
Критерии за членство в ЕФЛА 
 
 
Предисловие 
 
Този документ допълва Устава на EFLA, Конституция II, чл. 2. 
Според устава на EFLA (от 12 ноември 2006 г.), EFLA се състои от асоциации (сдружения) 
на ландшафтните архитекти в страните от Европейския съюз и Съвета на Европа. В устава 
също така се заявява, че EFLA признава само една национална асоциация (сдружение), от 
всяка страна. Асоциации-членки могат да станат надлежно учредени юридически лица в 
техните собствени страни и се изисква да бъдат член на Международната федерация на 
ландшафтните архитекти (IFLA) за постигане на ефективно членство на EFLA. 
 
"Декларацията на EFLA", подписана през 1989 г. във връзка с основаването на EFLA, има 
четири приложения. Приложение C записва взаимното признаване на академичните 
квалификации, издадени от броя на изброените курсове от подписалите се страни. 
Приложение D определя общите стандарти за образование "Ландшафтна архитектура", 
необходими за ефективно членство в EFLA: 
 
а. Бакалавърска степен: 

минимум 4 години на редовно академично обучение (или задочно) + 2 години 
професионална практика 

 
б. Висше образование по съответната дисциплина с продължителност най-малко 3 
години и след процедура за подбор: 

минимум 2 години редовно академично обучение (или задочно) + 2 години 
професионална практика 

 
В допълнение, EFLA предлага Временно членство (Interim Membership) и Асоциирано 
членство (Affiliate Membership) на асоциации, които не отговарят на изискванията на 
ефективно членство. 
IFLA прие Критерия за членство, като посочва, наред с други неща, че асоциацията-член в 
своята конституция, устав или правила трябва да определи ясно, че академични 
постижения, по-специално в Бакалавърска или Следдипломна квалификация по 
ландшафтна архитектура (които могат да бъдат в областта на ландшафтното планиране и 
ландшафтен дизайн) са предпоставка за членство. Само тези членове могат да бъдат 
идентифицирани като пълноправни членове на сдружението. (В миналото тези изисквания 
може да не са били прилагани или по времето на кандидатсване на сдружението за 
членство. Въпреки това, всички бъдещи молби за членство, трябва да следват стандарта 
приет сега, т.е. минимална квалификация за прием на индивидуално членство в 
асоциацията (сдружението) е четири годишно образование.) 
 
Допълнително уточнено в Хартата на IFLA за Образованието по Ландшафтна архитектура 
(2006 г., член II: 3) е, че Образованието по Ландшафтна архитектура включва придобиване 
на знания в следните широки области: 
 
а.История на културна форма и разбиране на дизайна като социално изкуство 
б. Културни и природни системи 
в. Растителен материал и приложения в практиката 
г. Техника на ръководене на обект, включително материали, методи, технологии,         
строителство, документация и администрация, както и приложения 
д. Теория и методологии в проектирането и планирането 
е. Проектиране, управление и планиране на Ландшафта и науката във всички 
направления и приложения 
ж. Информационни технологии и компютърни приложения 



з. Държавна политика и регулиране 
и. Комуникации и обществено подпомагане 
к. Етика и ценности, свързани с професията 
 
 
Критерии за ефективно членство в EFLA 
 
Ефективно членство на EFLA е отворено за професионална асоциация (сдружение) на 
ландшафтни архитекти при следните условия: 
 
1. Само една професионална асоциация (сдружение) може да бъде допусната от всяка 
държава-членка. 
 
2. Професионалната асоциация (сдружение) се изисква също така да бъде / да стане член 
на IFLA. 
 
3. Професионалното сдружение трябва в своята конституция , устав или правила, ясно да 
показва, че пълното членство (членове с право на глас) се ограничава само до лица, които 
отговарят на академичните стандарти и обучение в съответствие с минималните стандарти, 
установени от EFLA в Декларацията от 1989 г., Приложение D. 
 
4. Професионалното сдружение приема молби за членство от възпитаници на всички 
програми по ландшафтна архитектура в европейските държави-членки (програми, признати 
от EFLA), допълнителни изисквания за професионална практика може да се изискват от 
Професионалното сдружение. 
 
5. Когато професията Ландшафтна архитектура се състои от по-широки мулти-дисциплини 
или мулти-интереси до степен, до която независимо представлява професията 
Ландшафтна архитектура, може да бъде допусната като ефективен член на EFLA при 
условие, че може да изпълни изискванията, определени в тези насоки. 
 
6. Ефективните асоциации-членки могат да установят междинни категории на членство, 
отразяващи различни етапи в професионалното развитие. Следователно, се очаква да 
осигурят членство на студенти. Те могат, също така да предложат почетно членство на 
лица извън професията оказващи важна подкрепа за професията. (Тези категории на 
членство не трябва да имат право на глас.) 
 
7. Образователните програми в рамките на Ефективните страни-членки трябва редовно да 
бъдат следени и преразглеждани от ефективните асоциации-членки, за да гарантират, че 
стандартите на образование и съдържанието на курса се поддържа и подобрява. 
 
8. Асоциациите-членки се ангажират с поддържането и подобряването на професионалните 
стандарти и компетенции, както и насърчаването на професията като цяло. 
 
9. Пълноправни членове с право на глас на Ефективни асоциации-членки не трябва да 
имат конфликт на финансови или търговски интереси извън професията, които биха могли 
по някакъв начин да подкопят тяхната професионална почтеност или решение по всички 
въпроси. Всички потенциални конфликтни интереси трябва да бъдат декларирани до 
органите на EFLA  за избягване на спорове (съмнения). 


