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Според одиторите на ЕС сградите на делегациите на ЕС 
невинаги представляват икономически най-изгодният 
вариант 

Съгласно нов доклад на Европейската сметната палата офис сградите и резиденциите, 
които се използват от дипломатите на ЕС по света, невинаги осигуряват икономически 
най-изгодния вариант и се установяват слабости в техния подбор и управление. 

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) координира външната политика 
и политиката за сигурност на ЕС. Тя осигурява офис сгради за служителите на ЕС 
и резиденции за ръководителите на делегации в около 140 делегации на ЕС по света. 
Разходите на ЕСВД за сградите на делегациите през 2014 г. възлизат на 165 млн. евро. 

Одиторите провериха процеса на подбор за 30 сгради на делегации, направиха проучване 
сред всички делегации и посетиха четири от тях (Непал, Танзания, Турция и САЩ 
(Вашингтон, окръг Колумбия). Те установиха, че сградите на делегациите като цяло 
отговарят на нуждите, но в някои случаи не осигуряват икономически най-изгодния 
вариант, тъй като площта им превишава границите, определени в политиката в областта на 
сградния фонд, ЕСВД притежава сгради, които вече не използва и някои такси, изплащани 
от помещаваните в сградите на делегациите организации, не са покривали пълния размер 
на разходите за сградите. 

„Ефективното управление на сградите на делегациите допринася за изпълнение на 
целите на външната политика на ЕС, както и на целите в областта на търговията 
и развитието“, декларира Pietro Russo, членът на Европейската сметна палата, 
отговарящ за изготвянето на доклада. „Ефективното управление обаче трябва да 
означава и вземане на икономически изгодни решения.“  

Според одиторите ЕСВД невинаги избира подходящи сгради, тъй като съществуват слабости 
във всеки от основните етапи на подбора — когато делегациите проучват местния пазар, те 
не разполагат с достатъчно експертен опит за идентифициране на подходящите варианти 
и не получават подкрепа от централното управление; когато делегациите представят 
различни варианти на централното управление, техният подбор невинаги е основан на 
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солиден технически и финансов анализ; когато централното управление взема своето 
окончателно решение, понякога вече е твърде късно за сключване на договор, и това 
решение невинаги представлява икономически най-изгодният вариант. 

След като се избере сграда, ЕСВД извършва редовни посещения на място, за да оцени дали 
сградата продължава да отговаря на нуждите. Тя обаче невинаги успява да идентифицира 
всички недостатъци. Освен това ЕСВД не отразява надеждно резултатите от своя 
мониторинг в информационните си системи. Одиторите считат, че липсата на надеждна 
основна информация е пречка за ефективното планиране.  

Дългосрочната цел на ЕСВД е да закупи повече офис помещения за делегациите и през 
2015 г. тя договори условия за вземане на заеми в размер до 200 млн. евро. Одиторите 
посочват обаче, че на ЕСВД ѝ липсва експертен опит в управлението на недвижими имоти 
и все още не е успяла да установи ефективни системи за управление на притежаваните от 
нея недвижими имоти. 

Предвид тези констатации одиторите препоръчват на ЕСВД: 

• да включи фактори, свързани с околната среда, достъпа за хора с увреждания 
и гъвкавостта като цели в политиката за сградния фонд, по отношение на офис 
сградите; 

• да следи за това да има последователност в таксите, плащани от други организации, 
които се помещават в сгради на делегациите, и те да покриват всички разходи; 

• да засили прилагането на процедурата за подбор на сгради; 
• да използва централизиран източник на информация, за да проверява и следи 

пазарните цени за наем на офис сгради; 
• да подобри своята информационна система за управление на недвижими имоти, 

така че тя да може да осигурява по-надеждна и подходяща информация, която да се 
използва в процеса на планиране; 

• да повиши експертния опит в управлението на недвижими имоти в централното 
управление, за да се разработи по-стратегически подход; 

• да установи средносрочни приоритети по отношение на наемите, покупките, 
продажбите, промените и поддръжката; 

• да въведе системи за ефективно управление на притежаваните сгради. 
 

Бележки към издателите 

При създаването си през януари 2011 г. ЕСВД пое от Европейската комисия отговорността за 
управлението на делегациите на ЕС по света. Тя осигурява офис пространство за 5 300 
служители в около 140 делегации. ЕСВД също така отговаря за резиденциите на 
ръководителите на делегации и за осигуряването на настаняване или възстановяването на 
разходите за настаняване на 2 400 служители.  

Специален доклад № 7/2016 „Управление на Европейската служба за външна дейност на 
нейните сгради по света“ е на разположение на 23 официални езика на ЕС. 

През 2014 г. ЕСП публикува друг специален доклад във връзка с тази тема — СД № 11/2014 
„Създаване на Европейската служба за външна дейност“ (публикуван на eca.europa.eu). 
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