ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
ЗА ДЕЙНОСТТА НА АБГР ПРЕЗ 2010 г.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ДАМИ И ГОСПОДА!

За мен е чест и удоволствие да открия Националната среща на
членовете на АБГР посветена на темата „Екология и инфраструктура –
приоритети на общинското развитие”. Приветствам всички с „Добре дошли” на
това събитие организирано от Асоциацията на българските градове и региони и
Фондация „Конрад Аденауер”.
В условията на жестока финансова криза и ограничаване на общинските
бюджети от страна на държавата Европейските фондове са единственият
източник, който ни позволява да реализираме някои програми обещани от нас
преди близо 4 години.
Повече от 50% от общините в България имат капацитет не само да
подготвят проекти по европейските програми, но и да ги управляват.
Българските общини вече са доста активни в използването на безвъзмездното
европейско финансиране за реализиране на местните приоритети.
От общо 264 общини в страната само десетина нямат нито един
спечелен проект за финансиране по Оперативните програми. Има обаче
общини, които изпълняват по 14-16 проекта. В момента средствата от ЕС са
много силна подкрепа за реализацията на общинските политики. Основно
благодарение на тези пари бяха обновени и продължават да се обновяват
училища и детски градини, църкви, театри, пътища.
Имам добра представа за работата ви в общините, които
представлявате. За повечето от вас оценката е добра. Но в предстоящата
изборна борба това съвсем няма да е достатъчно. В предизборните си
програми трябва задължително да отчетем обстоятелството, че избирателите
ни не са същите, както преди четири години. Политически те са израствали,
изискванията им са значително по-високи.
През 2010 година АБГР организира три кръгли маси на следните теми:
- "Разработване на програми и проекти за развитието на градските зони и
пътната инфраструктура".
- "Предизвикателства пред местната власт за социално включване чрез
заетост на хората с увреждания",съвместно с Националната федерация на
работодателите на инвалиди.
- И третата- с участието на кметовете на общини и райони, представители на
партии, членки на ЕНП на тема: "България една година преди местни избори
2011: ускорени реформи на местно и регионално ниво".
Асоциацията разработи и предложи за одобрение от органите на ЕС два
проекта по програма „Европа за всички” и един проект по ОП “Развитие на
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човешки ресурси”. В партньорство със Средното общообразователно училище
„Христо Ботев” гр. Лозница кандидатствахме с проект “Интеграцията в
образованието в община Лозница - чрез толерантност и партньорство”.
Съвместно с Германо-българската индустриално-търговска камара и
„ЕКО-Танк инженеринг” разработихме проект за международна конференция
„Германия-партньор на България в управлението на отпадъци”, където АБГР се
представи с доклад за добрите практики в сектора по линия на ПЧП.
Вече шеста година, със съдействието на Столична община успешно
реализираме проект „Летен лагер за децата от район Средец – София и
Бейоглу – Истанбул”, който е на принципа на обменните начала.
Наши експерти участваха във форуми посветени на приоритетните
политики на България в ЕС под председателството съответно на Испания,
Белгия и Унгария. Съвместно с фондация „Конрад Аденауер” и ИМРР,
организирахме семинар на тема „Нарастващото значение на интернет за
общинската администрация”. Активно се включихме в обсъждането на
проблеми свързани с екологизацията на градските агломерации, с
използването на „Зелената енергия”, с „Финансирането на българската култура
- Бюджет 2011 и алтернативни възможности", в семинари, организирани
съвместно с наши партньори – неправителствени организации.
За пореден път трябва да подчертая изключителната морална и
финансова помощ на Фондация „Конрад Аденауер”. Без нея едва ли бихме се
справили и с половината от тези начинания.
Със задоволство трябва да отбележим, че Асоциация на българските
градове и региони е вече част от Фондация “Европейска интеграция и
регионална конкурентноспособност” чрез сключено рамково споразумение за
сътрудничество. Фондацията счита АБГР за стабилен и отговорен партньор в
областта на усвояване на средствата от ЕС. Целта на сътрудничеството е
подпомагане на общините в България и микро, малките средни предприятия в
тях.
На пресконференция в БТА, АБГР излезе със специално становище по
повод проекта за нов изборен кодекс и участва чрез своите представители в
различни медийни дискусии и дебати по него.
Естествено като всеки един субект у нас и нашата асоциация е изправена
пред пречки и препятствия, които трябва да преодолява. Например, вече
година и половина Асоциацията очаква да и бъде извършено окончателното
доплащане за завършени и многократно проверявани проекти по
„Административен капацитет” и „ФАР”. Сумата възлиза общо на 133 хил. лв.,
което за организацията съвсем не е малко. Още повече, че тези средства са
заемни и върху тях се трупат лихви.
Освен по известните оперативни програми има още дузина европейски
програми по които се кандидатства директно пред Брюксел. В една от тях „Европа за гражданите” с действие ІV „Активна европейска памет” насочено към
репресиите на сталинизма и последиците от него в Източноевропейските
страни, участва и АБГР.
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При разработването и изпълнението на проекти не е важно колко голяма
е общината. Важно е оползотворяването на евросредствата да е приоритет за
общинската администрация. Активно се работи и за укрепване капацитета на
общините чрез обучения на експертите в местните администрации за
изготвяне, управление и контрол на проекти. Общините вече активно могат да
ползват и финансова подкрепа от фонд ФЛАГ.
Имаме доста открити въпроси по оперативните програми, притискат ни
срокове, грозят ни и санкции за част от проектите, а това създава
допълнително напрежение.
Що се касае до диалога и до чуването на проблемите от
администрацията, това се наложи от практиката и съм убеден, че формата за
такава чуваемост вече се намира.
Много от въпросите, които спъват бенефициентите, са на експертно, на
работно равнище и прехвърлянето на топката създава големи проблеми.
Най-голям проблем в оперативните програми е забавянето на
плащанията. Това е един от проблемите, който не е решен по най-добрия
начин.
Съществуват излишно усложнени процедури, при това те са такива само
в България. Вместо да дадем възможност на бенефициентите да работят
коректно и да съсредоточат силите си по реалната работа по изпълнението на
проекта, ние ги отклоняваме с формални отчети, процедури, които са
трудоемки, а полезен ефект няма.
Позволете да хвърлим поглед и върху бъдещето на АБГР. Мисля, че
продължаването по същия маниер на работа, ще я обрече на бавна и
мъчителна непотребност. Ще се лишим от един изграден вече механизъм с
големи възможности да оказва влияние върху местната и регионалната
политика. Нещо, което едва ли някой в тази зала желае.
Най-елементарното което можем да направим е да прегледаме още
веднъж устава и целите си и всеки да прояви ангажираност и активност. Да
привлечем нови членове – както физически, така и юридически лица и най –
вече да убедим други общини да станат наши съмишленици, наши членове.
Трябва да разширим методите си, да използваме и други инструменти. Трябват
ни качествено нови и оригинални идеи и пътища за развитие на асоциацията.
Завърших! Благодаря за вниманието.
Очаквам вашите коментари и предложения.
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