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Помощта на ЕС за Западните Балкани е затруднена от 
недостатъци в дейността на националните органи, заявяват 
одиторите  

Според нов доклад на Европейската сметна палата финансовата подкрепа на ЕС за страните от Западните Балкани 
като цяло е била ефективна и е постигнала напредък при укрепването на административния капацитет в региона. 
Но това трябва да бъде разгледано в контекста на значителните недостатъци, присъщи на националните органи 
в региона. 

Одиторите извършиха метаодит — преглед на управлението от страна на Европейската комисия на 
предприсъединителната помощ в Албания, Босна и Херцеговина, Косово, бившата югославска република 
Македония, Черна гора и Сърбия в периода 2007—2013 г. Одиторите направиха оценка предимно на данните от 
своите предишни специални доклади и на оценките на Комисията, и провериха цялостния процес на програмиране, 
както и 52 национални проекта и три регионални програми. Те взеха също така предвид промени, настъпили 
в периода 2014—2020 г.  

Одиторите установиха, че целите на управлението на Комисията не винаги са били конкретни и измерими. 
Програмите и проектите са се основавали на нужди, но при някои оценки на бенефициентите в областта на 
върховенството на закона са констатирани значителни недостатъци. Усвояването на средства е било затруднено от 
слаб административен капацитет в някои страни и от строгите изисквания за управлението на средствата на ЕС при 
децентрализирано управление. 

„Комисията следва да прилага систематично строги условия и да следи за тяхното изпълнение,“ заяви 
Istvan Szabolcs Fazakas — членът на Европейската сметна палата, който отговаря за изготвянето на доклада. „Ако е 
необходимо, бъдещите плащания могат да бъдат намалени или преустановени.“ 

Според одиторите, въпреки че съществуват недостатъци при отчитането, Комисията ефективно е извършвала 
мониторинг на изпълнението на проектите. Също така тя е извършила с частична ефективност проследяването на 
действията, предприети във връзка със заключенията и препоръките от оценките. Въпреки значителните 
недостатъци, установени по отношение на бенефициентите, Комисията е успяла да подпомогне координирането на 
донорите. 

По отношение на административния капацитет прилагането на помощта от ЕС обикновено е водело до предоставяне 
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на предвидените крайни продукти и услуги, а подкрепата за върховенството на закона и реформата на публичната 
администрация е била частично устойчива. 

При проектите в областта на върховенството на закона Комисията не е приложила последователно обвързването 
с условия и сравнително малко средства са предоставени в ключови области, като например свобода на медиите, 
прокуратура и борба с корупцията и организираната престъпност. Липсата на политическа воля от страна на 
бенефициентите за реформиране на институциите, недостатъчните бюджетни средства и персонал, както и слабата 
координация също са засегнали устойчивостта на проектите. 

В областта на реформата на публичната администрация Комисията е успяла да преобразува голям брой от крайните 
продукти и услуги в устойчиви резултати. Въпреки че не представлява изрична цел на тези проекти, Комисията е 
можела да насърчи бенефициентите да използват подкрепата като инструмент за нови познания в останалата част от 
публичната администрация. 

Тъй като Западните Балкани са регион, който се състои изцяло от страни, които се стремят към присъединяване към 
ЕС, Комисията насърчава засилването на регионалното сътрудничество и укрепването на административния 
капацитет. По време на одитирания период обаче, Съветът за регионално сътрудничество не е оказал значително 
въздействие на място. Според одиторите политическият диалог в региона е имал само ограничено въздействие 
върху върховенството на закона в редица случаи, въпреки че е постигнал известен напредък по отношение на 
реформата на публичната администрация. 

Докладът отправя препоръки за подобряване на разработването и изпълнението на проекти в Западните Балкани 
и за насърчаване на по-голяма ангажираност на националните органи. По-специално Комисията следва да: 

• набележи конкретни цели, основани на степенувани приоритети и измерими цели; 

• прилага непряко управление избирателно, когато установи слаб административен капацитет;  

• прилага подходящи условия на всички равнища и следи за тяхното изпълнение, като прилага, когато е 
необходимо, принудителни мерки като намаление на бъдещите средства, спиране на плащания и отменяне на 
проекти, които все още не са договорени;  

• систематично осъществява мониторинг върху чувствителни програми и проекти; 

• накара държавите бенефициенти да поемат по-силен политически ангажиментустановяване на примери за 
убедителни резултати в ефективното разследване, наказателното преследване и окончателните присъди по дела за 
корупция на високо равнище и за организирана престъпност, и да изисква от тях да продължат своите резултати; 

• насочва по-добре ресурсите в борбата с корупцията и организираната престъпност и свободата на медиите, 
и използва политически диалог в подкрепа на постигането на резултати, свързани с публичната администрация 
и върховенството на закона; 

• подкрепя регионалното сътрудничество и гарантира, че нейният финансов принос дава устойчиви резултати 
на място. 

Бележки към издателите 

От 2007 г. до 2014 г. финансовата помощ от ЕС за Западните Балкани чрез Инструмента за предприсъединителна 
помощ (ИПП) е в размер на 5,1 млрд. евро. Тя е отпусната в контекста на национални и регионални програми. Около 
една четвърт от средствата по националните програми е насочена за подобряване на административния капацитет 
в ключовите сектори „върховенство на закона“ и „реформа на публичната администрация“. В допълнение, 
политическият диалог е допринесъл за подобряване на административния капацитет в шестте страни от Западните 
Балкани, които са бенефициенти на правна и финансова помощ. 

Статут на шестте страни от Западните Балкани по отношение на присъединяването им към ЕС*: 
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 Кандидатка от Преговори за присъединяване 
Албания 2014 г. Не са започнали преговори 
Босна и Херцеговина Потенциална кандидатка за 

членство 
Не са започнали преговори 

Косово Потенциална кандидатка за 
членство 

Не са започнали преговори 

бивша югославска република Македония 2005 г. Не са започнали преговори 
Черна гора 2010 г. 22 отворени глави, две са 

приключени 
Сърбия 2012 г. Две отворени глави 

 

*Състояние по време на извършване на одита (6 юни 2016 г.). За актуалното състояние вж.: 
http://ec.europa.eu/enlargement/countries/check-current-status/index_en.htm. 

 

Специален доклад № 21/2016 „Мета одит на предприсъединителната помощ от ЕС за укрепване на 
административния капацитет в Западните Балкани“ е публикуван на 23 езика на ЕС. 
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