
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ “ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” 

ЗА 2003 ГОДИНА 
 
 

Вече 6 години РСО “Централна Стара планина” подкрепя дейността на 
местните власти от регион Централна Стара планина, представлява техните 
интереси и работи за създаване на силно местно самоуправление. Сдружението е 
създадено през 1997 г. с подкрепата на Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество (ШАРС). Учредителки са 5 общини – Априлци, Габрово, Тетевен, 
Троян и Трявна. През 1998 г. към сдружението се присъединяват още 4 общини – 
Дряново, Елена, Севлиево и Ябланица. През 2003 г. членовете на РСО нараснаха 
на 14 с общо население 350 000 жители след присъединяването на общините 
Антоново, Етрополе, Летница, Ловеч и Луковит. Така РСО “Централна Стара 
планина” вече има членове от 5 области на България – Габрово, Ловеч, Велико 
Търново, Търговище и София. 
 

През изминалата 2003 г. РСО “Централна Стара планина” изпълни своите 
планирани дейности, като за първи път от своето създаване в една календарна 
година работи по четири проекта, финансирани от Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество (ШАРС), Американската агенция за международно 
развитие (ААМР) и Фондация за реформа в местното самоуправление (ФРМС): 1. 
“Подобряване капацитета на местните власти в регион Централна Стара планина”, 
2. ”Традиции, приемственост и предизвикателства пред местните власти в регион 
Централна Стара планина”, 3. “Подобряване предоставянето на услуги за 
гражданите чрез изграждане на центрове за административно обслужване в 
регион Централна Стара планина” и 4. “Разнообразни и качествени услуги за 
членовете”.  
 

Какво постигнахме по основните стратегически цели? 
 

1. Подобряване капацитета на местните власти от регион 
Централна Стара планина 
 

Обученията и семинарите за повишаване компетентността на общинските 
специалисти и общинските съветници е традиционна услуга, която Сдружението 
предлага на своите членове. През отчетния период организирахме и проведохме 5 
семинара и 1 учебно пътуване за обмен на опит с повече от 140 участника по 
темите: “Протоколни практики на общините: желателни и задължителни”, 
“Законодателна рамка на местното самоуправление”, “Общински дейности и 
услуги”, “Общинска собственост”, “Финанси и бюджет”, “Устройство на 
територията”, “Лидерство и управление”, “Партньорство”, “Обслужване на 
гражданите”. 
 

2 семинар “Протоколни практики на общините: желателни и 
задължителни”, 12-13 декември 2003 г., Трявна 
 

Семинарът бе предназначен за кметове, заместник-кметове, секретари и 
представители на екипите по протоколно обслужване дейностите на общините от 
Сдружението. Анатолий Пазийски, началник на отдел “Вътрешен протокол и 
церемониал” в Администрацията на Президента на Република България, запозна 
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участниците в семинара със Закона за държавния протокол и протоколната 
кореспонденция, с правилни практики при посрещане на гости на територията на 
общината, участие в протоколни събития и посещения в чужбина. Бяха разгледани 
стилът и етикетът като елементи на професионалното общуване. Интерес към 
семинара проявиха и представители на Областна администрация – Габрово. 
 
 2 ориентационни семинари за новоизбрани кметове и общински 
съветници в началото на мандат 2003-2007, 14-15 януари 2004 г. в Троян и 21-22 
януари в Трявна 
 

През месец януари РСО “Централна Стара планина” организира и проведе 
обучителни семинари за новоизбраните ръководства на общините, членове на 
сдружението. Семинарите бяха част от национална програма за ориентация на 
новоизбрани кметове и общински съветници. Подготовката за тази програма 
започна още през лятото на 2003 г. от НСОРБ, ФРМС и Програма ИМС с 
подкрепата на ААМР. Семинарите за общините-членове на РСО “Централна Стара 
планина” бяха реализирани и с подкрепата на ШАРС - основен донор на 
сдружението още от неговото създаване през 1997 г. По време на семинарите 
бяха дискутирани темите: Законодателна рамка на местното самоуправление, 
Общински дейности и услуги, Общинска собственост, Финанси и бюджет, 
Устройство на територията, Лидерство и управление, Партньорства. Подборът на 
лекторите беше направен изключително прецизно и присъстващите общински 
ръководства почерпиха опит от най-големите експерти и практици в съответните 
области. Участниците в семинарите имаха възможност да зададат своите въпроси, 
да дискутират конкретни проблеми, с които са се сблъскали в своята работа и да 
споделят опит със своите колеги от останалите общини, членове на РСО 
“Централна Стара планина”. По време на обучението те получиха много 
материали, подготвени от НСОРБ, ФРМС, Програма Инициатива местно 
самоуправление и РСО “Централна Стара планина”. 

В семинара в Троян участваха и трима представители от Община Угърчин, 
която не е член на сдружението. Като отзвук за полезността на това обучение, 
както и за работата на РСО “Централна Стара планина” в полза на общините на 27 
януари, 12 дни след провеждането на семинара, Общинският съвет в Угърчин взе 
решение общината да стане член на Сдружението.  
 
 2 “Обслужване на гражданите”, 16-17 декември в Трявна и 18-19 декември 
в Севлиево 
  

В обучението се включиха служители от новоизградените Центрове за 
административно обслужване на гражданите и техните колеги от функционалните 
отдели в двете общини. Те се запознаха с характеристиките на дружелюбната 
местна власт и техниките за дружелюбно обслужване, придобиха умения за 
работа в екип и подготвиха план за действие за подобряване обслужването на 
гражданите в общините Севлиево и Трявна. 
 
 

2. Представителство и защита интересите на членуващите 
общини. Усъвършенстване на нормативната уредба на местното 
самоуправление. 
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РСО “Централна Стара планина” все повече се утвърждава като реален и 
ефективен партньор на общините в подкрепа и защита на техните действия и 
интереси. През изминалата година самостоятелно и съвместно с други партньори 
проведе 1 регионална конференция, 4 кръгли маси и 1 дискусионен форум с общо 
240 участника. 
 

 - “Предизвикателствата пред болничното здравеопазване в хода на 
здравната реформа” бяха тема на регионален дискусионен форум, организиран 
от РСО “Централна Стара планина” в партньорство с РСБ “Стара планина” и 
Община Троян и със съдействието на Министерство на здравеопазването (МЗ), 
Национална здравно-осигурителна каса (НЗОК) и Български лекарски съюз. 
Форумът се проведен на 7 и 8 ноември 2003 год. в х-л “Дива” – с.Чифлик и бе 
открит от г-н Жорж Капт – директор за България, Швейцарска агенция за развитие 
и сътрудничество. Във форума участваха директорите на Районните центрове по 
здравеопазване и председателите на Български лекарски съюз в Габрово и Ловеч, 
управители на болници от РСБ “Стара планина” и общински болници от общините 
на РСО “Централна Стара планина”, кметове и общински експерти по 
здравеопазване. Участниците приеха декларация, в която категорично се настоява 
за ясни законодателни промени, гарантиращи достъпно здравеопазване за цялото 
население в съответствие с Конституцията на България и за смесено 
финансиране на общинските болници, като се запази моделът на частично 
дофинансиране от републиканския бюджет. Декларацията бе изпратена до 
Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), МЗ, 
Министерство на финансите, до всеки член от Комисията по здравеопазване към 
Народното събрание и до депутатите от Габровска и Ловешка област. Седмици 
след провеждането на форума МЗ и НСОРБ се споразумяха за продължаване на 
финансирането на общинските болници и чрез държавата, а не само по клинични 
пътеки от НЗОК. РСО “Централна Стара планина” издаде специален тематичен 
брой на своя информационен бюлетин, в който бяха отразени проведените 
дискусии и гледните точки на всички участници.  
 

- Съвместно с Екипа по гражданско участие на Програма ИМС 
организирахме кръгла маса на тема “Повишаване на ефективността на 
общинските съвети в България”. Дискусията бе проведена на 4 юни в Ритуалната 
зала на Община Велико Търново. Бяха обсъдени възможните варианти и действия 
за подобряване на нормативната уредба и оптимизиране на оперативните 
процедури на общинските съвети, така че те да отговарят по-добре на очакванията 
на гражданите. Конкретните предложения за повишаване на ефективността в 
работата на общинските съвети бяха включени в общата стратегия за изграждане 
на ефективни, прозрачни и отговорни общински съвети в България. 
 

- На 25 март 2003 г. РСО “Централна Стара планина” проведе кръгла маса 
на тема “Засилване ролята на жените в местното самоуправление”. В срещата 
участваха народният представител Евдокия Манева, кметове и председатели на 
общински съвети, служители в общинските администрации и общински съветници 
от общините, членуващи в Сдружението, представители на областна 
администрация и Териториално-статистическо бюро - Габрово, “Джендър Таск 
Форс” на Пакта за стабилност, фондация “21 век”, НСОРБ, ШАРС, много 
журналисти. Целта на дискусиите бе да се установи нивото на участие на 
българската жена в местната политика, да се изясни специфичния й принос за 
подобряване капацитета на местните власти, да се начертаят перспективите за 
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увеличаване броя на жените в политиката на местно ниво. В края на сесията 
участниците в кръглата маса приеха декларация до ръководствата на 
политическите партии, неправителствените организации и инициативни комитети, 
в която ги призовават да подкрепят усилията на българската жена да заеме своето 
подобаващо място в структурите на местната власт и заявяват готовността си да 
подкрепят всички инициативи в тази област.  
 

- На 30 септември 2003 г. във Велико Търново РСО “Централна Стара 
планина” проведе втора кръгла маса на тема “Засилване ролята на жените в 
местното самоуправление”. На срещата присъстваха представители на 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество, фондация “Български 
център за джендър изследвания”, Софийски университет “Климент Охридски”, 
Териториално статистическо бюро – Габрово, заместник кметове и общински 
служители. Бе направен преглед на женското движение в България и 
равноправието на половете в днешно време. Като интересен пример за даване на 
повече права на жените в политическото пространство бе посочен приетият през 
1999 г. във Франция Закон за паритета, според който 50% от листите на 
политическите партии трябва да се състоят от жени. Венцеслава Янчовска, 
програмен координатор в ШАРС, запозна присъстващите с работата и 
приоритетите на създадената в рамките на Югоизточна Европа мрежа, която 
работи по проблематиката равнопоставеност на половете и предложи да се 
създадат такива мрежи и на местно ниво. Директорът на Териториално 
статистическо бюро Габрово, Иван Пеев представи статистически данни за 
участието на жените от общините на РСО “Централна Стара планина” в 
структурите на местната власт. Изводът бе, че жените са по-малко от мъжете там, 
където длъжностите са избираеми, например в Народното събрание и общинските 
съвети. Те обаче са доста повече от мъжете в общинските, областните и кметски 
администрации. Широкият отзвук сред регионалните медии показа, че темата 
заема важно място сред проблемите на съвременното общество. 
 

Сдружението подкрепи проектно предложение на Община Габрово за 
осъществяване на проект “Засилване промоционалните възможности на 
общността в Община Габрово” по Програма SPA, реализирана от Корпуса на мира 
в България.  
 

През отчетния период се засили обмена на информация с държавните 
институции – Министерство на младежта и спорта, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството (особено с новосъздадената дирекция 
“Териториално управление и децентрализация”). Представители на Сдружението 
участваха в заседания на Областния съвет за регионално развитие в Габрово. 
 

Въпреки, че почти всички общини, членуващи в РСО “Централна Стара 
планина”, посочват туризма като приоритет в своето развитие, според наше 
проучване през 2003 г. нямаше община - член на Сдружението, която да е 
разработила и приела своя Програма за развитие на туризма, каквито са 
изискванията на чл.10 от Закона за туризма. Този факт насочи усилията на 
оперативния екип към подобряване уменията на местните власти да работят в 
синхрон с представителите на бранша, за прилагането на стратегически подход и 
изграждането на ясна визия за превръщането на съответното населено място в 
притегателен център за туристи и създаване на поминък за населението. Външни 
експерти на Сдружението оказаха съдействие на Община Летница при 



 5

разработването на общинската Програма за развитие на туризма. Предстои 
нейното приемане от Общински съвет. 
 

През 2003 г. РСО “Централна Стара планина” бе включено в годишното 
издание на Конгреса на местните и регионални власти от Съвета на Европа. 
 
 

3. Устойчиво развитие и представяне на регион Централна Стара 
планина 
 

РСО “Централна Стара планина”, Община Елена и Агенцията за малки и 
средни предприятия (АМСП) бяха съорганизатори на кръгла маса “Партньорство 
за местно икономическо развитие”, проведена на 20 май 2003 г. в гр.Елена. 
Представител на АМСП запозна участниците в кръглата маса с възможностите за 
финансиране на малкия и средния бизнес, както и с улесненията, които предлага 
на бизнесмените, гишето на предприемача. Кредитни линии за финансиране на 
бизнеса бяха представени от клоновете на банки в региона. За участие в 
дискусията бе поканен и кметът на Община Севлиево Йовко Йовков, който 
сподели с представителите на бизнеса в Елена севлиевския модел на успешно 
сътрудничество между бизнеса и местната власт. След кръглата маса бе открито 
изложение “Произведено в Елена”. 
 

С цел да се представят възможностите на региона пред вътрешните и 
международните бизнес среди и така да се предизвика интерес за инвестиране в 
икономиката на общините, членуващи в сдружението.РСО “Централна Стара 
планина”, издадохме маркетингов профил под заглавието “Централна Стара 
планина – регион на възможности”. Изданието представя специфичните 
предимства на региона, като подробно описва възможностите за инвестиции във 
всеки един от съществуващите индустриални отрасли. Направена е справка за 
данъчната и образователната система, състоянието на комуникациите и достъпа 
до вътрешния и международните пазари, особеностите на работната сила в 
региона и т.н. Профилът съдържа данни за водещите фирми за всеки от 
разгледаните отрасли, като израз на стремежа на РСО “Централна Стара планина” 
да подкрепи местните предприемачи и инвестиралите чужди компании в търсенето 
на нови търговски партньори и пазари за техните продукти. При подготовката на 
материалите и събирането на информацията Сдружението получи подкрепата на 
представените общини, които още веднъж заявиха волята си да подпомагат 
предпочелите техния регион фирми. 

Изданието е в тираж по 1000 броя на български и английски език и 500 бр. 
компактдиска. То бе разпространено сред предварително подбрани потенциални 
инвеститори, чуждестранни търговски представителства в страната и бизнес 
делегации, посетили България през 2003 г. Изключително съдействие за 
разпространяване му получихме от Областна управа – Габрово. 
 

През септември РСО “Централна Стара планина” стана инициатор на 
регионална конференция на тема “Местната власт в подкрепа на местния бизнес”. 
Участваха представители на Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството, Агенцията за чуждестранни инвестиции, Агенцията за малки и 
средни предприятия, Института за икономическа политика, ШАРС, Инициатива 
местно самоуправление, ФРМС, Общински гаранционен фонд за подпомагане на 
малкия и среден бизнес - София, Областни администрации Габрово и Ловеч, 



 6

кметове, заместник кметове, секретари и експерти по бизнес развитие от 
общините, членове на Сдружението. Участниците във форума се запознаха  с 
регионалната политика в процеса на интеграция на България към Европейския 
съюз, с възможностите и бариерите пред местните власти за привличане и 
задържане на инвестиции, с възможностите на Агенцията за чуждестранни 
инвестиции за съдействие с общините от РСО “Централна Стара планина” и 
облекченията за бизнеса, предоставени от Гишето на предприемача.  

 
Проведеният на 25 септември 2003 г. бизнес форум “Инвестирайте в 

общините от регион Централна Стара планина” имаше за цел да насърчи 
представителите на общините, членуващи в Сдружението да обменят опит и 
успешни практики на взаимодействие с бизнеса. Кметове, заместник кметове и 
експерти по бизнес развитие от общините Габрово, Севлиево, Дряново, Трявна и 
Летница представиха резултатите от взаимодействието си с бизнеса - реалните 
възможности на Община Габрово за подпомагане на местния бизнес; стъпките, 
предприети от екипа на Община Дряново за спечелване доверието на 
бизнесмените; неудачите и успехите на Община Летница за привличането на 
инвеститор за изграждане на хладилник за плодове и зеленчуци; хронологията на 
инвестициите в община Севлиево; партньорството на местната власт и частната 
инициатива за развитие на туризма в Община Трявна”.  

 
Презентациите и дебатите от двудневните дискусии публикувахме в 

изданието “Възможностите пред местната власт за стимулиране на икономическо 
развитие”. Чрез него ще се подобри информираността на местните власти за 
административната и нормативна среда за икономическо развитие на национално, 
регионално и местно ниво, с финансовите инструменти за подпомагане на малкия 
и среден бизнес, с реалните възможности на партньорството с централната власт 
и неправителствените организации.  
  
 

4. Подобряване информираността на местните власти и обмен на 
информация 

 
През отчетния период бяха издадени 6 броя на Информационния бюлетин 

на РСО “Централна Стара планина”. И през изминалата година той бе основно 
средство за информация. Чрез него отразявахме инициативите на Сдружението, 
предоставяхме информация за реализирани от общините проекти, за инициативи 
на партньорски организации, публикувахме добри практики и информация за 
отворени финансиращи програми.  
 

Интернет страницата на Сдружението се актуализираше периодично и все 
повече се превръща в ефективен инструмент за получаване на актуална и 
навременна информация. Предстои разширяване на нейните възможности с 
информация на английски език. 
 

През 2003 г. публикувахме едно печатно издание (“Възможностите пред 
местната власт за стимулиране на икономическо развитие”) и брошура, 
съдържаща информация за общините, членуващи в РСО “Централна Стара 
планина”. 
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5. Стимулиране на гражданската проактивност 
 

През 2003 година РСО “Централна Стара планина” повиши своя капацитет 
да мобилизира местната общност за решаване на местни проблеми. 
Доказателство за това е стартиралата през месец юни програма “Аз спортувам с 
лятото”. Сдружението подкрепи инициативата на Регионалния инспекторат по 
образованието – Габрово за почистване и осъвременяване на спортните площадки 
на три габровски общински училища, като привлече за партньор и Община 
Габрово. Така регионална държавна структура, нестопанска организация и местни 
власти обединиха своите усилия и ресурси за укрепване здравето на децата и 
създаване на възможност за пълноценни спортни занимания. Самите ученици и 
учители от трите училища превърнаха спортните площадки в привлекателно място 
за спортуване както в часовете по физическо възпитание, така и през лятото. 
Широката обществена подкрепа на програма “Аз спортувам с лятото” предизвика и 
широк медиен интерес.  
 

Екипът на Сдружението стимулира жителите на с.Дивчовото, Община 
Тетевен, като подкрепи техен проект за подобряване на местната инфраструктура. 
Изключително енергичният кметски наместник и явната нагласа на жителите на 
Дивчовото да участват лично в подобряване на местната инфраструктура 
мотивираха екипа на РСО “Централна Стара планина” за активно съдействие при 
осъществяване на проекта. В продължение на четири седмици с доброволното 
участие на местните жители и финансовата подкрепа на Община Тетевен и РСО 
“Централна Стара планина” бе оформено пространството около паметника на 
Панайот Хитов в центъра на селото, бе изработена указателна пътна табела, 
монтираха се енергоспестяващи улични лампи, бяха закупени и поставени на 
подходящи места кофи за смет. В края на месеца бе организиран общоселски 
трудов ден. Най-активните участници бяха отличени по време на детския празник. 
Принос в проекта имаха Държавно лесничейство, Национален парк “Централен 
Балкан” и местни бизнесмени.  
 

През месец ноември започнахме подготовката за активизиране на 
гражданското участие при решаване на проблеми от местно значение в Община 
Тетевен. Повече от 40 доброволци се включиха в подготовката на почвата и 
залесяването на 10 декара тополи на два имота в землището на с.Български 
извор. Община Тетевен осигури транспорта и помощните материали. 
 
 
 
 

6. Сътрудничество със сродни организации от страната и чужбина 
 

РСО “Централна Стара планина” работи в мрежа от организации, 
подкрепящи общините и местното самоуправление – Фондация за реформа в 
местното самоуправление, Национално сдружение на общините в Република 
България, Програма Инициатива местно самоуправление, другите регионални 
асоциации на общини и професионалните организации на общинските служители 
и съветници. Сдружението е член на Общинската мрежа за енергийна 
ефективност и на Сдружение “Болкан Асист”.  
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В края на март представители на Управителния съвет и административния 
екип взеха участие в партньорска среща между трите регионални сдружения в 
Стара планина, подкрепяни от ШАРС (РСО “Централна Стара планина”, РСБ 
“Стара планина” и РТА “Стара планина”) и Сдружение “Болкан Асист”. Гости бяха 
Жан Пиер Егер – отговорник “Програми за източна Европа”, ШАРС, Берн и Лилия 
Гунева – програмен сътрудник в Отдел сътрудничество към Швейцарското 
посолство в София. Г-н Егер предостави копия от брошурата “Програма в 
България 2003-2005” на SDC и запозна участниците в срещата с принципите на 
партньорството - автономност на сдруженията спрямо държавата, увеличаване 
броя на поддръжниците, взаимно допълване между държава и НПО, отговорност 
спрямо членовете и партньорите. Той подчерта, че за в бъдеще ШАРС ще 
подкрепя само тези сдружения, чиято политика напълно съответства на 
потребностите на членовете и защитава техните интереси.  
 

В офиса на Сдружението получаваме информационния бюлетин и 
годишните отчети на Сдружението на общините от регион Берн в Швейцария 
(Verein Region Bern), с което от 1997 г. взаимно се информираме за своите 
постижения в подкрепа на местните власти. 
 

РСО “Централна Стара планина”  започна да получава редовно 
информация от Конгреса на местните и регионални власти в Европа (CLRAE), 
който заедно с Парламентарната асамблея и Комитета на министрите е един от 
трите законни органа на Съвета на Европа – покани за колоквиуми, конференции, 
форуми. На разположение в офиса са материалите от Деветата и Десетата 
пленарни сесии на Конгреса.  
 

С цел да разшири международните си контакти РСО “Централна Стара 
планина” започна активен диалог за партньорство с две от най-големите 
регионални асоциации на общини и окръзи в Полша. Получихме потвърждение за 
проявен изключителен интерес и готовност за сътрудничество  от Общото 
събрание на Сдружението на Великополските общини със седалище в 
гр.Познан.По искане на неговите членове подготвихме и изпратихме информация 
за системата на местното самоуправление в България, за взаимоотношенията 
между местните и централни власти и за финансирането на българските общини. 
 

Членове на екипа на РСО “Централна Стара планина” участваха в 
проведените през отчетния период общи събрания на партньорски организации - 
Сдружение за партньорство и подкрепа на гражданската активност “Болкан Асист” 
(27 март, 11 декември), Националната асоциация на секретарите на общини в 
Република България (10,11 април), Габровска търговско-промишлена палата (27 
май), Националното сдружение на общините в република България (10 юли 2003 
г., 30 януари 2004 г.); в Петата годишна конференция на Общинската мрежа за 
енергийна ефективност (15, 16 април), в тържественото заседание на 
Управителния съвет на Регионална туристическа асоциация “Стара планина”. 
 

Членове на Управителния съвет и административния екип на Сдружението 
се включиха в работата на дискусионни форуми по актуални за местните власти 
проблеми, регионални, национални и международни конференции, семинари и 
работни срещи, организирани от държавни институции и партньорски организации 
- “Среда за местни и национални референдуми в България”, “Регионална и местна 
политика за младежта”, Публично-частните партньорства и корпоративната 
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социална отговорност”, “Бизнес инкубаторите и бъдещето им в България”, 
“Стратегията за укрепване капацитета на малките общини”, “Насърчаване на 
избирателната активност”, “Повишаване ефективността на общинските съвети”, 
“Прилагане на европейските директиви при възлагане на обществени поръчки”, 
“Публична етика на местно ниво”, “Публично-частните партньорства при 
управлението на ВиК системите в България”, “Местното икономическо развитие: 
партньорства и механизми за взаимодействие” и др. 
  

През изминалата година са проведени 2 Общи събрания и 4 заседания на 
Управителния съвет на РСО “Централна Стара планина”. Общото събрание, 
проведено на 18 април 2003 г., прие отчета за дейността на Управителния съвет  и 
финансовия отчет за 2002 г., оперативния план и бюджета за 2003 година, както и 
предложението за увеличаване на членския внос от 0.022 лева на 0.03 лева на 
жител от община. Бяха разгледани кандидатурите на общините Антоново, 
Етрополе и Ловеч, които преди Общото събрание бяха изпратили своите молби и 
решения на общинските съвети за членство в РСО “Централна Стара планина”. 
Трите кандидатури бяха разгледани поотделно и приети с пълно мнозинство. 

 
На проведеното по-рано същия ден заседание на Управителния съвет бяха 

приети критериите и избрани общините, в които ще бъдат изградени Центрове за 
административно обслужване на гражданите по проект “Подобряване 
предоставянето на услуги чрез изграждане на центрове за административно 
обслужване в регион Централна Стара планина” на РСО “Централна Стара 
планина и Фондация за реформа в местното самоуправление, финансиран от 
Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество. Управителният съвет взе 
решение през 2003 г.  да се изградят центрове в общините Севлиево и Трявна. 
 

Второто Общо събрание бе проведено на 21 юли 2003 г. Последното за 
мандат 1999 – 2003 събрание се проведе в офиса на Сдружението в гр.Габрово. 
Представителите на общините, членуващи в РСО “Централна Стара планина”, 
приеха за членове общините Летница и Луковит, чиито молби за членство и 
решения на Общинските им съвети бяха получени в офиса на Сдружението след 
последното общо събрание.  

 
През м. октомври на посещение в България бяха представители на 

Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество (ШАРС) за Югоизточна 
Европа. РСО “Централна Стара планина” бе една от 3-те организации, която 
ШАРС в София избра сред своите многобройните български партньори и 
представи на своите колеги от Албания, Македония и Румъния. Мисията на РСО 
“Централна Стара планина”, реализираните проекти и осигуряването на нейната 
устойчивост предизвикаха оживена дискусия сред гостите - посланиците на 
Швейцария в Албания и Македония, ръководителите на отдели на ШАРС в 
Македония и Румъния, представителите на офисите в България, Албания и 
Македония. Гостите посетиха Центъра за информация и услуги за гражданите в 
Община Севлиево, изграден по проект на РСО “Централна Стара планина” и 
ФРМС и финансиран от ШАРС. 

 
За да отговори на потребностите на своите членове и на изискванията на 

Швейцарското правителство, представено от Швейцарската агенция за развитие и 
сътрудничество в София, РСО “Централна Стара планина” направи преглед и 
допълни своя Стратегически план за периода 2004-2007 г. В края на м. декември 
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2003 г. бе сформирана временна работна група, която с подкрепата на Пламен 
Димитров (независим консултант по организационно развитие) разгледа 
дейностите, осигуряващи устойчивост на организацията – в т.ч. програми, услуги, 
партньорства, клиенти и взаимоотношения с донора. Докладът на работната група 
ще бъде предоставен на членовете на Общото събрание по време на първото за 
мандат 2003-2007. заседание.  
  
 Административният екип на Сдружението работеше и за подобряване на 
своя капацитет. Неговите членове се включиха в обучителния семинар “Медии и 
комуникации” за българските партньори на Отдела за сътрудничество към 
швейцарското посолство в България и в квалификационната програма “По-
ефективен общински съвет” на Американската агенция за развитие и Уърлд 
Лърнинг. На 23 и 24 януари екипът проведе и своята първата работна среща в 
извънработна среда. 
 

Чрез пресконференции, прессъобщения и интервюта за медиите 
информирахме жителите на обединените старопланински общини за инициативите 
и реализираните проекти на РСО “Централна Стара планина”. 
 
 

Дилян Енкин 
 

Председател на Управителния съвет 
РСО “Централна Стара планина” 

 
февруари 2004 г., Габрово 


