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Настоящото съобщение за пресата има за цел да представи основните послания на специалния доклад, приет от 
Европейската сметна палата. 
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Инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения — за тази 
обещаваща инициатива за намаляване на заплахите за сигурността трябва да се 
полагат много грижи 
 
Инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения се отнася до изграждането на 
регионални платформи в различни региони по света за намаляване на химичните, биологичните, 
радиологичните и ядрените рискове. Инициативата е единствената и най-голяма мярка от дългосрочния 
компонент на Инструмента за стабилност. За нея са отпуснати 100 млн. евро за периода 2010—2013 г. 
 
В публикувания днес специален доклад Европейската сметна палата като цяло изразява положително  мнение относно 
приноса, който тези центрове за високи постижения могат да имат за намаляване на химичните, биологичните, 
радиологичните и ядрените рискове. 
 
„Инициативите от този вид имат специално значение в настоящия момент поради нарастването на 
терористичните заплахи и на броя на напрегнатите политически ситуации по света. Те осигуряват рамка за тясно 
сътрудничество, както стана видно наскоро  по време на кризата с вируса Ебола в Западна Африка. Тъй като 
партньорите на инициативата често се сблъскват с трудни предизвикателства, от ключово значение е да се 
поддържа тяхната увереност и ангажираност. Комисията следва да разпределя ресурсите си внимателно, за да 
постига максимален ефект от инициативата“, заяви г-н Karel Pinxten, членът на ЕСП, който отговаря за доклада. 
 
Инициативата е в съответствие с приоритетите, определени в Европейската стратегия за сигурност и Стратегията на ЕС 
срещу разпространението на оръжия за масово унищожение. Тя ангажира на много ранен етап всички заинтересовани 
лица в страните партньори, което засилва възможността за постигане на устойчивост на предприетите действия. 
 
Организационната структура на инициативата е сложна, но като цяло подходяща. Тази сложност обаче води до 
закъснения в стартирането на проектите в началото на инициативата. Някои от ключовите елементи в плана за 
изпълнение, като оценките на потребностите, се изпълняват много бавно.  
 
Препоръките от доклада имат за цел да гарантират, че средствата се разпределят по най-подходящия начин от гледна 
точка на сигурността на ЕС, както и че се подобряват сътрудничеството и мониторингът , специално на местно ниво. 
 
Тези центрове за високи постижения, състоящи се от страните партньори в регионите, се подкрепят от 
регионални секретариати в следните места: Алжир, Аман, Манила, Найроби, Рабат и Тбилиси. 
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Бележка към издателите: 

Специалните доклади на Европейската сметна палата (EСП) се публикуват през цялата година. Те представят резултатите 
от целеви одити на специфични области от бюджета на ЕС или теми, свързани с управлението. Настоящият специален 
доклад (СД 17/2014) е озаглавен „Може ли инициативата на ЕС за създаване на центрове за високи постижения да 
допринесе ефективно за намаляване на химичните, биологичните, радиологичните и ядрените рискове, идващи от 
страни извън ЕС?“ 
 
Основните цели на инициативата за създаване на центрове за високи постижения са засилване на дългосрочния 
национален и регионален капацитет на компетентните органи и тяхната административна инфраструктура, както и 
подпомагане и укрепване на краткосрочната способност за реагиране. Центровете за високи постижения, създадени в 
седем различни региони по света, се подпомагат от регионални секретариати със седалище в една от страните 
партньори в даден регион.  
 
Одиторите на Сметната палата  потърсиха отговор на следните въпроси: 
• Базира ли се инициативата на задълбочен анализ на ситуацията преди 2010 г.?; 
• Подходяща ли е организационната структура на инициативата, за да се справи с установените предизвикателства?; 
• Въведена и действаща ли е подходяща система за управление? 
 
Като цяло констатациите и оценките на одиторите на ЕС са положителни. Концепцията в основата на инициативата се 
базира на задълбочен анализ и насърчава сътрудничеството и ангажираността в регионите. Организационните структури 
по принцип са задоволителни, но са сравнително сложни поради участието на голям брой различни организации в тях. 
 
Системите за управление са изградени, но е имало редица затруднения във връзка с това, по-специално в самото начало 
на инициативата. Необходимо бе по-дълго от очакваното време да бъдат изградени структури в страните партньори 
предимно поради присъщата сложност на инициативата. Въпреки че в плана за изпълнение са предвидени елементи 
като оценки на потребностите, тяхното изпълнение е било забавено съществено. В резултат на това някои проекти са 
стартирали преди извършване на оценка на нуждите и изготвяне на национални планове за действие. 
 
На ранния етап на инициативата не винаги е следван подходът „отдолу-нагоре“, при който проектите се инициират от 
страните партньори. Въпреки че в това отношение е постигнат напредък, следва да се внимава много да не се застраши 
ангажираността на страните партньори в проектите и да не се попречи  по този начин  на развитието на инициативата. 
По-голямото участие на страните партньори в изпълнението на проектите от своя страна ще допринесе също така за тази 
ангажираност и за цялостната устойчивост на предприетите действия.  
 
По отношение на подкрепата на местно ниво одиторите отбелязаха, че съществува необходимост от по-голям технически 
капацитет и участие от страна на местните служители на делегацията. 
 
В доклада се отправят следните препоръки: 
 
Относно структурата на инициативата, такава, каквато е понастоящем, ЕСВД и Комисията следва да: 
• концентрират финансирането от ЕС в тези региони, които са най-важни за сигурността на ЕС, така че да се получи най-
пряка полза; 
• увеличат капацитета на регионалните секретариати, като добавят технически експертен опит; 
• разширят ролята на делегациите на ЕС, по-специално в страните, в които е бил създаден регионален секретариат. 
 
По отношение на управлението на проектите Комисията следва да: 
• предприеме мерки да включва страни партньори не само при стартирането на проектите, но също така и при тяхното 
изпълнение. Това ще насърчи тяхната ангажираност с мерките и ще гарантира  устойчивостта на тези мерки; 
• продължи усилията си за подобряване на процедурите с цел намаляване на продължителността на периода от 
подаването на предложенията за проекти до тяхното изпълнение; 
• подобри сътрудничеството между органите, отговорни за вземане на решения и изпълнителните органи, например 
като възстанови координационния комитет. 


