните асоциации с други сродни такива на национално ниво. 
34-те страни, които в момента формират IFLA Europe имат силни интереси в 
европейските политики, поради което, една от стратегическите цели на Федерацията 
е да установи силни връзки с европейски органи, свързани с този въпрос. IFLA Europe 
определи три основни агенции, с които установява солидни работни отношения: 
Европейският съюз, Европейският региона на ЮНЕСКО, и Съветът на Европа. 

Харта на Европейските Ландшафтни Архитекти (Charter of the European 
Landscape Architect). Разработване на основен документ, който определя нашите 
задачи и компетенции към професията, други асоциации, и обществото като цяло е 
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много нужен. Това ще помогне да се създаде фундаментална визия по отношение на 
ландшафта, както и нашата роля, предизвикателства и ангажименти. Следвайки 
примерите, които съществуват в някои от нашите национални асоциации, тази харта 
следва да бъде изготвена под къководството на бившия председател на IFLA Europe 
Teresa Andresen и координирана от предишния ген. секретар Marina Cervera. Новите 
почетни членове, гласувани на последното Общо Събрание, също са били помолени 
да се включат в тази работна група. Предимство за IFLA Europe, е че може да 
разчита на хората, чиято визия и дух са водели Федерацията в продължение на 25 
години, и ще продължават да я водят заедно с новите членове, и да определят 
нашия професионален сценарий за 21 век. (от Доклада на президента). 

Резолюции (Resolutions). Издаването на резолюции започна през 2014г. с цел 
укрепване на Общото Събрание, на което се събират годишно 34-те национални 
асоциации. Стремежът е, темата на конференцията, заедно с Pecha Kucha 
презентациите и годишната награда на IFLA Europe, да се обединят в тематична 
резолюция. Всяка година по време на Общото Събрание ще бъдат гласувани 
следващите тема и годишна награда. Миналогодишната резолюция „Ландшафт и 
Демокрация” (Landscape and Democracy) е представена на 8-та Конференция, 
посветена на Европейската Конвенция за Ландшафта, организирана от Съвета на 
Европа. Резолюцията може да бъде намерена, както в уебсайта на IFLA Europe, така 
и в уебсайта на Съвета на Европа. Тя е одобрена и от Световния съвет на IFLA в 
Москва, 2015. http://iflaeurope.eu/organisation/ifla-europe-landscape-democracy-resolution/  

Резолюцията, приета тази година е „Да се учим от ландшафта” (Learning from 
Landscapes). Тя е разработена от Christian Tschumi (Швейцария).  

Двете резолюции ще бъдат качени в сайта на IFLA Europe и на български език. 
 
През вторият ден на събранието бяха проведени избори за нови членове на 

Изпълнителния Съвет на IFLA Europe (две годишен мандат, с право на два мандата), 
както и за страна-домакин на Общото събрание 2018.  

Следващият  мандат (2016-2018) на Изпълнителния Съвет е в състав: 

Президент - Tony Williams, Ирландия; 

Вице-президент по проф. дейност - Hermann Georg Gunnlaugsson, Исландия; 

Вице-президент по образование – Emilia Weckman, Финландия; 

Генерален секретар - Anja Boserup Qvist, Дания; 

Касиер - Marc Claramunt, Франция. 

 

Почетни членове на IFLA Europe 2015:  

Fritz Auweck, Германия, http://iflaeurope.eu/delegate/fritzauweck/ ; 

Margarida Cancela d’Abreu , Португалия, дългогодишен делегат и заместник-
председател на Португалската асоциация на ландшафтните архитекти; 

Gonçalo Ribeiro Telles, Португалия, виден политик и ландшафтен архитект: 
oсновател на Народната монархическа партия (1974 г.), която ръководи до 1994г.; 
основател на екологично движение Movimento Partido da Terra, наричано сега MPT - 
Partido da Terra. Бивш министър за качество на живот (Minister for Quality of Life) и 
един от първите португалските политици, който обръща вниманието към 
екологичните проблеми, оказвайки влияние далеч извън рамките на малката част, 
която ръководи.  
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Корпоративни членове на IFLA Europe 2015:  

CIVILSCAPE, http://www.civilscape.eu/civilscape/public/bg/index.html?jid=0o5  

ECLAS, http://www.eclas.org/joomla/index.php/about/30-about-eclas  

UNISCAPE, http://www.uniscape.eu/  

Van der Berg Nurseries, http://www.vdberk.co.uk/welcome  

 
Годишната награда на IFLA Europe беше връчена на г-н Bernd von Droste, основател 
и директор на престижния център на ЮНЕСКО за световно културно наследство. 
 

 
 

Следващи домакини на Общото Събрание: 

2016 – Истанбул, Турция (гласуван 2014); 14-16 октомври, датите ще бъдат 
потвърдени допълнително; организатор Камара на Ландшафтните архитекти в 
Турция; Тема: FUTURESCAPES,  Re-thinking Urban Landscapes; 

2017 - Румъния (гласуван 2014); 

2018 - Англия (гласуван 2015); 
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Наред с дългогодишния си спонсор Van den Berk Nurseries, от тази година 

IFLA Europe  има нов спонсор – Hunter. 
 
 

 
 

Обща снимка на участниците. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Октомври, 2015 
 

Ланд. арх. Любима Карачева, 
IFLA Europe делегат (2015-2017, втори мандат), 

liubima@hotmail.com 
 


