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Одиторите на ЕС считат, че в борбата с горските пожари подпомагането от 
ЕС не е достатъчно добре управлявано, нито е икономически ефективно 

В публикувания днес доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се установява, че 
финансирането от ЕС за предотвратяването на горските пожари и възстановяването на щетите от 
пожари и природни бедствия в горите не е достатъчно добре управлявано. Според одиторите на 
ЕС Европейската комисия и държавите членки не могат да докажат, че планираните резултати от 
финансирането са постигнати по икономически ефективен начин. 

„От значение е финансирането на ЕС да се предоставя единствено за тези мерки, които са в състояние по 
ясен и видим начин да допринесат ползи за ЕС и неговите граждани“, коментира Николаос Милионис, 
членът на ЕСП, който отговаря за доклада. „Комисията и държавите членки не са успели да оценят по 
подходящ начин въздействието на превантивните действия, тъй като тяхната ефективност не е била 
измерена. Отправихме препоръки във връзка с начина за подобряване на ситуацията в рамките на 
текущия финансов период 2014—2020 г.“ 

Одиторите на ЕС установиха, че превантивните действия, които представляват повече от 80 % от 
финансирането с общ размер от 1,5 млрд. евро за периода 2007—2013 г., не са били добре насочени. Те 
отбелязаха, че въпреки че подпомагането от Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони 
(ЕЗФРСР) за възстановяване потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни мерки — 
познато като „мярка 226“ — е насочено към гори, класифицирани като заплашени от среден до висок риск от 
пожар, на ниво ЕС липсва общо определение или критерии за тяхното идентифициране. В различни аспекти 
процедурите за подбор в държавите членки са незадоволителни, като липсват ясни критерии за подбор или 
ефективна оценка на предлаганите действия, или се пренебрегват някои области на риск.  

Въпреки че много от проверените дейности — противопожарни просеки, разреждане и разчистване — като 
цяло са допринесли за постигане на целите на подпомагането, одиторите установиха действия, които не са 
свързани с природни бедствия или пожари, а са извършени поради други икономически или екологични 
съображения. Те установиха също така действия, които са били неподходящи по отношение на 
финансираните цели, докато при други поради липсата на документация не е било възможно да се провери 
допустимостта на някои от извършваните операции.  
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Целите за околната среда не са били достатъчно приоритизирани на етапа на подбора, а понякога са били 
пренебрегвани по време на изпълнението. Одиторите също така установиха случаи, при които горски пътища 
са използвани за икономическа експлоатация на горите, без да е доказана конкретна полза във връзка с 
предотвратяването на пожари. Високата гъстота на изградените пътища също може да доведе до 
отрицателни ефекти за околната среда. 

Не е било добре осигурена икономическата ефективност на мерките. Одиторите установиха случаи, при 
които максималният размер на публичното подпомагане често е променян, без това да бъде обосновано, или 
пък стандартните разходи в даден регион са били значително по-високи от разходите за сходни дейности в 
друг регион, или е бил използван повече ръчен труд, а не механизиран, като това е довело до по-високи 
разходи. 

Бележки към издателите: 

В ЕС общата площ на горите и другите залесени земи възлиза на приблизително 180 млн. хектара, което 
представлява приблизително 42,4 % от общата земна площ на ЕС и надвишава площта, използвана за 
селскостопански цели. Горите допринасят за изпълнението на икономически, социални и екологични цели. 
Социално-икономическото значение на горите е високо: производството и преработването на дървесина 
допринася за развитието на селските райони и осигурява милиони работни места, често в средни и малки по 
размер предприятия. 

През последните 30 години пожарите са причинили изгарянето на средно 480 000 ха горски площи всяка 
година в ЕС. Над 95 % от тези пожари са причинени от човека, било то умишлено или поради небрежност. 
Приблизително 85 % от общата изгоряла площ от горски пожари се намира в Средиземноморския регион и 
Португалия. Скорошни горски пожари водят до изгаряне на големи площи в Португалия (2003 г. и 2005 г.), 
Испания (2006 г.) и Гърция (2007 г.). За сериозно засегнатите гори възстановяването до състоянието им преди 
пожара представлява голямо предизвикателство, особено във връзка с биологичното разнообразие. 

В настоящия специален доклад (№ 24/2014), озаглавен „Добре ли се управлява помощта от ЕС за 
предотвратяване и възстановяване на щети от пожари и природни бедствия в горите?“ се проверява дали 
подпомагането от ЕЗФРСР (мярка 226) за възстановяване на потенциала на горското стопанство и за 
въвеждане на превантивни мерки е добре управлявано и дали Комисията и държавите членки могат да 
покажат, че помощта е довела до постигане на планираните цели по икономически ефективен начин. 

Одитът обхвана Комисията и пет държави членки — Австрия, Франция (Аквитания), Италия (Базиликата), 
Словакия и Испания (Андалусия), които заедно представляват повече от 85 % от общия размер на разходите 
по мярка 226. По-голямата част от подпомагането (80 %) е насочено за превантивни действия, основно срещу 
пожари. 

Подпомагането за „възстановяване на потенциала на горското стопанство и въвеждане на превантивни 
мерки“ в рамките на политиката за развитие на селските райони се извършва според принципа на споделено 
управление между Комисията и държавите членки. Държавите членки разработват програми за развитие на 
селските райони на национално или регионално равнище. След одобряването им от Комисията те пристъпват 
към тяхното изпълнение.  
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Сметната палата препоръчва на държавите членки, наред с другото, да:   

• подобрят защитното въздействие от подпомагането върху околната среда, като отдават приоритет на 
действията в горите с най-голямо значение за околната среда, като например горските площи по 
Натура 2000; 

• следят подпомагането да бъде предоставяно само за действия, свързани с природно бедствие или 
пожар; 

• изготвят доклади относно ефекта от извършваните финансирани действия по отношение на 
намаляването на броя пожари и/или природни бедствия и засегнатите площи. 

Сметната палата препоръчва също така на Комисията, наред с другото, да: 

• определя общи критерии за разграничаване на горските площи, които са подложени на нисък, среден 
или висок риск от пожари; 

• проверява дали държавите членки са въвели подходяща система за контрол; 
• подобри извършвания от нея мониторинг, за да гарантира, че държавите членки използват 

финансирането по подходящ начин.  

 

Специалните доклади на ЕСП се публикуват през цялата година и представят резултатите от отделни одити на 
конкретни бюджетни области или теми на управлението. 


