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Резюме 

Периодът, който настъпи след изборите, проведени на 6-ти май 2012 г. донесе много по-

сериозни предизвикателства от очакваните. Въпреки че местните власти се учредиха преди 

сключването на договора за управляващата коалиция на републиканско равнище, 

сформирането на Правителството от страна на Сръбската прогресивна партия, 

Социалистическата партия на Сърбия и Обединените региони на Сърбия иницира промени в 

общините, с цел състава на местните управляващи коалиции да бъде същия както състава на 

коалицията на републиканско равнище. Въпреки факта, че в Програмата изборите бяха 

означени като риск, на практика промените забавиха и ограничиха броя на дейностите. 

 

Обаче, реализацията на Програмата постепенно напредваше, въпреки политическата 

нестабилност: 40% от проектите са реализирани изцяло, 28% се провеждат според плана, а 

27% се реализират със закъснение, което със себе си носи малки рискове. Повече от 90% от 

проектите се реализират с прилагането на метода за безвъзмездна помощ, благодарение на 

която общините имат значителни възможности да изграждат своите капацитети. Освен това, 

след лятната почивка харченето на средствата е увеличено през септември, тъй като през този 

месец са разпределени общо 825.352 евро. 

 

Основни ефекти в рамките на Компонент 1 включват 16 договора, финансирани посредством 

Фонда за участие на гражданите (ЦИФ - 2), откриване на Канцелария за Съветническа служба в 

Прешево и реконструкция и обзавеждане на обекта на Националния съвет на албанското 

национално малцинство в Буяновац. След активностите, насочени към повишаване на  

капацитетите на Иванишката комисия за родова равноправност, които финансира ЕУ ПРОГРЕС, 

тази Комисия получи един милион динара от Правителствота на Швеция за своя първи проект.        

 

В рамките на Компонент 2 открити са три работни места във вранския Бизнес инкубатор 

център; прието е решение всички служби във Враня и Лесковац да бъдат поместени на едно 

място в рамките на Общинските центри за услуги, с което ще се подобрят условията за 

предоставяне на услуги, които те предлагат; Сурдулица и Иваница с бърза скорост напредват в 

реализацията на проектите „Система за управление на качеството”. Подкрепата на данъчните 

управления резултира  увеличение на общото число регистрирани данъкоплатци, тъй като 

техния брой в 11 общини се увеличи за 12 500 на кумулативно равнище.  Това би трябвало да 

доведе до увеличение на приходите от местни данъци за около 10% през следващата година.    

 

Двадесет и осем на сто от работите в Зелената зона в Лесковац, в рамките на Компонент 3, са 

приключили. Завършени са и 15 малки инфраструктурни проекти. Един от значителните 

резултати е факта, че общините са подсигурили повече от 30 милиона динара за 

съфинансиране на проекти, задвижени и подкрепени от страна на ЕУ ПРОГРЕС.      

 

Върхово постижение в Компонент 4 беше проекта за брандиране на Дните на сливата в Блаце, 

които посетиха рекордните 100.000 посетители и по време на които Европейския съюз и 

Правителството на Швейцария спечелиха отличен публицитет. Всички напрежения, насочени 

към повисшаване прозрачността на Програмата имат за последица публикуване на почти 300 

медийни презентации през третото тримесечие на 2012 година, т.е. 100 медийни презентации 

повече отколкото бяха запланирани през цялата година.   

 

Годишното заседание на Управителния съвет на Програмата бе проведено през юли и 

изготвен бе втори Годишен доклад. Проведена бе и Евалуация на Програмата по средата на 

реализацията й, а ЕУ ПРОГРЕС вече реализира препоръките от нея: планът за работа е 
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ажуриран, готви се иск за продължаване на Програмата, което не изисква допълнителни 

разходи, а системата за следене и евалуация ще се засили.  

 

Този доклад съдържа пет глави и принадлежащ Анекс, а в него е представена политическата и 

обществено-икономическата обстановка в Южна и Югозападна Сърбия, активностите и 

постигнатите резултати, управляващите и административни резултати, както и постигнатите 

резултати в областта на засилване на прозрачността.  


