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Според одиторите подпомагането от ЕС за подобряване на 
публичната администрация в бивша югославска република 
Македония е постигнало ограничен напредък 

Съгласно новия доклад на Европейската сметна палата средствата от ЕС, отпуснати като 
предприсъединителна помощ за бившата югославска република Македония с цел 
укрепване на нейния административен капацитет, са имали недостатъчно въздействие, 
което се дължи отчасти на липсата на активна подкрепа от националните органи. 
Финансираните от ЕС проекти като цяло са били изпълнени според планираното, но все 
още е необходимо те да бъдат по-добре насочвани и приоритизирани, заявяват 
одиторите на ЕС. Докладът също така заключава, че в ключови области, като например 
борбата срещу корупцията и възлагането на обществени поръчки, националните органи 
следва да използват по-добре предимствата, създадени със средствата от ЕС. 

През периода 2007—2013 г. ЕС е отпуснал 615 млн. евро по Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП) за подпомагане на бившата югославска република 
Македония в подготовката ѝ за членство в ЕС. Страната е получила допълнителна финансова 
подкрепа по регионални програми, чрез които се предоставят средства и на други държави, 
участващи в процеса на разширяване. Помощта от ЕС за реформи в страната продължава да се 
отпуска по ИПП II с предвидени 664 млн. евро за периода 2014—2020 г. 

Одиторите провериха проекти, насочени към укрепване на националната администрация, в три 
основни сектора — реформа на публичната администрация (11 % от общия размер на помощта), 
транспорт (18 %) и околна среда (16 %). Въпреки че изграждането на административния 
капацитет на страната е посочено като приоритет, одиторите установиха, че е постигнат 
сравнително ограничен напредък в одитираните области.  

В секторите на транспорта и околната среда малко от одитираните проекти са били насочени 
към основни нужди, свързани с изграждането на капацитет, който е необходим с оглед 
хармонизиране на националното законодателство с достиженията на правото на ЕС. 
Инвестициите в инфраструктура не са били подкрепени от достатъчно дейности, които да 
насърчат успешно „учене чрез практика“. 
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Много от одитираните проекти не са били съгласувани помежду си като част от един 
последователен, строен и координиран подход, или не са били проследявани достатъчно 
добре. Друго предизвикателство пред Комисията е съкращаването на минималния период от 
четири години, който понастоящем е необходим за постигане на резултати след определяне на 
нуждите от подпомагане.  

Комисията е децентрализирала управлението на 76 % от средствата по ИПП за националната 
администрация и е подпомогнала структурите за управление на тези средства. До известна 
степен това е подобрило капацитета на страната за управление на средства от ЕС. Въпреки това 
Комисията би могла да положи повече усилия за насърчаване на добрите практики, установени 
в други клонове на националната администрация. 

Механизмите за политически диалог са били подходящи за целите на подкрепата за реформите. 
Влиянието на Комисията за насърчаване на реформите обаче, особено в чувствителните 
области, е било значително намалено поради липса на рамка, каквато могат да предоставят 
преговорите за присъединяване. 

„Подкрепата от ЕС за укрепване на административния капацитет в бившата югославска 
република Македония трябва да определи точните приоритети и да се основава на солиден 
национален ангажимент, за да може да постигне планираното въздействие“, заяви Hans 
Gustaf Wessberg — членът на Европейската сметна палата, отговарящ за изготвянето на 
доклада.  

Одиторите препоръчват на Комисията: 

• да концентрира помощта си за засилване на административния капацитет върху 
подредени по важност приоритети, които да отчитат значителните слабости в ключови 
области като тези, разкрити в настоящия доклад; 

• да засили дейностите си за укрепване на административния капацитет при 
инвестициите в секторите на транспорта и околната среда; 

• да използва по-умело инструментите на политиките, за да засили ангажираността 
на националните органи с процеса на реформи; 

• да насочва по-добре проектите чрез последователност и обвързаност в рамките на 
един съгласуван подход за постигане на целите на реформите; 

• да насърчи националните органи да разширят прилагането на добрите практики, 
установени при децентрализираното управление на средствата от ЕС;  

• да се възползва от съществуващата възможност за реформи, за да осигури 
ангажимент за засилване на административния капацитет. 

Бележки към издателите 

Бивша югославска република Македония е кандидат за членство в ЕС от 2005 г. От 2009 г. насам 
Комисията ежегодно отчита, че страната изпълнява задължителните политически критерии за 
преминаване към следващия етап на процеса на присъединяване. Съветът приема, че страната изпълнява 
политическите критерии, но не е решил каква да бъде рамката за започване на преговорите. През 
ноември 2015 г. Комисията е декларирала, че е готова да повтори своята препоръка за отваряне на 
преговорите за присъединяване със страната. Въпреки това тя е обвързала своята препоръка 
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с преодоляването на текущата политическа криза в страната и изпълнението на редица приоритети, 
свързани с неотложни реформи.  
 
Специален доклад № 11/2015 „Укрепване на административния капацитет в бивша югославска република 
Македония — ограничен напредък в труден контекст“ е публикуван на 23 официални езика на ЕС. През 
есента на тази година предстои публикуването на друг доклад за Черна гора. 
Видеозапис (във формат с качество на излъчване) на интервю на английски език с члена на 
ЕСП Hans Gustaf Wessberg относно ключовите послания на доклада е публикуван в канала 
на ЕСП в YouTube (EUauditorECA) на следния адрес: https://youtu.be/lJ1D7bYc27U 
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