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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА 
РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА ПЛАНИНА” ЗА 2007 ГОДИНА 

 
През 2007 год. усилията на РСО „Централна Стара планина” бяха насочени към 
постигане на целите и реализиране на дейностите по 4 проекта, съфинансирани от 
различни донори: 

• „Европа в превод на български за общините от регион Централна Стара 
планина” (2), съфинансиран от ШАРС  

• „Общините от Централна Стара планина по пътя към Европа” (2), съфинансиран 
от ААМР чрез ФРМС (удължаване на споразумение) 

• "Подкрепа за популяризиране на ЕМАS в България", финансиран от ЕС по 
програма ФАР 2004 "Развитие на гражданското общество" (водеща организация: 
Фондация „ТАЙМ – Екопроекти) 

• „Девет стъпки за общо бъдеще”, финансиран от Балкански тръст за демокрация 
(споразумение за партньорство и съвместна дейност със Сдружение „Болкан 
Асист”) 

 
 

Какво постигнахме? 
1. Подобрен капацитет на местните власти  
 ▪ На 15 и 16.01.2007 г. Сдружението организира практически семинар на тема 
"Годишно счетоводно приключване и данъчно облагане на бюджетните предприятия". 
Експерти от Министерство на финансите предоставиха на представители на 
счетоводни отдели на общините-членове на РСО "Централна Стара планина" актуална 
информация по годишното счетоводно приключване в бюджетните предприятия за 
2006 год., запознаха ги с новия Закон за ДДС и Правилника за неговото прилагане в 
бюджетната сфера, насочиха тяхното внимание към случаите на специална 
регистрация по Закона, специфичните изисквания при вътреобщностни придобивания 
и към новите аспекти при формиране на данъчната основа за облагане с данък 
печалба. Всички участници в семинара получиха компакт дискове с ресурсни 
материали: "Помагало при прилагането на режима на облагане с ДДС след 1 януари 
2007 год. в условията на членство на Република България в ЕС" и "Коментари и 
примери на облагане с ДДС при вътреобщностен режим". 

▪ Експерти на Сдружението обсъдиха на място с общински съветници и общински 
специалисти новите моменти в Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и финансовата децентрализация на общините. Консултации за 
местните власти се проведоха в Априлци на 23 януари и в Етрополе на 24 януари. 

▪ В рамките на обучителен семинар на тема "Новите моменти в нормативната уредба в 
областта на обществените поръчки и практически аспекти, свързани с възлагането им", 
проведен в Габрово на 29.01.2007 год., експерти от Агенцията по обществени поръчки 
запознаха специалисти, юристи, експерти и началници на отдели от старопланинските 
общини с последните изменения в действащия Закон за обществените поръчки и 
подзаконовите нормативни актове, свързани с неговото прилагане – Правилник и 
Наредба за възлагане на малки обществени поръчки. Бяха представени и новите 
образци за възлагане на обществени поръчки.  
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▪ На 26.03.2007 г. представители на общинските администрации от Угърчин и 
Ябланица се запознаха с промените в Закона за обществените поръчки, Правилника за 
неговото прилагане и Наредбата за малките обществени поръчки. Специално 
внимание се обърна на процедурите "състезателен диалог" и "динамична доставка", на 
рамковите споразумения и на новите моменти в обжалването на процедурите. 
Участниците в обучението получиха примерни общи условия на договор за възлагане 
на обществена поръчка и примерен регламент за провеждане на договаряне, 
включващ указания относно назначаване и ред за работа на комисията, извършване на 
предварителния подбор, разглеждане на офертите, провеждане на договарянето и 
класиране на офертите. 

▪ В началото на месец декември 2007 г. Сдружението проведе ориентационен семинар 
за новите кметове и общински съветници, избрани в резултат от двата тура на 
местните избори от 28 октомври и 4 ноември. Фактът, че повече от половината от 
кметовете и общинските съветници в старопланинските общини са нови, се превърна в 
обективна предпоставка за РСО „Централна Стара планина” да разработи 
ориентационен обучителен модул, който да предложи на своите членове. По време на 
двудневното обучение в Трявна новоизбраните представители на местните власти 
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 Европейския съюз. Лектори на семинара бяха 
консултантите на РСО "Централна Стара планина" Златина Карова и Поля Косева, 
заместник кмет на Община Севлиево. Първият от серията обучителни семинари 
предложи на участниците и възможност да се опознаят и споделят идеи за бъдещото 
развитие на своите общини. 

▪ Сдружението разработи обучителен модул и проведе обучение за новоизбраните 
кметове на кметства и кметските наместници на населените места от Община Троян по 
заявка на общинската администрация. Основен лектор беше Соня Христова - 
дългогодишен секретар на Община Ловеч и консултант на РСО „Централна Стара 
планина”. Тя запозна участниците в семинара 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. 
Кметовете и кметските наместници обсъдиха проблемите, свързани с опазването на 
околната среда и своите възможностите да прилагат мерки от Закона за опазване на 
околната среда. 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 съгласно Закона за допитване до народа. С цел постигане 
устойчивост на резултатите от практическото обучение, РСО „Централна Стара 
планина” предостави на всички кметове на кметства и на кметските наместници от 
Община Троян разработен материал, който да подпомага дейността им по време на 
техния мандат. 
 
2. През отчетния период съдействахме за повишаване на прозрачността в 
работата на местните власти.  
На 31 януари организирахме в Тетевен дискусионен форум за общините от Ловешка 
област на тема "Медиите и местната власт - възможности за диалог и 
взаимодействие". Кореспондентите на БНР и БТА за област Ловеч, журналисти от 
регионалните печатни издания и кабелни телевизии, представители на местната власт 
и областна управа, специалисти по комуникациите се срещнаха, за да потърсят заедно 
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възможности за по-ефективно взаимодействие като част от общото усилие за 
приобщаване на българските граждани към европейското духовно и икономическо 
пространство. Представителите на медиите и местните власти споделиха добри и не 
до там добри практики от ежедневното общуване помежду им и предложиха конкретни 
прагматични решения как да скъсят дистанцията помежду си, като се обединиха около 
необходимостта от взаимна добронамереност, доверие и коректност. Беше направено 
предложение и към РСО "Централна Стара планина" за организирането на регулярни 
срещи между медиите и местните власти, в които темите и диалога да бъдат 
продължени. 
 
3. С подкрепата на Сдружението беше подобрено и обслужването на гражданите 
от старопланинските общини.  
РСО „Централна Стара планина” оказва техническа и финансова подкрепа на 
общините при изграждането на центрове за административни услуги и информация на 
гражданите още от 2003 г. С финансовата подкрепа на Швейцарската агенция за 
развитие и сътрудничество, методическата помощ на Фондация за реформа в 
местното самоуправление и координиращата роля на Областния управител, през 2006 
г. стартирахме надграждащ проект “Комплексни административни услуги в електронна 
област Ловеч”. Тяхното официално предоставяне започна на 10 юли 2007 год. В 
рамките на проекта бяха изградени официални канали и механизми за обмен на 
информация и документи между институциите – партньори по проекта (Областна 
администрация Ловеч, 8-те общински администрации на нейната територия и 5 
регионално представени държавни институции: Окръжен съд съвместно с 
Информационно обслужване, Регионална дирекция за национален строителен надзор, 
Регионална инспекция по опазване и контрол на общественото здраве, Териториална 
дирекция на Националната агенция по приходите и Регионална инспекция по околна 
среда и водите. Броят на предоставяните комплексни услуги е 20, а петте регионални 
звена на държавни структури ще изпълняват 27 външни административни услуги. 
Всички комплексни и външни административни електронни услуги са описани в 
информационна брошура. Тя съдържа информация и за необходимите документи, 
срока и таксата за тяхното предоставяне. Проект „Комплексни административни услуги 
в електронна област Ловеч” остава отворен по отношение на участниците в него и броя 
на предоставяните по електронен път административни услуги. 
 
4. И през 2007 г. Сдружението работеше прозрачно, осигуряваше актуална 
информация за своите членове и подпомагаше обмена на добри практики.  
Традиционно средство за обмен на информация и добри практики сред членовете и 
партньорите на РСО „Централна Стара планина” през изминалата година беше нашият 
двумесечен информационен бюлетин, който се разпространява на хартиен носител и в 
електронен вид.  Периодично обновявахме своята двуезична (на български и 
английски език) официална страница в Интернет и поддържахме своята иновативна 
рубрика „Нова новина от РСО „Централна Стара планина”, чрез която членовете, 
партньорите и медиите редовно получават в своята електронна поща актуална 
информация както за инициативите на организацията и нейните партньори, така и за 
постиженията на старопланинските общини. Сдружението се утвърди като доставчик 
на информация, свързана с дейността на общините и много регионални медии и 
печатни издания на партньорски организации поместиха на своите страници наши 
информационни материали.  
 
5. През изминалата година се засили доверието сред членовете и партньорите и 
се подобри административния капацитет на РСО „Централна Стара планина”.  
▪ В края на месец януари 2007 год. Сдружението подписа партньорски договор с 
Фондация „ТАЙМ – Екопроекти” за организиране на информационни семинари за 
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бизнеса и местните власти в рамките на проект „Подкрепа за популяризирането на 
Схемата за управление по околна среда и одитиране (ЕМАС) в България”. Проектът, 
ръководен от Фондация „ТАЙМ – Екопроекти” и подкрепен от Министерство на 
околната среда и водите, имаше за цел да повиши капацитета на гражданското 
общество при прилагане на европейското законодателство, свързано с управление на 
околната среда и се финансира по програма ФАР. Първият информационен семинар 
на тема „Прилагане на ЕМАС в България” събра на 4 и 5 юни 2007 г. в Луковит 
кметове, секретари, еколози и общински специалисти, ангажирани с въвеждането на 
системи за управление на качеството и околната среда в общините. Участниците се 
запознаха с Регламента за схемата, законодателните промени, процедурите по 
прилагане на законодателството, добри европейски практики и ползите за общините. 
Темата на втория информационен семинар, който организирахме, беше 
“Конкурентноспособност на малките и средни предприятия и EMAС”. На 17 и 18 юли 
отново в Луковит представителите на бизнеса получиха информация за стъпките за 
регистриране по EMAС от експерти на Министерство на околната среда и водите и 
Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация” – двете институции, които 
управляват процеса по въвеждане на Схемата в България. Дневният ред на семинара 
включваше и представяне на пазарните предимства за организациите, регистрирани по 
EMAС.  

▪ В началото на м. април 2007 год. сключихме споразумение със Сдружение „Болкан 
Асист” за партньорство и съвместна дейност по проект „Девет стъпки за общо бъдеще”, 
финансиран от Балканския тръст за демокрация в Белград. Обхванати са 9 села от 
района на Деветашкото плато, разположени в общините  членове на Сдружението 
Севлиево, Летница и Ловеч. В изпълнение на своя ангажимент РСО „Централна Стара 
планина” се включи активно в събирането на данни за икономическите ресурси в 
района на Деветашкото плато, направи анализ и оценка на събраната информация и 
предложи насоки за устойчиво управление на наличните ресурси.  Окончателният 
вариант на доклада за икономическите ресурси на платото бе представен на 
Конференцията на бъдещето, която се проведе през месец септември в Ловеч.  
▪ РСО “Централна Стара планина” бе 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 разрешаването, споделяха техните празници. 
 
6. Засилиха се и нашите международни контакти с представители на местни и 
регионални власти и техните асоциации от други страни,  подобриха се 
взаимоотношенията ни с основните структури на Европейския съюз и Съвета на 
Европа 
▪ Представител на РСО „Централна Стара планина” участва в 14-та пленарна сесия на 
Конгреса на местните и регионални власти в Европа, която се проведе от 30 май до 1 
юни в Страсбург и подкрепи неговата инициатива Европейска седмица на местната 
демокрация.  

▪ По време на Европейската седмица на регионите и градовете, организирана в 
Брюксел от Комитета на регионите на Европейския съюз и Генерална дирекция 
"Регионална политика" на Европейската комисия бяха направени контакти с 
представител на Регионалния съвет за развитие в област Йотстам, Швеция. Няколко 
месеца по-късно нашето сдружение беше включено като партньор в проектно 
предложение по приоритет „Иновации и икономика, базирана на знанието” на програма 
INTERREG IVC, която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие. 
Очаква се проектът да бъде одобрен през 2008 год. 
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▪ В сътрудничество с Планинската общност от Монти Аурунчи (Италия) беше 
разработено проектно предложение „Мрежи за развитие” и представено на 
Европейската комисия за финансиране по програма „Европа за гражданите”. То има за 
цел да осигури на партньорите от планински общности в Италия, Румъния и България 
необходимият инструментариум за бъдещо устойчиво сътрудничество за териториално 
развитие. Проектът е одобрен и стартира през 2008 год.   
 
7. През отчетния период РСО „Централна Стара планина” продължи да укрепва 
като организация и да доизгражда своята организационна култура. 
▪ бяха проведени 2 общи събрания и 4 заседания на Управителния съвет. На 30 март 
се състоя последното редовно общо събрание за изтичащия през 2007 год. мандат на 
местните власти, а на 30 юли беше тържественото общо събрание, с което РСО 
„Централна Стара планина” отбеляза своята 10-та годишнина. В хотел "Дипломат 
плаза" в Луковит Сдружението събра заедно учредители, членове, партньори и 
приятели. Организацията на старопланинските общини получи много поздравителни 
адреси (от Президента на България, от ШАРС, министъра на регионалното развитие и 
благоустройството, кметове и председатели на Общински съвети, партньори), цветя и 
подаръци. Със заповед на кмета Минчо Казанджиев бяхме удостоени с Почетна 
грамота на Община Ловеч за принос в подпомагане развитието на общините от 
региона на Северен централен Балкан и Предбалкана. 
▪ В началото на м. декември Сдружението се премести в нов офис в сграда, която е 
частна общинска собственост, като Община Габрово учреди безвъзмездно право на 
ползване на РСО „Централна Стара планина” до 2017 г.  

▪ РСО „Централна Стара планина” разполага с мрежа от експерти в различни сфери: 
гражданско участие, правна рамка, местно самоуправление, изграждане на капацитет и 
др. 

▪ С цел бърз и ефективен контакт на оперативно ниво към Сдружението беше 
изградена мрежа от координатори, в която всяка община има по един представител. С 
тяхна подкрепа бяха планирани необходимите действия за преодоляване на 
предизвикателствата пред старопланинските общини, които да бъдат включени в 
оперативния план на организацията за 2007 год. Координаторите са доброволни 
сътрудници на сдружението. 

▪ Сдружението е в непрекъснат контакт със своите партньори от неформалната мрежа 
на български организации, които работят  в подкрепа на местното самоуправление 
(Фондация за реформа в местното самоуправление, Национално сдружение на 
общините, регионални асоциации на общини, професионални организации на 
общински служители и съветници) 

▪ Членовете на УС и екипа подобряват своя капацитет чрез участие в подходящи 
обучения и практически семинари (Европейски лобистки практики, модераторски 
умения, привличане на средства от Европейските фондове и др.)  
 
В заключение ще си позволя само няколко цифри и факти от Местните избори през 
2007 година за общините от нашето сдружение: 

§ Още на първи тур бяха избрани кметовете на 5 общини: Летница, Елена, 
Антоново, Ябланица и Етрополе.  

§ Най-висока беше избирателна активност в Антоново – 73,95%. 
§ С най-голям процент от гласувалите беше преизбран кметът на Летница 

Красимир Джонев – 75,61%. 
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§ Като куриоз можем да определим ситуацията в Луковит, където на първия 
тур кметът получи подкрепата на 49,95% от гласувалите жители и последва 
втори тур.  

§ Най-много кандидати за кмет имаше в Ловеч - 18, следван от Габрово – 15.  
§ Най-млад е кметът на Община Габрово Томислав Дончев, следван от кмета 

на Антоново Танер Али, с когото са родени в една и същата година. 
§ Всички кметове на старопланински общини през мандат 2007 – 2013 година 

са мъже.  
§ Най-много кандидати за общински съветници бяха регистрирани в Дряново 

– за 1 мандат се състезаваха 12 човека. 
§ Най-малко кандидати – 4,4 за 1 място в Общинския съвет на Антоново. 
§ Общинските съвети за мандат 2007 – 2011 год. са много пъстри. В местния 

парламент на Дряново има представители на 8 различни политически 
партии и коалиции; в Ловеч, Севлиево, Троян и Трявна – по 7. Изключение 
прави Община Елена, където само 2 политически партии имат 
представители в Общинския съвет. 

§ 11 са новите председатели на Общински съвет. 
§ Повече от половината съветници са за първи мандат (56%). Най-много нови 

съветници – 82% има в Община Априлци; най-малко – 23% в Угърчин. 
§ Сред председателите на Общински съвети има три жени - в Априлци, 

Летница и Луковит. 
 
На всички тях и на вас, които сте избрани да представлявате интересите на 

старопланинските общини в Общото събрание на РСО „Централна Стара планина”, 
най-искрено пожелавам успешен мандат. Бъдете здрави, за да имате сили и енергия 
да утвърждавате вашите общини като привлекателни места за живеене и реализиране 
на идеи. Вярвам, че ще загърбите политическите си пристрастия и ще бъдете 
съпричастни към мисията на нашето сдружение за утвърждаване на силно местно 
самоуправление в България.  

 
 
Богомил Белчев 
 
Председател на Управителния съвет 
РСО „Централна Стара планина” 
 
Габрово, 22 май 2008 год. 

 


