Програма за европейско партньорство с общините

Седми тримесечен
доклад
1-ви октомври - 31-ви декември 2012 г.

Резюме
Изборите, които се проведоха през май 2012 г. и зaнапред до голяма степен влияат върху
релаизацията на Програмата за Европейско партньорство с общините - ЕУ ПРОГРЕС.
Ефикасността на реализацията на проектите е намалена поради промяни на властвуващите
коалиции на местно равнище, които са образувани така да съвпадат с коалицията на
републиканско равнище.
ЕУ ПРОГРЕС до края на 2012 година е договорил реализация на 187 проекти: реализацията на
85 (45%) проекти е приключила, което представлява увеличение с 5% в сравнение с
предишния период; реализацията на 47 (25%) проекти е провеждана според плана, докато
релаизацията на 39 (21%) проекти е пропровеждана със закъснение, което със себе си носи
малки рискове; реализацията на 6 (3%) проекти е била в критична фаза; реализацията на един
проект е била спраяна през този период, с което броя на спряните проекти достигна десет. До
сега са платени общо 9.343.373,64 евро, или 57% от целия бюджет, от които 1,8 милиона евро
през четвъртото тримесечие. Процентът на плащане през този период е увеличен за почти
45% в сравнение със средния процент на плащане през предишните три тримесечия.
Благодарение на тази динамика ЕУ ПРОГРЕС осъществи плана за 2012 година.
Стигна се до позитивни реултати по отношение на залагането на Програмата да облекчи
инвестициите и трудоустрояването. Град Лесковац след изграждането на вътрешната
инфраструкттура в Зелената зона започна изграждането на околовърстен път, проект който с
46 милиона динара подкрепя предприятието Пътища Сърбия. Покрай това, задвижена е и
процедура за издаване на разрешителни за локации на три компании, които планират да
инвестират около 3,5 милиона евро. Тези начални инвестиции, заедно с
дървопреработвателния завод в Медведжа, трябва да осигурят откриване на 350 нови
работни места през следващите две години. Освен това, проектодокументите за
Промишлената зона Буношевац във Враня и главния проект на пътя до зоната, които са
подготвени в рамките на ЕУ ПРОГРЕС, предтавлят предусловия за привличане на инвеститори
в тази зона. Италианският производител на обувки Geox и производителят на мебели Ditra,
вече обявиха плановете си за инвестиране на 30 милиона евро в зоната Буношевац и
откриване на 1.650 нови работни места.
По време на четвъртия квартален доклад през 2012 година е оповестено откриване на нови
работни места и в публичния сектор, след като са увеличени капацитетите на училищата,
клиниките и детските градини: примерно, детските градини в Тутин и Рашка ще ангажират на
работа 29 лица. Благодарение на проекта, с който се подкрепя развитието на
предприемачеството посредством Бизнес инкубатор центъра (БИЦ) във Враня са откриени
четири нови работни места, заедно с четрите работни места, които бяха открити по-рано. ЕУ
ПРОГРЕС подкрепи новия проект с БИЦ, който посредством виртуалния предприемачески
проект за роми трябва допълнително да осигури откриване на още 30 нови работни места.
Отбелязан е напредък в областта на общественото развитие: трите нови детски градини в
Тутин, Рашка и Иваница ще се грижат за около 430 деца, с което значително ще се намалят
сегашните списъци на чакащи; предоставена е безплатна юридическа помощ на повече от
1.000 лица, с което, през този период е осигрен достъп до основните права, главно до
стипендии; с изграждането на медицинска лаборатория в Куршумлия за 30% е съкратено
времето, необходимо за провеждане на тестове, поради по-ефикасното използване на
помещенията и възможността за същевременно вършене на анализи. Няколко проекти са
били насочени към подобряване качеството на живот на ромското население; във вранския
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квартал Чошка 30 домакинства получиха достъп до свежа питейна вода; 90 роми в Сурдулица
безплатно получиха лични карти; 50 роми от предучилищна възраст и ученици във Владичин
хан са участвали в образователните и креативни работилници, с цел постигане на по-добри
резултати в училището.
Макър, че е увеличен броя на отборничките в общинските скупщини, изборите доведоха до
спиране на активностите, свързани с родовата равноправност: статуса на вече установените
механизми за родова равноправност (МРР) в голям брой общини е бил неясен и много от тях
не са били функционални. Заради това ЕУ ПРОГРЕС продължи да подкрепя 112 МРР в
югозападна Сърбия и в Топлишки окръг. В Житораджа Програмата помогна да се стигне до
приемането на Европейската харта за равноправността между жените и мъжете на местно
равнище. Седем общини в бюджетите си откриха позиции за родова равноправност, което ще
овъзможи безпрепятствена работа на местните механизми.
ЕУ ПРОГРЕС продължи реализацията на проектите, с които се цели намаляване на негативните
влияния върху околната среда: замърсяването на въздуха ще бъде намалено благодарение на
отоплението на публичните институции в Медведжа и Приеполе чрез котли на биомаса;
благодарение на новите или ремонтирани топлопроводни системи (в Нови Пазар, Тутин и
Рашка) ще бъде намалена емисията на въглероден диоксид, а негативните последици върху
качеството на въздуха ще бъде намалено до минимум. Няколко проекти ще доведат до
подобряване на енергийната ефикасност и намаляване на сметките за ток (в Прешево,
Владичин хан, Блаце, Рашка и Тутин).
На края, работата върху доброто управление, като трансферзален аспект на Програмата също
дава добри резултати: десет общини са съгласували по-нататъшните стъпки за въвеждане на
аспекти на добро управление в рамките на малките и голями инфраструктурни проекти;
въведена е организация на процеса за три голями инфраструктурни проекти (депо Баница,
Регионален център за производство на овощия в Пчински окръг и Център за развитие на
Пещер), докато така наречената „чиста” реформа на добро управление продължава чрез
определянето на конкретни задачи на официалните представители на местната местната
власт в Иваница. Всичко това ще допринесе за подобряването на транспарентността,
отговорността, ефикасността, работата и недискриминацията в общинските органи и
институции.
През този квартал реализацията на няколко проекти потвърди рисковете, утвърдени в
началото: слабото качество на техническите документи и проектодокументите, въпроси
свързани с имуществото на парцели, предизвикателства, свързани с осигуряване на общински
средства за съфинансиране, жалби срещу резултатите от проведените обществени поръчки.
Всичко това влияе върху безпрепядственото реализиране на Програмата. Този период и
занапред особено бе натоварен с рискове, свързани с изобрните резултати: в голям брой от
общините бяха променени съставите на Екипите за реализация на проектите (ЕРП), а в
няколко общини те още не са назначени, което ускорява по-нататъшните активности. От друга
страна, капацитетите на получаване на безвъвратна помощ са засилени. Получителите, които
реализираха проектите, финансирани посредством Фонда за участие на гражданите 1 (ЦИФ 1),
а на които е разрешена помощ посредством ЦИФ 2, успешно преминаха ревизията, с което
потвърдиха, че са подобрили ефикасността при реализацията и управлението на проектите.
Липсата на квалифицирани кадри и занапред ще представлява предизвикателство в Южна и
Югозападна Сърбия. В края на есента са публикувани окончтелните резултати от
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преброяването на населението през 2011 година, които показаха, че в Територията на
отговорността (ТО) на ЕУ ПРОГРЕС живеят 100 000 жители по-малко, понеже младите и
образовани хора не се завърщат в родните си градове след завършването на факултетите.
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