
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЕЛЕГАТИТЕ 
 
 
УВОД 
 
Европейската федерация е орган, чиито средства са ограничени, и следователно 
трябва да използва по най-добрия начин всички свои ресурси. Това са финансови и 
човешки. От еднаквите такси за всички лица зависят средствата, които ще 
позволяват да поддържаме присъствие в Брюксел, по-специално по отношение на 
Европейския съюз, както и поддръжката на нашия Интернет "прозорец". 
Необходимо е също така да си даваме възможност да се справяме със задачите 
ден за ден, и да подкрепяме пътните разходи и разумни разходи на делегати и 
служители в подкрепа на целите на Федерацията, доколкото средствата 
позволяват. Други средства за издръжка са били и продължават активно да се 
търсят за укрепването и развитието на нашата работа. 
Нашият основен ресурс обаче е човешкия, и Федерацията трябва да се стреми да 
включи всички свои делегати, а чрез тях и допълнителни доброволци от 
асоциациите - членове в популяризиране на професията на европейско равнище. 
По-специално се очаква делегатите да са активни при предприемането на проекти, 
които могат да бъдат големи или малки, но които да са идентифицирани като 
приоритети на Федерацията, и по този начин на асоциациите - членове, и 
професията като цяло. За всяка асоциация, която се оплаква, че Федерацията не 
работи първият отговор трябва да бъде "погледнете собствения си делегат и да 
видим какво съдействие той / тя прави с работата си".  
 
За да се гарантира, че Федерацията е в състояние да усъвършенства влиянието си 
в ЕС, Съвета на Европа, както и други правителствени органи в полза на 
професията и ландшафта, следните изисквания ще бъдат отправени към 
делегатите, представляващи техните национални сдружения. 
 

1. Делегатите ще се очаква да функционират като ефективна връзка между 
EFLA и тяхната национална асоциация (сдружение), както и за тази цел 
следва да гарантират, че разискванията и взетите решения на Общото 
събрание ще бъдат изцяло и надлежно докладвани и разбрани от 
съответните хора в рамките на собствената си национална 
асоциация(сдружение). 

 
2. Преди Общо Събрание делегатите трябва да гарантират, че са напълно 

уведомени и представляват сдружението или съответната комисия на 
сдружението, така, че неговите възгледи да бъдат правилно представени. 

 
3. Делегатите ще се очаква да гарантират, че всички публикации и дейности на 

Федерацията през цялата година, се разпространяват в асоциациите 
(сдруженията), които те представляват. 

 
4. Делегатите ще се очаква да се ангажират да служат за не по-малко от три (3) 

години, освен при изключителни обстоятелства, както опитът показва, за да 
станат делегатите напълно ефективни е необходимо известно време да се 
запознаят достатъчно добре с проблемите и разискванията на Федерацията. 

 



5. Делегатите ще се очаква да участват активно в работата на Федерацията. 
Това може да включва допълнителни срещи, но е по-вероятно да бъде 
постигано чрез електронна комуникация. Изпълнителният съвет и комисиите 
ще идентифицират и разработват проекти и действия. Всеки делегат ще се 
очаква да участва и в някои случаи да води тези действия и проекти по време 
на мандата си. 

 
6. В допълнение към участието им в работни групи, Делегатите ще бъдат 

помолени да препоръчват и да насърчават колегите от техните асоциации, 
които имат специални познания или интереси, да се включват в работата на 
Федерацията, като присъединени членове на комисии или работни групи. 
Това може да бъде алтернативно и с оглед осигуряването на 
последователност от представители. Някои асоциации са посочили 
възможността на материална взаимопомощ от самите себе си и делегатът 
може да бъде най-подходящият човек да координира това. 
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