
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ЗА 2004 ГОДИНА 

 
 
Вече 7 години Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина” 
подпомага дейността на местните власти в регион Централна Стара планина, 
представлява техните интереси и работи за създаване на силно местно 
самоуправление. Учредено през 1997 год. от 5 общини, днес членове на 
сдружението са 14 общини от Габровска, Ловешка, Велико Търновска, 
Търговищка и Софийска област с общо население почти 350 000 жители. В 
резултат на местните избори в края на 2003 г. почти изцяло бе обновен 
върховният орган на организацията – Общото събрание. Първото за мандат 
2003-2007 година Общо събрание на РСО „Централна Стара планина”, 
проведено на 27 февруари 2004 год., избра нов Управителен съвет в състав: 
председател - инж.Богомил Белчев, кмет на Община Габрово, заместник 
председател - Йордан Стойков, председател на Общински съвет Севлиево и 
членове: Сашо Топалов - кмет на Община Елена, Иван Павлов - председател на 
Общински съвет Етрополе и Минчо Казанджиев - кмет на Община Ловеч. 
Настъпилите промени в Управителния съвет бяха вписани в решение №405 от 
23.03.2004 год. на Габровския окръжен съд и отразени в интернет страницата и 
новата информационна брошура на сдружението. 
 
През изминалата 2004 год. РСО „Централна Стара планина” изпълни всички 
планирани дейности по проект „Старопланинските общини – информирани, 
компетентни, силни и отговорни европейски общини”, финансиран от 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество чрез Фондация за 
реформа в местното самоуправление (ФРМС). 
 
 
Какво постигнахме? 
 
Подобрено обслужване на гражданите в общините от  
РСО „Централна Стара планина” 
През месец януари РСО “Централна Стара планина” организира работно 
посещение за служителите от центровете за информация и административно 
обслужване на гражданите в Севлиево и Трявна. Целта на посещението бе 
служителите от двата новоизградени центъра да се запознаят с добрите 
практики за обслужване на гражданите в Община Стара Загора. Центровете за 
услуги и информация на гражданите в Севлиево и Трявна бяха изградени през 
2003 год. по проект на РСО “Централна Стара планина” с техническата 
подкрепа на ФРМС. Те бяха официално открити на 13 февруари 2004 год.  
 
С цел предоставяне на навременни, достъпни и качествени услуги на 
гражданите, РСО „Централна Стара планина” за втора поредна година 
инвестира значителна част от своите ресурси в общинска инфраструктура. През 
м. април Управителният съвет одобри предоставянето на финансова и 
техническа помощ за изграждането на центрове за услуги и информация на 



гражданите в още две  общини на сдружението - Етрополе и Летница. За 
закупуване на техника, софтуер и обзавеждане на Община Етрополе бяха 
предоставени 15 000 лева, а на Община Летница – 10 000 лева. Ръководствата 
на двете общини бяха силно мотивирани за подобрят административното 
обслужване за своите граждани и затова приеха предизвикателството да 
споделят финансовите средства, предоставените от ШАРС за изграждане на 1 
информационен център. РСО „Централна Стара планина” и двете общини 
подписаха споразумения за управление на паричните средства. Страните се 
споразумяха изграждането на центровете да премине през проектна фаза и 
общините да извършат строително-монтажните дейности за своя сметка. 
Сформираните по проекта общински екипи бяха подпомогнати от консултантите 
на РСО „Централна Стара планина” и ФРМС. Общинският център за 
информация и услуги на гражданите в Летница бе официално открит на 23 
декември 2004 г. В неговите две работни помещения са обособени три работни 
места: деловодство ГРАО; ТСУ деловодство и стопански дейности; и каса, която 
ще обслужва и данъчните приходи. За посетителите са предвидени 
информационни материали (каталози на услугите, брошури, информационни 
табла, молби по образец и анкетни карти за обратна връзка). На разположение 
на гражданите е разработената от общинската администрация Харта на 
клиента, включваща собствени стандарти за административно обслужване, 
правата на гражданите и задълженията на администрацията при 
предоставянето на административни услуги. 
 
 
Подобрен капацитет на местните власти от регион Централна Стара 
планина чрез: 
 

• семинари за новите ръководства на общините 
РСО „Централна Стара планина” проведе встъпителни обучителни семинари за 
новите общински служители и съветници – в Троян (14-15 януари) и Трявна (21-
22 януари). Семинарите бяха част от национална програма, която обедини 
усилията и ресурсите на всички партньорски организации, работещи в подкрепа 
на местното самоуправление в България. Бяха дискутирани темите 
„Законодателна рамка на местното самоуправление”, „Общински дейности и 
услуги”, „Общинска собственост”, „Финанси и бюджет”, „Устройство на 
територията” и др. В семинара в Троян участваха и трима представители от 
община Угърчин, която не е член на сдружението. Две седмици след 
провеждането на инициативата Общински съвет Угърчин взе решение 
общината да се присъеди към обединените старопланински общини. 
 

• семинари за кметове на кметства и кметски наместници 
През 2004 г. за първи път от своето създаване сдружението насочи директно 
финансови и човешки ресурси към целева група, необхваната до сега от 
инициативи на организацията. По наша заявка ФРМС проведе обучения за 
кметовете на кметства и кметските наместници от общините Антоново (4 и 5 
юни), Троян (4 ноември), Габрово 15 ноември и 14 декември) и Тетевен (3 
септември и 5 ноември). Повече от 150 представители на местните власти бяха 

 2



запознати с техните нормативно регламентирани правомощия и задължения по 
гражданска регистрация, военен отчет, Закона за МВР, Закона за нотариусите, 
Закона за опазване на селскостопанското имущество и др. В края на обучението 
всички участници получиха от ФРМС сертификат за придобитите знания. 
 

• обучения за изграждане на екип 
РСО „Централна Стара планина” и ФРМС проведоха обучения „Работа в екип” 
за общинските администрации и общинските съветници от общините Габрово и 
Антоново. Лекторите запознаха участниците с принципите на творческото 
сътрудничество, характеристиките на ефективната група и етапите на 
израстване на екипа. 
 

• семинар „Управление на културните институции” 
На 10 декември РСО “Централна Стара планина” проведе семинар на тема 
„Управление на културните институции”, в който взеха участие представители 
на отделите по култура и ръководители на културни институции на бюджетно 
финансиране от общините членове на сдружението. Участниците в семинара 
получиха актуална информация за възможностите за финансиране и обучение, 
запознаха се с историята, управлението и европейската интеграция на 
културните институции в България.  В тази първа по рода си среща на 
общността нейните членове набелязаха няколко групи очаквания и дефинираха 
доста проблеми, които пречат на създаването на висококачествен културен 
продукт. Бяха формулирани и предложени следващи стъпки за взаимодействие 
и решаване на проблемите по отношение формирането на политика и 
въздействие върху общинските и държавни институции, кооперирането между 
културните институти и създаването на мрежа в региона на Централна Стара 
планина. Представителите на културните институции очакват, че Регионално 
сдружение на общините „Централна Стара планина” ще продължи да инициира 
работни срещи и ще бъде координатор на създаващата се мрежа в региона. 
 

• форуми по актуални въпроси на общинската политика и управление 
- през месец декември РСО “Централна Стара планина” организира семинар 

с консултации по новия Закон за обществените поръчки. Обучението беше 
провокирано от многобройни обаждания от общините членове на сдружението 
във връзка с трудностите по прилагането на закона и Наредбата за възлагане 
на малки обществени поръчки. Участниците в семинара се запознаха с 
плюсовете и минусите на новия закон, с новите принципи, условията и реда за 
възлагане на обществени поръчки. За консултант беше поканена Емилия 
Петкова – експерт, участвала в подготовката на закона. Най-оживените 
дискусии бяха върху забраната за сключване на анекси към вече влезли в сила 
договори и обработката на документацията в електронен вид. 
 

- в партньорство с МРРБ през м. юни проведохме конференция на тема 
"Гражданските организации и държавната власт - партньори за развитие на 
планинските райони в България". Конференцията имаше за цел да разгледа 
политиката на Европейския съюз за развитие на планинските региони; 
държавната политика в България и възможности за регионално развитие в 
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контекста на новия Закон за регионалното развитие; с политиката на МЗГ в 
подкрепа на селските райони; с възможностите за партньорство с европейски 
организации, работещи в подкрепа на планински територии. Участниците в 
конференцията се обединиха около идеята РСО “Централна Стара планина” да 
систематизира обсъдените проблеми на планинските и полупланински райони и 
предложенията за тяхното редуциране и да ги представи на НСОРБ и 
институции, от които зависи тяхното решаване. Сдружението се ангажира да 
проучи условията за членство в европейски организации на планински 
общности, както и възможностите за създаване на българска асоциация на 
планинските общини.   
 
 
РСО „Централна Стара планина” в подкрепа на местни инициативи 
 

• РСО „Централна Стара планина” и Община Габрово полагат началото 
на възстановителните работи на крепостта Градище 

В началото на месец ноември сдружението подкрепи усилията на Община 
Габрово за превръщане на стара римска крепост край града в туристически 
обект, отговарящ на европейските изисквания и стартира проект „Градище”. 
Заедно с общината направихме реконструкция на централната порта на 
крепоста, строена през 3-4 век на пътя на Великото преселение на народите, 
положило началото на съвременните европейски държави. Информационни и 
указателни табели ще насочват посетителите към историческия паметник. 
 

• „Зеленина срещу ерозия в Габровския Балкан” 
По проект на РСО “Централна Стара планина”, с експертното съдействие на 
Природен парк  “Българка” и подкрепата на Община Габрово, в края на месец 
октомври 2004 г. бяха залесени 15 декара от Узанската поляна, разрушени от 
ветрова и водна ерозия. Спирането на ерозионните процеси е приоритетно за 
запазването на уникалния облик на високопланинската поляна Узана край 
Габрово. Теренът, който е част от високопланинско пасище, предварително е 
определен за рекултивация съгласно Общия устройствен план на Община 
Габрово за курортно-туристическия комплекс Узана. Целта на проекта е да се 
спре ерозията и да се възстановят унищожените участъци. Така външният 
облик на местността ще се подобри и тя ще се превърне в привлекателно място 
за туристите. 
 
 
Прозрачност в дейността на РСО „Централна Стара планина” 
Постигането на прозрачност и публичност е приоритет в дейността на РСО 
„Централна Стара планина”. Сдружението обръща специално внимание на 
информираността на своите членове не само за актуалните проекти и 
инициативи, но и на добрите практики и опита на останалите общини и 
партньорски организации. В края на м. април разширихме възможностите на 
нашата Интернет страницата www.rso-csp.org. Публикуваната на страницата 
информация за текущи инициативи на Сдружението, събития и интересни 
практики от членуващите общини автоматично се изпраща до нашите абонати и 
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по е-мейл. Общински служители, общински съветници, медии, донорски и 
партньорски организации периодично получават “Нова новина от РСО 
“Централна Стара планина”. Практиката на сдружението „Информацията като 
инструмент за прозрачност” бе избрана от ФРМС за иновация на последната 
седмица на месец май. 
 
Основното средство за обмен на информация сред членовете и партньорите на 
РСО „Централна Стара планина” - Информационният бюлетин на сдружението -  
излиза на два месеца в тираж 500 бр. 
 
Пресконференциите, прессъобщенията и интервютата за медиите бяха 
ефективно средство за информиране на жителите на обединените 
старопланински общини за инициативите и реализираните проекти на РСО 
“Централна Стара планина”. 
 
 
Устойчиво развитие на регион Централна Стара планина 
 
С цел представяне на регион Централна Стара планина пред структурите на 
Европейския съюз и Съвета на Европа и в подкрепа на икономическото 
развитие на всички общини членове, РСО „Централна Стара планина” 
разработи профил на региона. По атрактивен начин са представени неговите 
предимства, възможностите за инвестиране в отделните общини и 
привлекателните места за отдих и туризъм. Необходимата информация бе 
събрана на база разработен въпросник, който изпратихме до всички общини. 
Свързахме се и с Териториално-статистическо бюро Габрово, откъдето 
получихме необходимите данни за всички общини от РСО „Централна Стара 
планина”.  
 
 
Засилено доверие и подобрен авторитет на РСО „Централна Стара 
планина” сред членовете и партньорите 
 

■ По покана на Марина Дикова, заместник председател на комисията по 
местно самоуправление и регионална политика към Народното събрание, 
представители на РСО “Централна Стара планина” участваха в публично 
обсъждане на законопроект за изменение и допълнение на Закона за 
устройство на територията, което се проведе на 22 юни 2004 г. в София. В 
обсъжданията участваха депутати, представители на изпълнителната власт и 
НПО, работещи в подкрепа на местното самоуправление, експерти и 
журналисти.  
 

■ РСО „Централна Стара планина” бе организатор на проведената на 17 
и 18 септември в х-л „Прима С” в м. Узана край Габрово годишна партньорска 
среща с Регионална туристическа асоциация „Стара планина”, Регионален съюз 
на болниците „Стара планина” и Сдружение „Болкан Асист”, с които имаме 
официално подписано споразумение за сътрудничество.  В станалата вече 
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традиционна инициатива участваха представители на управителните съвети и 
на административните екипи на четирите организации. Дългогодишните 
партньори представиха постиженията на своите организации след последната 
среща и обсъдиха възможностите за съвместни инициативи през 2005 год. 
 

■ РСО “Централна Стара планина” бе единственият български партньор 
на Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС), поканен за 
участие в международното изложение “Да дръзнеш да споделиш ‘2004” и в 
конференцията “Учене без граници”, проведени в края на месец март 2004 год. 
в Берн, Швейцария. В изложението участваха представители на централния 
офис, координационните офиси към посолствата в съответните страни и 
партньорските организации на ШАРС от Европа, Азия и Африка. РСО 
„Централна Стара планина” бе представено чрез информационен щанд, а 
паралелно организираните семинари, презентации и дискусии посочиха добри 
примери за извличане на ползи от практиката, идеи за нови форми на 
споделяне на опит, осъществяване на контакти и работа в мрежа при бъдещо 
сътрудничество.  
 

■ На 20 септември във Велико Търново РСО “Централна Стара планина” 
представи своя опит за стимулиране на гражданската активност пред 
участниците в регионална конференция “Развитие на демократичното общество 
и лидерство на местно ниво в България”, организирана от Съвета на Европа. В 
своята презентация изпълнителният директор на РСО “Централна Стара 
планина” представи реализираните от сдружението проекти, при които са 
мобилизирани местни общности за решаване на местни проблеми: програмата 
“Аз спортувам с лятото” за три общински училища в Габрово; инициативата за 
подобряване на местната инфраструктура в с. Дивчовото, община Тетевен и 
програмата за възстановяване на горите в кметство Български извор, община 
Тетевен.  
 

■ В края на месец септември Комитетът на регионите (CoR) и дирекция 
„Регионална политика” (DG REGIO) на Европейската комисия организираха в 
Брюксел „Отворени дни” – инициатива, имаща за цел да привлече вниманието 
на широката публика към ключовата роля на регионите и техните 
представители за икономическо и социално развитие в рамките на 
регионалната и кохезионна политика на Европейския съюз. Сред участниците 
бе и представител на РСО „Централна Стара планина”. Липсата на второ ниво 
на местно самоуправление и териториалният принцип, на който са изградени 
регионалните сдружения на общини в България, създават възможности за 
превръщането им в успешен представител на интересите на местните власти 
пред европейските регионални структури. 
 

■ РСО „Централна Стара планина” получи покана от Конгреса на 
местните и регионални власти в Европа (КМРВЕ) към Съвета на Европа за 
участие в 5-тия Форум на градовете и регионите от Югоизточна Европа (11-тия 
Икономически форум). В инициативата, проведена през месец октомври 2004 
год. в гр.Будва, Сърбия и Черна гора, участваха кметовете на общините 
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Антоново и Тетевен и изпълнителният директор на РСО „Централна Стара 
планина”. Форумът разгледа предизвикателствата пред местните и регионални 
власти в социално-икономическото развитие (публичните услуги, достъп до 
финансиране на жилища със социално предназначение), финансовата 
децентрализация и общинската собственост като възможност за подобряване 
ресурсите на местните власти, туризма като средство за развитие на местната и 
регионална икономика, както и ролята на местните власти в борбата срещу 
корупцията и различните видове трафик (пране на пари, трафик на хора и др.). 
Една от сесиите на форума бе посветена на достъпа до европейски фондове от 
страна на местните и регионални власти и финансовите инструменти, 
допринасящи за развитието на инфраструктурата и икономиката на югоизточна 
Европа.  

РСО „Централна Стара планина” изказва своята благодарност на Община 
Габрово, чиято подкрепа направи възможно участието ни в 11-тия 
Икономически форум.  
 
 
В РСО „Централна Стара планина” има изграден капацитет за подготовка 
на проектни предложения пред различни донори 
 
През 2004 год. административният екип на РСО „Централна Стара планина” 
подготви пет проектни предложения: 

☻ Във връзка с Поканата за участие в изпълнението на проекти и 
дейности по Комуникационната стратегия за присъединяване на България към 
Европейския съюз бе  разработен проект „Обади се на приятел”, с който през 
месец август кандидатствахме за сумата от 9 980 лева пред Министерство на 
външните работи на Република България. На 15 октомври в офиса на 
сдружението се получи писмо от Министерството, с което ни благодарят за 
проявения интерес и ни информират, че се подготвя мащабен проект за обмен 
на опит със страни от Европейския съюз, в рамките на който ще бъдат 
потърсени възможности за сътрудничество с нашето сдружение. Тъй като до 
края на месец ноември Министерствона външните работи така и не намери 
такива възможности, нашето сдружение представи пред ШАРС своята идея за 
партньорство с полско сдружение на общини. ШАРС одобри предложението на 
РСО „Централна Стара планина” и го финансира в рамките на проект 
„Старопланинските общини – информирани, компетентни, силни и отговорни 
европейски общини” (2). 
 
 ☻ През месец август бе разработено проектно предложение по Програма 
Европа 2003 (Phare Small Projects Programme), с което кандидатствахме за 
финансиране в размер на 35 880 евро пред Делегацията на Европейската 
комисия в България. Разработеният проект „Общините от регион Централна 
Стара планина в процеса на европейската интеграция” имаше за цел да 
подобри капацитета на местните власти от общините-членове на Сдружението 
като повиши тяхното доверие и практически познания за специфичните аспекти 
на европейската интеграция. Проектът бе предаден в офиса на Делегацията на 
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Европейската комисия в София на 30 август 2004 год. За съжаление този проект 
не бе подкрепен от Европейската комисия. 
 
 ☻ През месец август РСО „Централна Стара планина” направи 
проучване на потребностите на своите членове с цел разработване на проект, с 
който да участва в конкурс за финансиране на проекти на регионални 
асоциации на общини от ФРМС и Американската агенция за международно 
развитие (ААМР). Основна цел на заключителните грантове на американската 
агенция е повишаването на капацитета на местните власти в съответствие със 
стратегическа цел 2.3 на Агенцията По-ефективно и отговорно местно 
самоуправление. Нашият проект „Общините от Централна Стара планина на 
път към Европа” бе одобрен и в края на месец декември 2004 г. ФРМС и РСО 
„Централна Стара планина” подписаха споразумение за финансиране в размер 
на 34 300 лева.  
 

☻ През месец септември екипът на сдружението разработи проект 
„Въвеждане на европейските екологични стандарти в общините от региона на 
Централна Стара планина”, с който кандидатства за финансиране пред 
Европейския съюз чрез Делегацията на съюза в България и Министерство на 
финансите (Програма ФАР 2002: Развитие на гражданското общество). 
Проектът е на обща стойност 30 936 евро, а очакваното финансиране е в 
размер на 27 796 евро. Той има за цел повишаване капацитета на гражданското 
общество в старопланинските общини по отношение приемане и прилагане на 
европейското право  в областта на околната среда. Проектът бе одобрен и на 1 
декември 2004 г. РСО „Централна Стара планина” подписа грантов договор Nr. 
CSDP 2002-Lot2-034. Всички планирани дейности трябва да бъдат извършени в 
рамките на 12 месеца. 
 
 ☻ В рамките на 3-годишното рамково споразумение за финансиране с 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, членове на екипа на РСО 
„Централна Стара планина” подготвиха проект „Старопланинските общини – 
информирани, компетентни, силни и отговорни европейски общини” (2). ШАРС, 
която подпомага дейността на сдружението от неговото създаване през 1997 
год., подкрепи нашето предложение със сумата от 83 608 лева при условие, че 
РСО „Централна Стара планина” осигури собствени средства в размер на 59 
456 лева – т.е. 42% от общата стойност на проекта. Тенденцията за 
увеличаване на изискванията към нас от нашия основен донор е обективна 
реалност, с която трябва да се съобразим.  
 
 
Сдружението бе активен участник в живота на старопланинските общини. 
Управителният съвет и административният екип на РСО “Централна Стара 
планина” бяха в непрекъснат контакт със своите членове и колеги, поддържаха 
телефонна и електронна връзка с тях, посещаваха на място общините, 
обсъждаха проблемите и дискутираха възможностите за тяхното 
разрешаването, споделяха техните празници:  
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• март 2004 г.: в официална среща на представители на бизнеса и 
неправителствените организации за създаване на Консултативен съвет 
за икономическо развитие към кмета на Община Габрово. 

• 24.04.2004 г.: в местен референдум в Община Априлци “Съгласни ли сте 
в местността “Маринска”, гр.Априлци, да бъде построено голф игрище?” 

• 25.06.2004 г.: на официалното откриване на Бизнес центъра в Тетевен 
• 4.03. 2004 г.: на заседание на Общинския съвет Летница, на което бе 

приета Програма за развитие на туризма в Община Летница за 2004 
година, разработена с финансовата и техническа подкрепа на РСО 
„Централна Стара планина”   

• 16.09 и 26.10: в работните среща, организирана от Община Габрово за 
разработване на Стратегически план за развитие на туризма 2004-2007 г.  

 
 
Представители на РСО „Централна Стара планина” участваха в множество 
срещи, семинари, дискусии и конференции, организирани от нашите партньори 
ФРМС, Сдружение „Болкан Асист”, Инициатива местно самоуправление, 
НСОРБ, МРРБ, Програмата на ООН за развитие и др. по темите: “Маркетинг на 
община”, “Гражданите в управлението”, „Кампания за прозрачно местно 
самоуправление”, „Прилагане принципите на учене през целия живот в 
практиката”, „Добри практики в местното самоуправление. Примерът на 
Разлог.”, „Регионалното развитие в България в процеса на присъединяване към 
Европейския съюз”, „Десет години партньорства между български и швейцарски 
общини”, „Местно икономическо развитие”, „Подобряване на социалната среда”, 
„Общински и областен капацитет за усвояване на средства от Структурните 
фондове и Фонда за социално сближаване на Европейския съюз” и др. 

 
 

 
Уважаеми колеги, 
 
Такава беше 2004 година за Регионално сдружение на общини „Централна 
Стара планина”. Вашето доверие ни мотивираше да работим активно за 
създаване на демократично местно самоуправлене в България. Бяхме част от 
Вашите усилия да подобрите живота на хората от старопланинските общини. 
Празнувахме с Вас. Убеден съм, че ще бъдем заедно и в обединена Европа! 
 
 
инж. Богомил Белчев 
 
Председател на Управителния съвет 
РСО „Централна Стара планина” 
 
 
2 март 2005 год. 
Габрово 
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