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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ЗА 2006 ГОДИНА 

 
През 2006 год. бяха финансирани два проекта на РСО „Централна Стара планина”: 

1. „Европа в превод на български за общините от регион Централна Стара планина”, 
финансиран директно от Швейцарската агенция за развитие и сътрудничество;  

2. „Общините от Централна Стара планина по пътя към Европа” (2), финансиран от 
Американската агенция за международно развитие чрез ФРМС; 

 
Какво постигнахме? 
 
1. Подобрен капацитет на местните власти от регион Централна Стара планина чрез: 

Организиране на дискусионни семинари при промяна в нормативната база на 
местното самоуправление 

▪ Във връзка с новите ангажименти на местните власти, произтичащи от обнародвания в ДВ 
бр.42/17.05.2005 год. Кодекс на международното частно право, на 12 април в Габрово проведохме 
дискусионен семинар на тема "Признаване и допускане на чуждестранни актове и решения от 
органите на местното самоуправление в България". Съгласно чл.118, ал.1 на Кодекса 
признаването на чуждестранното решение се извършва от органа, пред който то се представя. С 
тази разпоредба общините са овластени да признават чуждестранни решения и актове без те да 
преминават през досегашната процедура за екзекватура. Въз основа на чуждестранни решения 
служителите на отдел ГРАО в общинските администрации отразяват в регистрите промените в 
гражданското състояние на лицата (прекратяване на брак, промяна на име, установяване на 
произход, допускане, прекратяване или унищожаване на осиновяване, лишаване от родителски 
права и др.) Юристите и специалистите по гражданско състояние от старопланинските общини 
бяха консултирани от представители на Програма LGI/USAID, Института за правни науки на БАН, 
МРРБ и Софийски градски съд. Пълен аудиозапис от форума можете да намерите на нашата 
страница www.rso-csp.org.  

▪ Голямо предизвикателство за местните власти беше влезлият в сила на 12.07.2006 г. нов 
Административнопроцесуален кодекс. РСО „Централна Стара планина” организира серия от 
дискусионни семинари по заявка на общините: на 12.07 за община Тетевен, на 26.09 за община 
Севлиево и на 15.11 за община Ловеч. За лектори бяха привлечени експерти към Комисията по 
правни въпроси на Народното събрание, специалисти от програма ИМС и съдия от Върховния 
административен съд. Повече от 100 общински съветници, експерти и специалисти от общинските 
администрации, кметове на кметства и кметски наместници се запознаха с предмета, обхвата на 
действие и основните принципи на АПК. Те разгледаха видовете административни актове, 
сроковете и реда за тяхното издаване, отказ, оспорване и изпълнение. Интерес предизвика 
възможността за сключване на споразумение между административния орган и страните по 
производството, което замества административния акт. Лекторите обърнаха специално внимание 
върху наказанията за длъжностни лица за неиздаване на административен акт или документ. 

▪ РСО „Централна Стара планина” бе инициатор на информационна среща „Въвеждане на 
международни стандарти и системи за управление в общините”, която се проведе на 16 юни 2006 
г. в Луковит. По време на срещата зам. кметове, секретари, директори на дирекции, началници на 
отдели, експерти и специалисти от администрациите на старопланинските общини  се запознаха с 
особеностите и новостите в стандартите и системите за управление (ISO 9001:2000, ISO 
14001:2005, OHSAS 18001:2002), с възможностите и ползите от тяхното прилагане в общините. 
Предвид бъдещото европейско членство на България, специално внимание беше отделено на 
схемата за управление по околна среда и одитиране (EMAS) на Европейския съюз. Презентациите 
от форума можете да намерите на нашата интернет страница www.rso-csp.org.  
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Организиране на практически информационни семинари в подкрепа на 
администрациите и общинските съвети за участие в Структурните и Кохезионния 
фонд на ЕС 

▪ РСО "Централна Стара планина" и ФРМС проведоха информационни семинари на тема "Пътят 
на Структурните фондове на ЕС до България" - на 14 април за Община Луковит, а на 20 април за 
общините Ябланица и Угърчин. Общинските съветници и представителите на общинската 
администрация се запознаха с цялостната логика и връзката между политиките, целите и 
финансовите инструменти на ЕС за новия програмен период 2007–2013 г. и българските 
национални стратегически и програмни документи. Бяха представени конкретните приоритети и 
мерки, по които общините ще бъдат бенефициенти в рамките на Националната оперативна 
програма "Регионално развитие", на Оперативната програма "Административен капацитет" и на 
Националния стратегически план за развитие на селските райони. 

▪ На 7 ноември в зала 200 на Община Севлиево, РСО „Централна Стара планина” и ФРМС 
проведоха практически обучителен семинар на тема „Възможности за общините в рамките на 
Оперативните програми на България”. Инициативата имаше за цел да подпомогне местните 
власти от старопланинските общини при обвързване на местните приоритети в рамките на 
общинските планове за развитие с конкретните възможности за финансиране в Оперативните 
програми 2007 – 2013 г. Практическото обучение беше предназначено за общински специалисти, 
които са пряко свързани с актуализацията на общинските планове за развитие 2007–2013 г. В 
рамките на обучението те получиха информация за най-актуалните промени и съдържанието на 
Национална оперативна програма „Регионално развитие” и Националния стратегически план за 
развитие на селските райони 2007–2013 г.  

Професионални обучения за местните власти 

▪ Съвместно с ФРМС на 30.06 и 1.07. проведохме обучителен семинар на тема "Управление на 
човешките ресурси". По време на обучението служителите на Община Габрово придобиха знания 
как да разработват планове за развитие на персонала в съответствие с визията на общината и 
годишните задачи, водещи до реализирането й. Обучението включваше работа в групи, 
индивидуални тестове, презентации и ролеви игри. 
 
2. Подобрено обслужване на гражданите в общините от Сдружението 

▪ От 2003 г. РСО “Централна Стара планина” оказва техническа и финансова подкрепа на 
общините при изграждането на центрове за административни услуги и информация на 
гражданите (Трявна, Севлиево, Летница, Етрополе, Габрово и Априлци). По наша инициатива и с 
финансовата подкрепа на ШАРС през 2006 г. стартирахме проект “Комплексни административни 
услуги в е-област Ловеч”. Проектът се осъществява с методическата помощ на ФРМС и 
координиращата роля на Областна администрация Ловеч. Целта на проекта е общинските 
администрации на територията на областта и областна администрация, съвместно с регионално 
представените институции и ведомства, да създадат организационни и технологични възможности 
за осигуряване на комплексни административни услуги, отговарящи на най-високи стандарти за 
качество. Проектът протече в три фази: определяне на участниците; сформиране на работни 
групи за организация, подготовка и разработване на технология за предоставяне на комплексните 
услуги; реализиране на разработения механизъм за служебен обмен на документи и информация.  

▪ РСО „Централна Стара планина” подкрепи проект „Комплексни услуги на едно гише” на 
община Дряново и финансира отпечатването на информационна дипляна. 
 
3. Прозрачност в дейността на РСО „Централна Стара планина”. Сдружението е достав-
чик на информация, свързана с дейността на общините. 

▪ Завърши основната преработка на уеб-сайта на РСО „Централна Стара планина”. 
Посетителите на интернет адреса www.rso-csp.org вече разполагат с по-удобен интерфейс и 
приятен дизайн. Нов момент е извеждането на актуалните новини, последния брой на 
информационния бюлетин и предстоящите събития в отделни секции, от които се отварят и 
съответните пълни раздели. Има връзки към официалните сайтове на старопланинските общини. 
Посетителите на сайта могат да се запознаят с историята на създаването, ръководните органи и 
дейността на Сдружението, както и с неговите основни български и международни партньори. 
Разработена е англоезична версия, която включва повечето от секциите на български език.  
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▪ Сдружението поддържа своята иновативна рубрика „Нова новина от РСО „Централна Стара 
планина”, чрез която членовете, партньорите и медиите редовно получават на своите е-мейли 
актуална информация както за инициативите на организацията и нейните партньори, така и за 
постиженията на старопланинските общини. 

 
▪ Традиционното средство за обмен на информация сред членовете и партньорите на РСО 

„Централна Стара планина” – информационният бюлетин на сдружението – продължи да излиза 
на два месеца в тираж от 500 броя.  
 
4. Устойчиво развитие на регион Централна Стара планина 
 

▪ На 11 и 12 септември в община Габрово се проведе семинар на тема „Регенерацията – шанс 
за устойчиво развитие на общините в условията на присъединяване на България към Европейския 
съюз”. Форумът беше съвместна инициатива на Британско посолство с Община Габрово и РСО 
„Централна Стара планина”. Проявата се осъществи с подкрепата на британската агенция за 
насърчаване на търговията и инвестициите UK Trade and Investment. Британски експерти в 
областта на регенерацията (възстановяване и обновяване на нарушена градска среда) споделиха 
своя опит, обсъдени бяха и възможности за осъществяване на проекти съвместно с български 
партньори. По време на семинара бяха дискутирани проблемите и перспективите за развитие на 
VІ-ти участък – архитектурен ансамбъл, разположен в централната част на Габрово.  

Преди повече от 1,5 година РСО осъществи първоначалните контакти с Британско посолство и 
бе активен участник в процеса на представяне на регенерацията като възможност за устойчиво 
развитие на българските общини. 

▪ През 2006 г. издание на РСО "Централна Стара планина" популяризира един малко 
известен, но много интересен паметник на културата в община Троян - кастелът Состра. Состра е 
добре запазен крайпътен комплекс по средата на древен път, по който римските легиони 
тръгвали на битки през днешния Троянски проход, прехвърлящ Хемус (Стара планина) към Тракия 
и Бяло море. Дипляната „По старите римски пътища в Троянско: кастелът Состра”, отпечатана в 
тираж 1000 бр., бе разпространявана на регионални и национални туристически борси. 
 
5. Засилено доверие и подобрен авторитет на РСО „Централна Стара планина” сред 
членовете и партньорите 

▪ РСО „Централна Стара планина” получи мандат от ФРМС за организиране на работна среща 
на тема „Междуобщинско сътрудничество”. В дискусията, проведена на 8 февруари, участваха 
кметове, зам. кметове, секретари, председатели на Общински съвети и общински служители. Бяха 
обсъдени добрите практики за междуобщинско коопериране, положителните и отрицателните 
страни в осъществяване на междуобщински инициативи и перспективите пред междуобщинското 
сътрудничество. В изготвения по-късно национален доклад за нагласите и възможностите за 
междуобщинско коопериране се посочва, че регионалните сдружения на общини се явяват 
естествен координатор на междуобщинските инициативи и посредник между общините, 
националните и международни институции.  

 
▪ 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. 

▪ През изминалата година много регионални медии и информационни издания на партньорски 
организации поместиха на своите страници материали от информационния бюлетин и интернет 
страницата на РСО „Централна Стара планина”, отразяващи дейността на организацията и 
постиженията на старопланинските общини.  
 
6. Засилени международни контакти 

▪ По покана на Конгреса на местните и регионални власти (КМРВЕ) изпълнителният директор 
на РСО „Централна Стара планина” участва в Общата среща на националните асоциации на 
местни и регионални власти от Съвета на Европа, която се проведе на 23-24 февруари в 
Страсбург. През първия ден на конференцията беше отделено заслужено внимание на развитието 
на взаимоотношенията между конгреса и националните асоциации на местни и регионални 
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власти. През втория ден членове на конгреса и председатели на национални асоциации от 
западна, централна и източна Европа споделиха какво другата страна е допринесла за техния 
собствен напредък, както и своите очаквания от създаденото вече партньорство. Участниците във 
форума направиха предложения за разширяване и подобряване на взаимодействието за 
постигане на по-голям ефект от дейността както на Конгреса, така и на националните асоциации: 
обмен на ноу-хау и експертиза, създаване на общ уеб портал за подобряване на комуникацията, 
съвместни инициативи за децентрализация на властта, превенция на трафика на хора, съвместно 
отбелязване на националните празници и др. Очаква се през следващата година КМРВЕ да 
организира втора среща. 

▪ От 13 до 16 септември по наша покана на посещение в България бяха представители от 
Сдружението на Виелкополските общини и окръзи (SGiPW) със седалище в гр. Познан, Полша. С 
тази организация през месец юли 2005 г. РСО "Централна Стара планина" подписа Протокол за 
намерение за сътрудничество. Целта на посещението беше представителите на полските общини 
да се запознаят с опита на местните власти от регион Централна Стара планина. В рамките на 
своята визита те посетиха общините Ловеч, Летница, Тетевен, Дряново, Габрово и Севлиево и 
проведоха срещи с техните ръководства. Основните въпроси, които дискутираха с българските си 
колеги бяха свързани с привличането на инвестиции и съдействието за икономическото развитие 
и просперитет на общината; формите на сътрудничество на общината със стопанските субекти; 
формирането на бюджета на кметство, община и област; компетенциите на общината по 
отношение на здравеопазване, образование и селско стопанство.  

▪ РСО „Централна Стара планина” е член на мрежа от НПО от България и Северна Ирландия. 
 

7. Подобрена вътрешна рамка на РСО „Централна Стара планина” 

▪ На 29 март в Габрово се проведе заседание на УС за подобряване на неговото участието в 
стратегическото управление на сдружението, потвърдено от разпределяне на компетенциите и 
работни планове за членовете. По време на заседанието бяха определени 5-те най-важни задачи, 
които да бъдат ръководени и наблюдавани от членовете на УС; беше обсъдено състоянието към 
момента; бяха детайлизирани дейностите, които трябва да бъдат извършени за реализацията на 
тези задачи в периода 2006–2007 г.; бяха разпределени отговорностите между членовете и беше 
обсъден необходимият човешки ресурс за реализация на задачите. Разпределението на 
отговорностите между членовете на УС са както следва: Богомил Белчев – „Участие в 
международни мрежи и проекти”, Йордан Стойков – „Получаване на финансиране от структурните 
фондове на ЕС”, Иван Павлов – „Създаване на регионална мрежа от консултанти и експерти”, 
Минчо Казанджиев – „Осигуряване на финансова устойчивост на сдружението” и Сашо Топалов – 
„Хармонизиране на местната нормативна база с изискванията на ЕС”. 

▪ През м. юли 2006 г. РСО „Централна Стара планина” проведе в Елена работна среща с 
членовете за да определи параметрите на своето устойчиво развитие след оттеглянето на 
традиционните донори на организациите, работещи в подкрепа на местното самоуправление (във 
връзка с присъединяването на България към ЕС през 2007 г.). За да минимизира влиянието от 
оттеглянето, организацията разработи краткосрочна (2007-2008 г.) и дългосрочна (2009-2011 г.) 
стратегия за своето развитие. Предстои разработването на финансовата прогноза за следващите 
5 години.  

▪ През м. декември беше изградена мрежата от координатори на Сдружението. Всяка община 
има по 1 представител в нея, с когото изпълнителният екип бързо и ефективно осъществява 
контакт на оперативно ниво. Координаторите са доброволни сътрудници към сдружението, които 
подпомагат екипа и УС при идентифициране на общинските проблеми и планиране на 
необходимите действия за тяхното преодоляване. 

▪ Сдружението подкрепи проектно предложение на Фондация „ТАЙМ” „Подкрепа за 
популяризирането на Схемата за управление по околна среда и одитиране (ЕМАС)”. В края на 
2006 г. проектът беше одобрен за финансиране по програма Phare BG 2004. Дейностите по 
проекта ще стартират през 2007 г. РСО „Централна Стара планина” беше първата организация в 
България, която представи ЕМАС на своите членове.  

▪ РСО „Централна Стара планина” е част от неформална мрежа на НПО, които работят в 
подкрепа на местното самоуправление в България и е участник в Националната мрежа за 
развитие на селските райони в България.  

 


