ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА

НА
ФОНДАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА РЕГИОН СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 2002 -2007 ГОДИНА
Фондация за развитие на регион Сливен е учредена на 13.06.2002 г. с учредителен акт от
СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ
Постоянен адрес:област СЛИВЕН,община СЛИВЕН,
Фондацията има за своя МИСИЯ да предлага информация, консултации и подкрепа,
фокусирани върху специфичните нужди на потребителите, да провокира иновации в
местното самоуправление, да действа като посредник чрез изграждането на широка мрежа
от вътрешни и международни партньорства .

ОСНОВНИ ПРОЕКТИ ОСЪЩЕСТВЕНИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

2007 година
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:

ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:

ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:

„Седмица на България в сърцето на
Вестфалия – България ДА в ЕС 2007”
На немски език: „Bulgarische Woche im Herzen
Westfalens – Bulgarien JA in die EU 2007“
Министерство на външните работи
Комуникационна стратегия за
присъединяване на България към
Европейския съюз
РАБОТНА ПРОГРАМА 2006
Представяне на България като бъдещ член на
ЕС. Приоритет: Популяризиране на
постиженията на страната в областта на
икономиката, туризма, науката, обществения
живот
Организиране на промоционални прояви за
представяне на България в ЕС
Основни дейности:
І. Културно –информационни мероприятия
1. Седмично присъствие на български
културно-информационен
щанд
на
обществени мероприятия в различни градове
на провинциите Северен-Рейн-Вестфалия и
Долна Саксония.
2. Провеждане на 3 български културни
вечери:
прожекция
на
български
информационни филми, преведени на немски
в Замъка и в Театъра на града (приложили сме
снимки), съчетани с традиционна българска

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
ПАРТНЬОРИ

кухня от Тракия и българско вино, коктейл и
културно-информационна презентация на
България.
3. Две български представления на НАТФИЗ и
на българска Балкан-етно-група „Мараня” от
Мюнстер в Графство Бентхайм и в Мюнстер с
режисьор Доц. Д-р Александър Илиев.
ІІ. Официални и делови срещи
1. Среща на българската делегация с немският
бизнес, политици, занаятчийската камара,
академични среди и много немски НПО по
предварително уговорени срещи.
2. Официален прием в Държавният
секретариат на провинция Северен-РейнВестфалия (СРВ), разговор с немски депутати.
3. Официален прием
в местната
администрация на Графство Бентхайм с
посрещане от Първият Кмет на Графството.
ІІІ. Медийно представяне на мероприятията
в местната преса – радио, телевизия, печатни
издания и интернет.
1. Огромен интерес от немска страна, поради
отсъствие на информация, отностно
България в тази част на ФРГ; 2. Постигане на
конкретни споразумения с немски НПО,
представители на местната власт и бизнесорганизации и българските представители; 3.
Създаване на положителна представа, спрямо
България, като бъдещ член на ЕС от
01.01.2007 г.; 4. Опознаване на уникалните
български култура, фолклор, стопански
отрасли, храна и топлият характер на
българите; 5. Достигане на положителна
информация отностно България до огромен
брой немски НПО, фирми, граждани, местни
и провинциални власти на високо ниво и до
цялата заинтересована общественост.
Водещ партньор
БАК Паисий – Мунстер , Германия

УЧАСТИЕ НА ФОНДАЦИЯТА КАТО ПАРТНЬОР В ПРОЕКТИ
2002 - 2006
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :

Европа в Сливенския край – традиция с
бъдеще
Програма Европа 2003

ВОДЕЩ
ПАРТНЬОР

Община СЛИВЕН

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :

ВОДЕЩ
ПАРТНЬОР

Местните власти – по-добре информирани
и подготвени за ЕС
Работна програма 2005 за реализиране на
комуникационната стратегия на
РБългария
Фондация 100 войводи

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :
ВОДЕЩ
ПАРТНЬОР

МЛАДИТЕ ХОРА - ПОСЛАНИЦИ НА
ДЕМОКРАТИЧНИТЕ ЦЕННОСТИ И
ПРАКТИКИ
Балкански тръст за демокрация
Европейски център Лактеа - Ifbrs

2006 - 2007 година - ПРОДЪЛЖАВА
НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОЕКТА:
ФИНАНСИРАЩА ОРГАНИЗАЦИЯ :
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТА:
ДЕЙНОСТИ И ОСНОВНИ
РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТА:
РОЛЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА:
ВОДЕЩИ
ПАРТНЬОРИ

Дневен дом за възрастни хора
С. Сборище
Фондация „Др. Карл Брунер Шьонфелд
(Швейцария)/ФРМС чрез Фондация за
развитие на регион Сливен (ФРРС)
Създаване на условия за дневни грижи на
възрастни хора – самотни, нуждаещи се от
лекарско наблюдение и т.н.
Ремонт на сграда – бивша детска градина в с.
Сборище, Община Твърдица
Партньор
Фондация за реформа в местното
самоуправление
Община Твърдица

ПУБЛИКАЦИИ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД
Фондацията подържа сайта Инфо Европа Сливен, както и Евротелефон в Дом на Европа
Сливен.
През отчетния период са издадени над 10 000 брошури и плакати, 2 издания за информация
към бизнеса и селското стопанство – наръчници за възможностите на ЕС.
Започнато е създаването на интернет сайт на фондацията.
Всеки проект е отразен в местните медии и интернет.
Членове на фондация вземаха дейно участие в регионални, национални и международни
семинари и конференции.
Най престижното ни участие бе в Брюксел на Зелена седмица 2003 и 2005.
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
Фондацията предоставя консултации и обучения свързани с подготовката на проекти по
програми на ЕС – ФАР, ИСПА и САПАРД.

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ВЪПРОСИ
В края на миналата година на 29.11.2006 г. се проведе заседание на управителния съвет на което
се взе решение за промяна на броя на членовете на УС на фондацията, както и смяна на
членове на УС.
Бяха освободени от УС следните членове:
1.
2.
3.
4.
5.

ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ,
ТОДОР КУРТЕВ ЙОРДАНОВ
СТОЯН ДИМОВ СТОЯНОВ
РАДОСТИН ГЕОРГИЕВ ДРЯНКОВ
ЗДРАВКО ПЕТРОВ ДИЧЕВ

За нов УС и 3 годишен мандат бяха избрани:
1. СТОЯН ИВАНОВ МАРКОВ – председател
2. КАТЯ ИВАНОВА ТЕНЕВА – член УС
3. МАРГАРИТА СТЕФАНОВА МАРКОВА – член на УС
Взетото решение бе внесено в Окръжен съд Сливен, където бе вписана и направената промяна.

Изготвил
Стоян Марков
Председател на УС
29 май 2007 г.
гр. Сливен

