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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА 

ПЛАНИНА” ЗА 2008 ГОДИНА 
 
В изпълнение на Оперативния план на РСО „Централна Стара планина” за 2008 г., 
приет от Общото събрание на 22 май 2008 год., постигнахме следните резултати: 
 
І. Подкрепа за повишаване на капацитета и надграждане на професионалния 
опит на местните власти от регион Централна Стара планина  

В организираните от РСО „Централна Стара планина” през 2008 г. ориентационни, 
обучителни и консултативни семинари участваха повече от 250 представители на 
старопланинските общини. Местните власти имаха възможност да повишат своя 
капацитет и да надградят професионалния си опит с подкрепата на външни 
консултанти и общински експерти. 

� На 22-23 януари сдружението проведе ориентационен обучителен семинар за 
новоизбрани кметове и общински съветници от мандат 2007 – 2011 г. В хотел 
"Дипломат Плаза" в Луковит се събраха  общински съветници и представители на 
общинските администрации на общините Етрополе, Ябланица, Луковит, Габрово и 
Летница. Участниците имаха възможност да се запознаят с основите на местното 
самоуправление, с икономически ефективните модели за управление на общинските 
ресурси, със специфичните общински политики, с предлаганите от общините дейности 
и услуги и тяхното финансиране, с възможностите за общините за привличане на 
средства от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС.  

� На 21 февруари проведохме обучение за новоизбраните кметове на кметства и 
кметските наместници на населените места от общините Етрополе и Ябланица. 
Участниците се запознаха с правната уредба на местното самоуправление, с техните 
задължения и правомощия по гражданска регистрация и военен отчет, по 
призоваването съгласно гражданския процесуален, наказателно-процесуалния и 
данъчно-осигурителния процесуален кодекс, по закона за нотариусите и 
нотариалната дейност, по закона за опазване на селскостопанското имущество. 
Изключителен интерес предизвика темата за взаимоотношенията и комуникацията на 
местните власти с избирателите, институциите, бизнеса, медиите и 
неправителствените организации, както и възможните форми за пряко участие на 
гражданите в управлението. РСО "Централна Стара планина" предостави на 
участниците в обучението наръчник, който да подпомага дейността им по време на 
техния мандат.                                                                                        

� На 16-17 октомври в с.Чифлик и на 13-14 ноември в Трявна, РСО "Централна Стара 
планина" проведе обучения на тема "Протоколно обслужване на дейностите на 
общините. Стил, етикет и правила на поведение". Лектор на семинарите беше 
Анатолий Пазийски -  началник на отдел "Вътрешен протокол и церемониал" в 
Администрацията на Президента на Република България и автор на материали по 
дипломатически и практически протокол. Обучението беше насочено към кметове, 
заместник-кметове, секретари и членове на екипите по протоколно обслужване на 
дейностите на старопланинските общини. Участниците се запознаха с историята и 
тенденциите в протокола, с нормативната база, символите на държавността и 
правилата за разполагане на знамена. Теоретичните правила и практиките при 
провеждане на протоколни събития провокираха интереса на  всички присъстващи. 
Специално внимание беше обърнато на етикета и стила на работното място. 

���� На 21 октомври организирахме обучение на тема "Децентрализацията и социалното 
договаряне в България. Предизвикателства, практики." Инициативата беше в рамките 
на проект "Подкрепа за децентрализацията и социалното договаряне в България. 

Повишаване знанието и капацитета на местно ниво", финансиран от Фонд "Социално 
подпомагане" към Министерство на труда и социалната политика и изпълняван от 
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Български център за нестопанско право (БЦНП). В програмата на обучението бяха 
включени темите: процес на децентрализация в България, социално договаряне, 
стандарти, показатели за качество и контрол на качеството на социалните услуги. 
Участваха специалисти от отделите по социални дейности и услуги на 
старопланинските общини, а лектори бяха експерти на БЦНП. 

���� На 12 декември РСО "Централна Стара планина” проведе семинар с консултации по 
последните промени в ЗОС. Участваха представители на изпълнителната и 
законодателната власт в Община Ловеч – общински съветници, кметове на кметства и 
кметски наместници, директори на дирекции, началници на отдели, специалисти и 
експерти, които са пряко ангажирани с управлението, придобиването и 
разпореждането с общинската собственост. Лектор беше Маргарита Проданова –
началник на отдел "Придобиване и разпореждане с общинска собственост" към 
Дирекция "Общинска собственост" на Столична община. За участниците в семинара 
изключителен интерес представляваха промените в ЗОС по отношение на реда за 
отчуждаване и обезщетяване за важни общински нужди, разпоредителните сделки с 
имоти – общинска собственост, ограниченият при извършването на сделката "замяна", 
възможността за учредяване право на строеж за изграждане на социални жилища и 
възможността кметовете на общини да съставят актове за общинска собственост за 
имоти, държавна собственост, преминали в собственост на общините по силата на 
закон, без административен контрол от областния управител. 

� На 15 декември в Севлиево сдружението проведе семинар с консултации по Закона 

за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси. Лектор беше Наталия 
Киселова – доктор по конституционно право, старши асистент в Катедрата по 
конституционноправни науки към Юридическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски" и 
експерт към постоянната комисия по въпросите на държавната администрация в 40-то 
Народно събрание. Участници в семинара бяха кметове, председатели на общински 
съвети, общински съветници и служители от местните администрации на общините от 
РСО „Централна Стара планина". Те имаха възможност да се запознаят с философията 
на закона и кой се грижи за неговото прилагане; да научат кога възниква и как се 
установява конфликт на интереси; какви забрани са въведени за лице, заемащо 
публична длъжност; как се ограничава възможният конфликт на интереси и какви са 
последиците при неговото установяване. Бяха дискутирани както възможни, така и 
реално съществуващи казуси в старопланинските общини.  
 
2. Предоставяне на информация, обмен на добри практики и 
разпространяване на експертиза за общините от Сдружението 

И през 2008 г. РСО „Централна Стара планина” продължи да разпространява 
информация по актуални общински теми и да популяризира постиженията на 
старопланинските общини. Бяха подготвени 4 издания на Информационния бюлетин 
(на хартиен носител и в електронен вид), българската и английската версия на 
интернет страницата бяха периодично обновявани, поддържахме и своята рубрика 
„Нова новина от РСО „Централна Стара планина”, чрез която местните власти, 
партньорите и медиите получаваха текуща информация директно на своите имейли. 
Все повече партньори и регионални медии отразяваха инициативите на Сдружението. 
 
3. Транснационално сътрудничество 

� По време на тържествената церемония в гр.Формия (Италия), на 8 март РСО 
"Централна Стара планина" подписа декларация да партньорство с Планинската 
общност Монти Аурунчи от Италия, с Община Куджир и с Планинската общност Лезер 
Мускел от Румъния. Това беше заключителната част на двудневна Европейска 
конференция "Сътрудничество между общините за регионално развитие", проведена в 
рамките на проект "Мрежи за развитие" по програма "Европа за гражданите" на 
Европейската комисия. Проектното предложение с водеща организация Планинската 
общност Монти Аурунчи от Италия беше разработено през 2007 г. Участниците в 
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конференцията от Италия и Румъния имаха възможност да се запознаят с 
инициативите и постиженията на РСО "Централна Стара планина" за подобряване на 
междуобщинското и междурегионалното сътрудничество, със значението на 
Общинския план за развитие за утвърждаването на Община Трявна като конкурентна 
туристическа дестинация и със съхранените културни традиции на Община Севлиево. 

Разходите за нощувки на делегацията бяха покрити със средства от проекта. 
Очакваме реимбурсиране на част от транспортните разходи в размер на 800 евро.        

� На 18 септември Изпълнителният директор на сдружението участва във Втората 
среща на асоциациите от страните–членки на Съвета на Европа в Страсбург по покана 
на Улрих Бонер – генерален секретар на Конгреса на местните и регионални власти 
(КМРВЕ). Срещата имаше за цел да подобри взаимодействието между Съвета на 
Европа (и в частност на КМРВЕ) с асоциациите на местните власти по отношение на 
приоритетите и целите, които си поставя Конгреса през следващите две години. 
Според Съвета на Европа асоциациите на местни и регионални власти са не само 
свързващото звено между териториалните общности и националните правителства, но 
и между Конгреса и обикновените хора. 

� РСО "Централна Стара планина" стана партньор в 3-годишния проект "Креативен 
растеж", който ще се изпълнява на територията на нашите общини с подкрепата на 
програма Интеррег ІVC, финансирана от Европейския фонд за регионално развитие. 
Водещ партньор е Съветът за регионално развитие на Йостсам (Швеция), а партньори 
по проекта са публични власти и публичноправни организации от Италия, Испания, 
Литва, Румъния, Великобритания, Швеция, Унгария и Дания. Нашето сдружение е 
единственият български партньор. Проектът има за цел да подобри 
конкурентноспособността и да ускори икономическия растеж на включените 
европейски региони чрез развитие на креативния сектор като нов сектор на 
икономиката. Чрез насочване на нови знания и добри практики ще се окаже 
въздействие върху местните и регионални политики за развитие и ще се подобрят 
услугите в подкрепа на творческия бизнес. Креативността ще се превърне в 
катализатор за повишаване на регионалната конкурентноспособност. Предстои 
частично картографиране на творческия сектор във всеки един регион чрез 
използване на общи стандарти, което ще послужи за база на сравнителен 
междурегионален анализ. Чрез обмен на опит ще се тестват услугите в подкрепа на 
бизнеса като: достъп до финансиране, структури за подкрепа, развитие на клъстери, 
изграждане на инкубатори и др. Изграждането на Европейска мрежа от креативни 
региони ще бъде предпоставка за дългосрочно сътрудничество между участниците в 
проекта. 

Проектнто предложение беше подадено по приоритет „Иновации и икономика, 
базирана на знанието” при спазване на крайния срок - 15 януари. Проектът трябваше 
да  стартира през м. юли т.г., но поради забавяне от страна на оценителната комисия 
(почти 500 подадени предложения), официалната дата на стартиране е 1 октомври 
2008 г. 
 
4. Ефективно партньорство между младежки организации и местни власти от 
РСО „Централна Стара планина” 

От бюджета на сдружението през изминалата година бяха заделени 3000 лева като 
фонд за младежки инициативи. Целта ни беше да подкрепим 3 проекта на младежки 
организации, регистрирани на територията на нашите общини, чрез които да се 
подобрят познанията на младите хора за правомощията и отговорностите на органите 
на местното самоуправление и да ги мотивираме да се включат в процеса на 
формиране на местни политики. На 23 септември публикувахме на нашата интернет 
страница поканата за набиране на проектните предложения с насоките и максимално 
опростения формуляр за кандидатстване. Цялата информация беше изпратена и до 
всички кметове по имейл, поканата беше публикувана в няколко регионални вестника 
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(„Дряново нюз”, „Ден”, „Росица”) и 4 пъти в седмичното електронно издание на ФРМС 
e-weekly. Бяхме подготвили и Споразумение за финансиране. За наша изненада и 
огромно съжаление не получихме нито едно проектно предложение от младежка 
организация.  
                              
5. Устойчиво развитие на РСО „Централна Стара планина” 

През изминалата година бяха проведени 2 заседания на Общото събрание – редовно 
отчетно-изборно на 22 май и извънредно на 11 ноември. В рамките на първото за 
мандат 2007 – 2011 год. заседания беше избран нов Управителен съвет и приети 
изменения и допълнения в Устава, касаещи адреса на управление на организацията и 
начина на свикване на Общото събрание. По време на второто, РСО „Централна Стара 
планина” смени статута си на сдружение в частна полза и се самоопредели за 
извършване на дейност в обществена полза. След двете заседания бяха предприети 
всички необходими действия за вписване на промените в обстоятелствата. През юни 
получихме решението на Габровския окръжен съд, в което са отразени измененията в 
Устава и е вписан новият Управителен съвет, а през юли - регистрацията по БУЛСТАТ. 
РСО „Централна Стара планина” беше вписано в Централния регистър на 
юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна 
дейност към Министерство на правосъдието под №20081128015.  

За отчетния период бяха проведени 3 заседания на Управителния съвет – на 25 
януари (в Габрово), на 10 юни (в Габрово) и на 16 септември (в Ловеч). 

След оттеглянето на ШАРС от България през 2007 г. нашите усилия бяха насочени към 
проучване на възможностите за финансиране и разработване на успешни проектни 
предложения с цел гарантиране на финансовата устойчивост на организацията.  

• РСО „Централна Стара планина” стана партньор (13 партньора от 10 страни) на 
Асоциацията на агенции за местна демокрация (ALDA) в проектно предложение 
„Да работим заедно за развитие: новите предизвикателства пред асоциациите 
на местни власти и мрежите на гражданското общество”  по програма 
„Неправителствените организации и местните власти в развитие – 
координация, сътрудничество и работа в мрежи в Европа”. Проектът беше 
предаден на 2 април. За съжаление през м. юли стана ясно, че оценителната 
комисия не го е избрала за финансиране, въпреки че отговаря на критериите, 
защото проектното предложение е получило по-малко точки от тези, които 
преминават на следващия етап от процедурата.  

• РСО „Централна Стара планина” подготви проектно предложение 
„Старопланинските общини и гражданското общество – партньори за прозрачна 
и достъпна местна администрация”, с което кандидатства за финансиране пред 
ОПАК, Приоритетна ос І: „Добро управление”, Подприоритет 1.2 „Прозрачна и 
почтена държавна администрация”. В рамките на проекта планирахме да бъдат 
направени анализи на действащите правилници за работа на общинските 
администрации и общинските съвети, на информационните системи на 
общините от гледна точна на постигането на по-открито и достъпно 
управление, както и на тяхната практика в областта на предоставянето на 
обществена информация. Проектното предложение беше подкрепено от 
общините Антоново, Габрово, Севлиево, Дряново, Ябланица, Троян и Етрополе. 
Както вече ви информирахме, нашият проект не беше одобрен за финансиране.  

• Сдружението стана партньор на ALDA в  тяхното ново проектно предложение 
„Побратимяването между градовете: средство за европейска интеграция” по 
програма „Европа на гражданите” на Европейската комисия. Крайният срок за 
подаване предложения  беше 31 юли 2008 г.  

• На 8 септември подадохме в Централното звено за финансиране и договаряне 
(ЦЗФД) на Министерство на финансите (МФ) проект „Повишаване на 
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гражданското участие при управлението на културно-историческото наследство 
в общините Габрово, Дряново, Севлиево и Трявна” по Програма ФАР BG 
2006/018-164.01.01 Развитие на гражданското общество, Компонент 2. Проекти 
с регионален обхват. Проектното предложение беше на обща стойност 33 505 
евро, а размерът на исканата безвъзмездна финансова помощ - 30 000 евро. В 
14.00 часа на 25 ноември получихме факс, с който ни уведомяваха, че по 
препоръка на Комисията за оценка, ЦЗФД е решило нашето предложение да 
получи безвъзмездна финансова помощ до 24 682 евро и бяхме поканени на 27 
ноември в Министерство на финансите за подписване на договор. В 18.00 часа 
на същия ден бяхме уведомени чрез имейл, че подписване на договори по тази 
схема няма да се състои. Според уведомлението, подписано от Ръководителя на 
програма ФАР Кирил Ананиев, което получихме на 2 декември, процедурата за 
подбор на проекти се прекратява. Посоченото фактическо основание за това 
беше, че „при провеждане на процедурата са констатирани са нередности, 
свързани с наличието на корупционни схеми”. За отнетата акредитация на 
агенцията по ФАР към МФ и замразените плащания не се споменаваше.  

• Една от основните дейности на РСО „Централна Стара планина” е да насърчава 
взаимното сътрудничество и партньорство между старопланинските общини. В 
тази връзка се ангажирахме да информираме и привлечем интереса на 
общините за участие в проект „Българската община – надежден и равноправен 
партньор на бизнеса”. Проектното предложение беше на Община Габрово, в 
партньорство с общините Ловеч, Видин и Казанлък  по ОПАК, приоритетна ос 1. 
„Добро управление”, подприоритет 1.4 „Администрацията – партньор на 
бизнеса”, бюджетна линия BG051PO002/08/1.4-02. На поканата за интерес, 
която изпратихме до кметовете на общините от сдружението, се отзоваха 
общините Антоново, Елена, Севлиево, Дряново и Трявна. Проектът беше 
подкрепен и от РСО „Централна Стара планина”. 

• РСО „Централна Стара планина” подкрепи проекта на Габровската търговско-
промишлена палата (ГТПП) „Европейският съюз близо до вас” за приемна 
структура на информационната мрежа Europe Direct (Европа директно). ГТПП 
беше утвърдена за домакин на Европейския информационен център, а 
началото на второто поколение общоевропейска мрежа от информационни 
центрове "Европа директно" за периода 2009 – 2012 г. беше дадено на 12 
февруари 2009 г. С помощта на РСО „Централна Стара планина” Europe Direct 
Габрово ще работи на територията на областите Габрово и Ловеч. Центърът има 
за цел да улесни достъпа на гражданите от двете области до информация 
относно дейностите, политиките, програмите и инициативите на Европейския 
съюз, които оказват пряко въздействие върху тяхното ежедневие. Europe Direct 
Габрово ще насърчава партньорството и включването на местната общност в 
процеса на вземане на решения на Европейско ниво. 

И през 2008 год. РСО “Централна Стара планина” беше активен участник в живота на 
старопланинските общини. Управителният съвет и административният екип 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 разрешаване, споделяха техните празници. 

Сдружението разшири своите контакти с партньорите от неформалната мрежа на 
български организации, които работят  в подкрепа на местното самоуправление 
(ФРМС, НСОРБ, регионални асоциации на общини, професионални организации на 
общински служители и съветници) и постави началото на полезно сътрудничество с 
утвърдени неправителствени организации (Институт „Отворено общество”, Български 
център за нестопанско право и др). 


