
 
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА РСО „ЦЕНТРАЛНА СТАРА 

ПЛАНИНА” ПРЕЗ 2009 г. 
 
Въпреки световната финансова и икономическа криза и новите предизвикателства 
пред местните власти и неправителствените организации, РСО „Централна Стара 
планина” реализира почти изцяло своя оперативен план за 2009 г.  
 
І. Подкрепа за повишаване на капацитета и надграждане на професионалния 
опит на местните власти от регион Централна Стара планина  

През отчетния период бяха проведени семинари, обучения, работни срещи и дискусии 
както по инициатива на РСО „Централна Стара планина”, така и в партньорство с 
други неправителствени организации.   

 На 24 април в Габрово РСО „Централна Стара планина” организира работна среща 
за своите членове с фирма „Кол & Партнер”. По време на събитието бяха очертани 
целите на евентуална туристическа концепция за развитие на регион Централна 
Стара планина (мастер план) и възможностите за съвместно участие на 
старопланинските общини в нейното създаване.  

 На 9 юли в Габрово, ИОО - София и РСО „Централна Стара планина” организираха 
регионална среща-дискусия на тема „Новите лица на гражданското общество”. 
Инициативата се проведе в рамките на проект „Индекс на гражданското общество”. 
Участваха представители на НПО, областна и общинска администрация, медии. Бяха 
представени резултатите от социологически изследвания сред граждани, организации 
и експерти. Участниците в срещата дискутираха по въпроси за това какво е 
гражданско общество и кой е неговият легитимен носител в България, какви са 
формите на гражданско участие и как да се гарантира ефективно взаимодейстие 
между граждани - граждански организации - медии - местна и централна власт. 
Срещата беше стъпка към обединяването на усилия и ресурси на местно, регионално 
и национално ниво за предприемане на конкретни действия в посока на активно 
участие в процеса на вземане на решения и формиране на политики. 

 На 29 юли в Габрово, съвместно с Фондация „Проинфо” беше организиран семинар 
на тема: “Европейските практики на прозрачност, превенция на корупцията и 
комуникационни умения за представители на публичната администрация и 
структурите на гражданското общество”. Представители на местните власти и НПО от 
общините на РСО „Централна Стара планина” разискваха добри европейски практики, 
направиха препоръки за подобряване на комуникацията между представителите на 
гражданското общество и администрацията и обсъдиха механизми за повишаване на 
прозрачността в работата на публичната администрация. Бяха представени примери 
за взаимодействие “публична администрация – структури на гражданското общество” 
както от държавата с най-нисък корупционен индекс (Финландия), така и от страна, 
имаща сходни с нашите проблеми (Румъния). 

 На 11 септември в Трявна, РСО „Централна Стара планина” и РСБ „Стара планина” 
организираха съвместно дискусия по проблемите на общинското здравеопазване. Във 
форума участваха повече от 60 кметове, председатели на общински съвети, общински 
експерти по здравна политика и общински съветници от комисиите по здравеопазване 
от общините на нашето сдружение, мениджъри и специалисти от болниците, членове 
на съюза на болниците, представители на РЦЗ – Ловеч и Габрово, зам. областният 
управител на Ловеч. Тогава за първи път в България заместник министър д-р Валерий 
Митрев представи идеите на Министерство на здравеопазването за преструктуриране 
на болниците. Кои общински болници ще бъдат съхранени, кои ще бъдат 
преструктурирани, кои ще бъдат закрити и дали реформата ще подобри качеството на 
медицинското обслужване в старопланинските общини – общественият дебат по 
темата продължава. 

 На 28 октомври в Габрово, съвместно със Сдружението на югозападните общини, 
организирахме обучителен семинар  на тема „Методическо подпомагане процеса на 
актуализиране на общинските планове за развитие и изготвяне на инвестиционни 
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програми и проекти”. В резултат от обучението представителите на общинските 
администрации от старопланинските общини получиха отговор на въпроса „Защо 
актуализираме ОПР?”, запознаха се с нормативните изисквания и получиха 
методически указания как да актуализират своите действащи стратегии и планове за 
регионално и местно развитие. На участниците беше предоставена и възможност да 
тестват своите умения да управляват проекти от програмата за реализация на ОПР.  

 На 13 ноември по заявка на Община Угърчин, консултанти на РСО „Централна 
Стара планина” посетиха общината и проведоха обучение по ЗОП. Участваха 
представители на общинска администрация и общински съветници. В рамките на един 
ден беше разгледана нормативната уредба (ЗОП, НВМОП, ППЗОП и вътрешните 
правила на общината) и бяха направени практически препоръки за изготвяне на 
документацията за обществена поръчка и формирането на оценителната комисия. 
Експертите на РСО „Централна Стара планина” – юрист в консултантска фирма и 
юрист от голяма община, дадоха и своя отговор на поставени конкретни казуси от 
Община Угърчин.  
 

ІІ: Предоставяне на информация, обмен на добри практики и 
разпространяване на експертиза за общините от РСО „Централна Стара 
планина” 

От своето създаване през 1997 г. до днес, сдружението осигурява актуална 
информация, свързана с дейността на местните власти и популяризира постиженията 
на старопланинските общини. И през 2009 г. използвахме традиционните си средства 
за информационен обмен със своите членове и партньори. Обновихме визията на своя 
Информационен бюлетин, подготвихме и разпространихме 5 негови издания в 
електронен вид и на хартиен носител. Периодично обновявахме интернет страницата 
на сдружението www.rso-csp.org. 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. Чрез електронна поща 
информирахме своите членове по актуални общински теми, за подходящи 
финансиращи програми и за възможности за участие на местните власти в подходящи 
инициативи на български и европейски партньори. Много от подготвените от нас 
информационни материали намериха място на страниците на печатни и електронни 
медии.

 
ІІІ: Транснационално сътрудничество 

 РСО "Централна Стара планина" се присъедини към Конвента на кметовете, след 
като през месец август подписа споразумение с Главна дирекция "Енергия и 
транспорт" на ЕК. Конвента на кметовете е уникална инициатива на ЕК, която 
категорично признава съществената роля на общините и регионите в борбата срещу 
промените в климата. Присъединилите се към инициативата градове и общини поемат 
ангажимент до 2020 г. да надхвърлят целите на ЕС за намаляване на техните емисии 
на СО2 с 20% като резултат от 20%-но увеличение на енергийната ефективност и 
20%-ен дял на възобновяемите източници на енергия в енергийния микс. 

Сдружението беше признато за основен участник в Конвента в качеството му на 
Структура за подкрепа за местните власти в региона на Централна Стара планина. 
Нашият ангажимент е да популяризираме Конвента, да насърчаваме своите членове и 
други местни власти в България да се присъединят към него, да защитаваме общите 
интереси на национални и на европейски форуми и да играем ролята на посредник 
между старопланинските общини, Офиса на Конвента на кметовете и медиите. РСО 
„Централна Стара планина” ще има за задача да работи върху местни политики за 
устойчива енергия и опазване на климата чрез насърчаване на енергийната 
ефективност и използване на възобновяема енергия. Наш представител участва в 
първата техническа среща на структурите за подкрепа на Конвента, която се проведе 
през месец септември.  Тогава беше констатирано, че голяма част от общините се 
въздържат от подписване на споразумение с Конвента поради липсата на гарантирано 
финансиране и кратките срокове за изпълнение на поетите ангажименти. 
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 РСО "Централна Стара планина" представи своя опит пред повече от 80 
представители на местни власти и граждански организации от Европа и Балканите, 
които участваха в конференция на тема "Насърчаване на активно европейско 
гражданство на Балканите: изграждане на Европа чрез побратимяване на градове и 
мрежи на гражданското общество". Форумът се проведе на 4 декември 2009 г. в гр. 
Скопие, Македония. Участниците в него имаха възможност да обсъдят приноса на 
побратимяването на градовете и работата на гражданското общество в мрежи към 
процеса на европейска интеграция и изграждане на европейска идентичност. На 
пленарната сесия бяха представени добрите практики на РСО "Централна Стара 
планина", свързаните проекти и възможните инициативи в областта на побратимяване 
на градовете и сътрудничество между сдруженията на местните власти. Атрактивната 
презентация и конкретни примери бяха изключително полезни и привлякоха интереса 
на участниците в конференцията. По-късно представители на македонски общини 
имаха възможност да споделят своя личен опит, очаквания и трудности при 
взаимодействието си с други общини в работната група, модерирана от нашия 
представител.

 РСО "Централна Стара планина" е партньор в 3-годишния проект "Креативен 
растеж", който се изпълнява с подкрепата на програма Интеррег ІVC, финансирана от 
ЕФРР. 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. 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. Проектът включва частично 
картографиране на творческия сектор във всеки един партньорски регион чрез 
използване на общи стандарти, с изключение на регионите в България и Румъния, 
които имат статут на наблюдатели. Чрез обмен на опит и пилотни инициативи се 
тестват и услугите в подкрепа на бизнеса (достъп до финансиране, структури за 
подкрепа, развитие на клъстери, изграждане на инкубатори и др.). Провеждат се 
междурегионални семинари с фокус върху креативността. Изграждането на 
Европейска мрежа от креативни региони ще бъде предпоставка за дългосрочно 
сътрудничество между участниците в проекта. 

NB: Напредъкът на проекта през 2009 год. и планираните дейности за 2010 г. ще 
бъдат представени по време на Общото събрание на 4.03.2010 г. 

ІV:  Осигуряване на условия за развитие на РСО „Централна Стара планина” 

През отчетния период беше проведено едно Общо събрание на РСО „Централна Стара 
планина” и две заседания на Управителния съвет.  

За да гарантираме финансовата устойчивост на организация, продължихме активно 
да проучваме възможностите за финансиране, да разработваме проектни 
предложения самостоятелно и съвместно с партньори от България и Европа, да 
изпълняваме проекти. 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), продължи своето 
полезно сътрудничество с утвърдени неправителствени организации (ИОО, БЦНП) и 
се включи в дейността на новосформирана платформа.   

 РСО „Централна Стара планина” е партньор на ГТПП, която е утвърдена за домакин 
на Европейския информационен център „Европа директно” за периода 2009–2012 г. 
Центърът работи на територията на областите Габрово и Ловеч и извършва своята 
дейност с финансовата подкрепа на Европейската комисия. Неговата цел е да улесни 
достъпа на гражданите от двете области до информация относно дейностите, 
политиките, програмите и инициативите на Европейския съюз, които оказват пряко 
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въздействие върху тяхното ежедневие. Голяма част от дейностите през първата 
половина на 2009 година бяха посветени на изборите за Европейски парламент. 
Ангажиментите на нашето сдружение през изминалата година бяха свързани с 
организиране на работни срещи и информационни дни в общините от Ловешка област 
(в Тетевен и Летница ще се проведат през 2010 г.), подготовка и отбелязване на Деня 
на Европа в Гимназията за чужди езици "Екзарх Йосиф I" в Ловеч и в Дневния център 
за деца с увреждания в Севлиево, и др. Представители на старопланинските общини 
имаха възможност да се включат в обучения, организирани от „Европа директно 
Габрово” и в обществения дебат „За да има избор”, проведен в навечерието на 
парламентарните избори в Габрово. Дейностите на центъра през 2010 год. ще бъдат 
насочени към отбелязване на международните години на биологичното разнообразие 
и сближаването на културите, както и на европейската година на борбата с бедността 
и социалното изключване.  

 РСО „Централна Стара планина” участва в покана на МРРБ за представяне на 
оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет „Развитие на обществените 
съвети и регламентирането им като средство за консултиране с гражданите”. 
Вложените усилия бяха добра възможност за подобряване капацитета на 
организацията, въпреки че не бяхме избрани за изпълнител на поръчката.  

 РСО „Централна Стара планина” подкрепи проект „Общини и НПО: партньорство 
без конфликт на интереси”, с който БЦНП кандидатства за финансиране пред 
програма МАТРА на холандското Министерство на външните работи. Проектът беше 
одобрен и през м. декември сключихме договор с БЦНП, с който се ангажирахме да 
организираме обучение за местните власти и структурите на гражданското общество 
от нашите общини.  

 Сдружението сключи договор с БЦНП, с който се ангажира да направи проучване 
на активните НПО в област Габрово. Дейността по актуализиране на техните данни и 
включването им в най-пълната online база данни на гражданските организации в 
България започна през м. октомври. Инициативата е част от проект на Българския 
център за нестопанско право и Фондация “Програмен и аналитичен център по 
европейско право” (ПАЦЕП), чиято цел е информацията за неправителствените 
организации да бъде обновена и за първи път събрана на едно място, за да бъде 
достъпна за всички в сектора, за бизнеса, институциите, международните 
организации, медиите и гражданите. Първият етап от проекта (събиране и създаване 
на базата данни) приключи в края на 2009 год. Самият информационен портал ще 
стартира през 2010 г. Чрез регистрацията си в него всяка НПО ще гарантира, че 
дейността й е прозрачна. 

 РСО „Централна Стара планина” и испанската корпорация „Дос Кампиняс” станаха 
партньори на Областна администрация Габрово в проект „Обмен на добри практики за 
междуобщинско сътрудничество по примера на испанска общинска корпорация 
Манкомунидат”, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие”, Схема 
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161РО001/4.2-01/2008 
„Подкрепа за междурегионално сътрудничество и обмен на най-добри практики”, 
Операция 4.2. „Междурегионално сътрудничество”. Договорът за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ в размер на  250 000 лева беше подписан през м. 
април от ръководителят на УО на ОПРР Боянка Пайталова и Областният управител на 
Габрово по това време Светлозар Тодоров. В резултат от парламентарните избори 
настъпиха кадрови промени на регионално ниво. Новият Областен управител поиска 
прекратяване на договора за безвъзмездна помощ.  

 РСО „Централна Стара планина" стана съучредител на „Форум гражданско участие” 
(ФГУ). Като независима платформа за общи действия на български неправителствени 
организации, форумът има за цел засилване на прякото участие на гражданското 
общество в процесите на вземане на важни политически решения и подобряване 
взаимодействието на неправителствения сектор с публичните власти. В резултат от 
обединените усилия на повече от 40 български НПО се очаква да се повиши 
културата и мотивацията за реално участие на гражданското общество в подготовката 
и планирането на следващия програмен период 2014-2020 година, да се утвърди 
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ефективното взаимодействие между гражданите и управляващите и да се изградят 
ефикасни механизми за граждански контрол. До края на 2009 год. ФГУ проведе 3 
общи срещи, на които начерта приоритетите и одобри принципите за своята работа, 
разработи краткосрочен и дългосрочен план за дейността си и сформира постоянни 
работни групи (за анализ на средата за гражданско участие, обмен на добри 
практики, участие в програмирането на следващия период 2014–2020 г. и 
взаимодействие с институциите). В края на м. декември бе създадена и временна 
работна група за подготовка на становище по практическото осъществяване на 
Европейската гражданска инициатива. Предвидена в Лисабонския договор, тя дава 
възможност на един милион европейски граждани да поискат от ЕК да представи 
подходящо политическо предложение по въпроси, които според тези граждани са от 
компетенциите на Европейския съюз. В работата на групата се включи и представител 
на РСО „Централна Стара планина”. 

 Сдружението се включи като партньор в проектно предложение „НПО и местните 
власти в развитие” с водещ партньор Асоциацията на агенциите за местна 
демокрация (ALDA - създадена с подкрепата на Съвета на Европа). За съжаление 
проектът не беше одобрен за финансиране от програма EuropeAid.  

 Съвместно с Планинската общност Лезер Мускел от Румъния, с която РСО 
„Централна Стара планина” се побратими през 2008 год., разработихме проектно 
предложение, с което кандидатствахме пред програма „Европа за гражданите”, 
Дейност 4 „Активни европейци”. Предложението не беше одобрено за финансиране. 

 Съвместно с испански партньор (CID) разработихме проектно предложение 
„Европейски културни маршрути в периода на Просвещението” по програма „Култура 
2007-2013”, „Проекти за сътрудничество”. Проектът има за цел да подпомогне 
мобилността на хора, работещи в сферата на изкуството, разпространението на 
художествени творби и продукти, както и да насърчи междукултурния диалог. Очаква 
се резултатите от оценката на проекта да станат известни до 31.03.2010 год. 

През отчетния период административният екип на сдружението положи много 
усилия в търсене на подходящи нови партньори за старопланинските общини, като 
бяха използвани възможностите на програма „Европа за гражданите”. Бяха 
разработени проектни предложения за побратимяване на Община Летница с Община 
Папасидеро (Италия), на Община Ябланица с Община Антило (Италия), на Община 
Севлиево с Община Савока (Италия), на Община Антоново с Община Рокафиорита 
(Италия) и на Община Етрополе с Община Дипигнано (Италия). Поради вътрешни 
политически проблеми на Община Антило, проектът не беше изпратен навреме до 
Европейската комисия и пропадна, а проектът за Етрополе не беше одобрен за 
финансиране. Проектите за общините Летница, Севлиево и Антоново бяха одобрени 
за финансиране от Изпълнителна агенция „Обучение, аудиовизия и култура” към 
Европейската комисия. За съжаление бяхме неприятно изненадани от италианския 
партньор на Летница, който в последствие се отказа от одобрения проект. 
Побратимяването на Антоново с Рокафиорита и на Севлиево със Савока ще стане 
факт след посещения на техни делегации в италианските общини през м. март и 
април 2010 г.  

През изминалата година обсъждахме и възможността за побратимяване на Община 
Ябланица с Община Чашка (Македония).  

 И през 2009 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. 
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