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Р Е З Ю М Е 
 

ОБЩО СЪБРАНИЕ - IFLA Europe, 2016 
 
 

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

на ландшафтните архитекти (Association Belge des Architectes de Jardin et Paysagistes, 
А.B.A.J.P., http://www.abajp.be/fr/accueil/) и то бе проведено в Брюксел, 14-16 октомври.  

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ „FUTURESCAPES, RE-THINKING URBAN LANDSCAPES” 

В първия работен ден на Събранието бяха представени  презентации от почти 
всички национални асоциации (общо 34), също и презентация по темата на Проф. Д-р 
Hayriye Esbah, ръководител на катедрата по Ландшафтна Архитектура в Техническия 
Университет в Истанбул, Турция (http://faculty.itu.edu.tr/esbah/). Всички презентации ще 
бъдат включени в годишното печатно издание IFLA Europe Year Book 2016, което се 
разпространява сред асоциациите-членки. Печатни издания  с предишни презентации (IFLA 
Europe Year Book 2014 § 2015) са на разположение в офиса на СЛА.  

Специални благодарности на УС на СЛА за оказаната помощ при изготвянето на 
Презентацията от България: доц. д-р ланд. арх. Катинка Михова, доц. д-р ланд. арх. Веляна 
Найденова, ланд. арх. Добромира Лулчева.  

За презентацията на СЛА вижте прикачения документ 
20161014 Pecha Kucha 2016 ULA Bulgaria.pdf  

 

ГОДИШНИ ОТЧЕТИ 2016 И БЮДЖЕТ 2017 

Събранието продължи с гласуване и приемане на докладите (годишни отчети) на:  

г-н Tony Williams, Президент;  

г-н Hermann Georg Gunnlaugsson, вице-президент по Професионална дейност;  

г-жа Emilia Weckman, вице-президент по Образование; 

г-н Marc Claramunt, касиер + Бюджет 2017. 

За Доклади 2016 и Бюджет 2017 вижте прикачените документи: 
Президент - 20161010_Presidents_Report_and_Outline_Plan_Final_Rev1 (1).pdf 

Професионална дейност - 08_PP_00_161012_VP_PP 2016 report.pdf 
Образование – 20161020_VP education_Report_GAitem06.pdf 

Касиер - 160825 IFLA EUROPE GA 2016 Treasurer's Report.pdf 

 

ДРУГИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Pieter van den Berk, Van den Berk Nurseries, спонсор на IFLA Europe; 
http://www.vdberk.co.uk/welcome  

Проф. Kathryn Moore, IFLA World Президент; http://iflaonline.org/delegate/kathrynmoore/  

Светлана Минковска, ELASA; http://elasa.org/  
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В следобедните часове на първия работен ден на събранието, комисиите се 
разделиха на групи за работа по специфични задачи. 

 

КОМИСИЯ ПО ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ  
(PPC, Professional Practice Committee)  

Бяха разгледани подробно дейностите на трите основни работни групи във връзка с: 

o Европейската директива за професионалните квалификации (PP1: 
Professional Qualification Directive, PQD [2005/36/EC]); 

o Зелена Инфраструктура (PP2: Green Infrastructure, GI); 

o Подпомагане на Професионалното признаване (PP15 – Professional 
Recognition Assisatance (PRA)); IFLA Europe наскоро е помолена от Съюза на 
ландшафтните архитекти в България (СЛА) за подкрепа в процеса на регулиране 
на професията Ландшафтна Архитектура от българските власти. Подобни 
искания са получени и от други асоциации и е решено да се разработи специална 
работна група, която ще отговори на този въпрос. Това ще бъде направено в 
рамките на Европейския регион като Проект 21 (IFLA project21). Следните страни 
вече са поискали помощ и по този начин се считат за предварителни кандидати 
за подпомагане по този въпрос, а именно България, Ирландия, Испания и 
Хърватия. 

 

КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ (Education Committee) 

Основната работа на Комисията по Образование (Education Committee) е 
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 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.  

 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ (IFLA Europe Key Documents) 

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 много нужен. Този документ 
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 националните асоциации, тази Харта продължава да бъде разработвана под 
къководството на бившия председател на IFLA Europe Teresa Andresen и координирана от 
предишния ген. секретар Marina Cervera. Някои от почетните членове на Федерацията също 
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са включени в работната 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 от 2014 г. насам е 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 е на 
тема „Да се учим от Ландшафта” (LEARNING from LANDSCAPEs).  

Резолюция 2014 „Ландшафт и Демокрация” (Landscape Democracy) 

Резолюция 2015 „Да се учим от Ландшафта” (LEARNING from LANDSCAPEs) 

Резолюция 2016 „Градски ландшафти: Ландшафтът и градът” (Urban 
Landscapes: Landscape and the City) 

Резолюции 2014 и 2015 в уебсайта на IFLA Europe: 
http://iflaeurope.eu/organisation/ifla-europe-key-documents/  

За Резолюция 2016 вижте прикачения документ 
RESOLUTION_2016_urban ldspes_al-CT.pdf  

 

ИЗБОРИ 

Беше проведен избор на нов Генерален Секретар на IFLA Europe (две годишен 
мандат, с право на два мандата). Новият Генерален Секретар е г-жа Urszula Forczek-
Brataniec от Полша. 

Изпълнителният Съвет (с мандат 2016-2018) е в състав: 

Президент - Tony Williams, Ирландия; 

Бивш Президент - Ana Luengo Añon, Испания;  

Генерален секретар (нов) - Urszula Forczek-Brataniec, Полша;  

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

Вице-президент по образование – Emilia Weckman, Финландия; 

Вице-президент по комуникации – Laure Aubert, Германия/Франция; 

Касиер - Marc Claramunt, Франция. 

 

СТРАНИ - ДОМАКИНИ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ 

2017 - Румъния  

2018 - Англия  

2019 – Турция / Хърватия – ще бъде гласуван в Букурещ следващата година 

Страните-домакини на Общото събрание Румъния (2017) и Англия (2018) 
представиха кратки презентации. Бяха разгледани  и кандидатурите за страна-домакин на 
Общото събрание 2019 – Търция и Хърватия.  

 

КОНКУРС НА ЗА МЛАДИ ЛАНД. АРХИТЕКТИ И ПРОФЕСИОНАЛИСТИ 2016 
(IFLA Europe Students & Young Professionals Competition) 

Бяха връчени наградите на победителите в тазгодишния Конкурс на IFLA Europe за 
млади Ландшафтни архитекти и професионалисти (http://youthcompetition.iflaeurope.eu/). 
Победители в Категория А: Геометрична природа са Христо Чилов и София Стоянова от 
България. В Категория В: Проект Cubious - Vrain Dupont и др. от Франция; и в Категория С: 
Как да живеем на остров - Martin Drozière и др. също от Франция. 
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ПОЧЕТНИ ЧЛЕНОВЕ 2016 

Robert Holden Ph.D. 

Lars Nyberg 

 
КОРПОРАТИВНИ ЧЛЕНОВЕ 2016 

ECTP-CEU – Европейски Съвет на Урбанистите http://www.ectp-ceu.eu/index.php/en/  

 
 ГОДИШНА НАГРАДА 2016 IFLA EU 2016 Award 
 

Годишната награда на IFLA Europe беше връчена на г-н Stefan Leiner от 
Европейската Комисия по Околна среда, Морско дело и рибарство. IFLA Europe е 
ангажирана с Комисията при разработването на Стратегията за Зелена Инфраструктура. 
 
 

 
СПОНСОРИ 

 

                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Октомври, 2016 
 

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

lubimas@gmail.com 
liubima@hotmail.com 

 


