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 Резюме 

 

Краят на това тримесечие всъщност означава и първата поовина от периода в който се 

провежда ЕУ ПРОГРЕС, а като се има предвид приближаването на изборите през 2012 

година, очевидно е, че ще се материализират рисковете, предвидени в програмния 

документ. Общинските ръководства са започнали да използват инфраструктурните 

проекти за собствени/партийни промоции, докато по същото време все по-трудно се стига 

до консенсус по определени инициативи. 

Добрата новина е, че съотношението между договорените и израсходвани средства е 

подобрено: похарчени са 3,1 от предвидените  6,9 милиона евро, което означава, че 

израсходваните средства са увеличени на 44%, тъй като през средата на 2011 г. те 

възлизаха на 22%. 

Повечето проекти, които се финансират от Фонда за участие на гражданите (CIF) се 

реализират според плана и вече дават добри резултати. Бяха подписани договори за две 

граждански консултативни служби в Житораджа и Прокупле, а проекта, който реализира 

Dama D дава добри резултати, въпреки някои малки административни проблеми: 

примерно, благодарение на лобирането от страна на Dama D, Рашка и Сйеница са 

сформрали отделни бюджетни раздели за дейностите, свързани с равенството между 

половете. 

Изпълняването на дейностите в рамките на Компонент 2 е в разгар и се провежда по 

еднакъв темп, както за проектите, свързани с подготовка на плановете, така и за 

проектите, свързани със създаването на общински административни центрове за 

предоставяне на услуги на гражданите, а започват и дейностите, които със сигурност ще 

подобрят икономическата обстановка в общините включени в ЕУ ПРОГРЕС, каквито са 

бизнес-инкубатор центровете във Враня и Прокупле. 

Най-големият успех, постигнат в рамките на Компонент 3, представлява подписването на 

договора за създаване на Зелена зона Лесковац на стойност половин милион евро, което 

потенциално създава възможност за откриване на стотици работни места в цяла Южна 

Сърбия. Публичнят търг е проведен без проблеми и договорът е сключен в рамките на  

наличните средства. Управителният съвет на заседанието си през октомври одобри 

допълнително финансиране на пет малки инфраструктурни проекти. 

Конкурсът за избор на рисунки за календар на ЕУ ПРОГРЕС, която дейност е проведена в 

рамките на Компонент 4, традиционно допринесе за прозрачността не само на 

Програмата, нейните донори и ценностите, но и за промовиране на идеите, които 

състеъателите са илюстрирали. Темата на тазгодишния конкурс бе Сърбия като 

кръстопът на различни култури и цивилизации. Освен това, осъществен бе и 

допълнителен напредък в кампанията за добро управление, а в ход и адаптация на 

Програмата за реализация на дейностите, които представляват добро управление с 

кръстосани теми, а които финансира Швейцария и които са предвидени с  Договора от 

октомври 2011 г. Подготовката за изготвянето на плановете за брендове е в напреднала 

фаза, като по този начин е създадена добра основа за изготвянето им от началото на 2012 

г. 

С този доклад се цели да се представи ключова информация за дейностите на Програмата, 

както и да се посочи на някои фактори, които биха могли да повлияат върху нейното 

изпълнение. В Глава 1 е представен преглед на целите, резултатите и потребителите. В 

глава 2 са изложени най-новите информации за политическите, обществените и 

икономическите събития в зоната за отговорност на Програмата. Подробен преглед на 

дейностите по Програмата от октомври до декември 2011 година е даден в Глава 3, докато 

Глава 4 е фокусирана върху административните въпроси, свързани с работата на ЕУ 

ПРОГРЕС. Глава 5 съдържа преглед на партньорствата, за които Програмата е дала принос. 

Последната глава, Глава 6, осигурява информация за прозрачността на Програмата. В 

приложенията към доклада са представени подробни информации за конкретните 

дейности, които са предприети в рамките на Програмата.    
 

 

Програмата финансират Европейския съюз, Правителството на Швейцария и 

Правителството на Сърбия, а провежда я УНОПС със съдействие на 25 общини от 

южна и югозападна Сърбия.   


