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Според одиторите помощта на ЕС за региона на 
Големите африкански езера постига поставените 
цели, но може да се окаже прекалено скъпа. 
Според нов доклад на Европейската сметна палата хуманитарната помощ от ЕС за 
бежанците от конфликти в региона на Големите африкански езера отговаря на 
конкретните предизвикателства, но нейното предоставяне може да струва прекалено 
скъпо. Одиторите считат, че въпреки трудната работна среда помощта от ЕС има ценен 
принос за справяне с проблемите, но съществуват някои слабости в начина на нейното 
управление. Необходима е повече информация от ООН и нейните агенции партньори по 
отношение на начина на разходване на средствата. 

Одиторите провериха хуманитарната подкрепа от Европейската комисия в Демократична република 
Конго, Уганда, Руанда, Бурунди и Танзания за периода 2011—2015 г., която възлиза приблизително 
на 300 млн. евро. Те достигнаха до заключението, че като цяло помощта е управлявана ефективно. 
Тъй като хуманитарните нужди обаче нарастват, а средствата са ограничени, ефикасността е от 
първостепенна важност. Бюджетите, проверени от одиторите, не са достатъчно подробни и липсват 
оценки дали предложените разходи са разумни. Приблизително половината от помощта на ЕС се 
разходва посредством агенции на ООН, а когато ООН възлага своите дейности на подизпълнител не 
са предоставени данни колко средства в действителност са изразходвани за бенефициентите.  

„Загрижен съм, че Комисията не разполага с необходимите данни, за да провери дали помощта е 
предоставена по възможно най-ефикасния и икономичен начин,“ заяви Karel Pinxten, членът на 
Европейската сметна палата, който отговаря за доклада. „Колкото повече брънки има във 
веригата между данъкоплатеца на ЕС и нуждаещите се лица, толкова по-трудна е ситуацията. 
Комисията, заедно с НПО, следва да окаже натиск върху агенциите на ООН като ВКБООН 
и Световната продоволствена програма, за да получи повече информация относно начина на 
разходване на средствата на ЕС. В противен случай има риск помощта да се окаже прекалено 
скъпа.“ 

Одиторите установиха, че липсват документни доказателства за определяне на географските 
приоритети и за оценяване на предложенията за проекти. В резултат на това не беше възможно да 
се определи дали избраните проекти съответстват на приложимите критерии, както и дали са били 
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избрани най-подходящите проекти.  

Рамката за мониторинг е подходяща, като се вземе предвид трудната работна среда. Докладите от 
партньорите обаче често са предавани със закъснение, а това е намалило ползата от тях. Експертният 
опит на местния персонал на Комисията е бил от полза за финансираните партньори, но докладите 
от посещенията на място не са били достатъчно изчерпателни. Поради недостатъчното докладване 
на проследяването на действията, предприети във връзка с възникналите проблеми, не е било 
възможно да се гарантира, че те са били разрешени по задоволителен начин. На по-широко равнище 
липсва докладване по Плана за изпълнение на хуманитарната помощ, което да осигури общ поглед 
към резултатите и извлечените поуки. 

Постигнатите резултати от проверените проекти като цяло са задоволителни. Един от партньорите 
обаче е успял да изразходва по-голямата част от своя бюджет, но е постигнал само малка част от 
планираните резултати. В няколко случая обосновката за удължаването на сроковете и за 
отпускането на допълнителни бюджети не е била ясна. Въпреки че стремежът да се свържат 
помощта, възстановяването и развитието е широко приет от Комисията и от другите донори, 
съществуват много малко примери за прилагането на този принцип на практика. Одиторите 
посочват, че ако тази цел не се преследва много активно, съществува опасност да бъдат пропуснати 
възможностите за преминаване от хуманитарна помощ към помощ за развитие. 

Бележки към издателите 

В региона на Големите африкански езера са възникнали някои от най-големите конфликти на 
континента Африка през последните десетилетия. В Източно Конго въоръжени групировки 
продължават да нарушават правата на човека, като упражняват произвол, извършват грабежи, 
придружени от насилствени действия, в т.ч. изнасилване, отвличане и набиране на деца войници. 
Последвалата хуманитарна криза в Демократична република Конго е една от най-сложните 
и продължителни кризи от този род в една от най-бедните страни на света.  

В Демократична република Конго има приблизително 1,6 млн. вътрешно разселени лица, а около 
437 000 бежанци от Конго се намират в съседните държави, главно в Бурунди, Руанда, Уганда 
и Танзания. Размириците в Бурунди през 2015 г. увеличават общия брой на бежанците с още около 
236 000 души. Помощта на ЕС се състои от предоставяне на подслон, храна, здравни услуги и други 
основни услуги. Комисията работи в тясно сътрудничество с НПО, агенции на ООН и други 
международни организации. 

В настоящия доклад одиторите коментират широк кръг въпроси и въпреки че цялостното 
заключение е положително, те считат, че съществуват редица важни въпроси, по които трябва да 
бъдат предприети действия в най-скоро време. 

Поради това те отправят следните препоръки, за да помогнат на Комисията да подобри своето 
управление на хуманитарната помощ за областта на Големите африкански езера и отвъд: 

• Комисията следва да провежда по-прозрачен процес на подбор на проекти.  
• Преди да бъдат приети предложенията за проекти, разходите за тях следва да бъдат по-

добре анализирани.  
• Комисията следва да разясни в каква степен са разрешени проблемите, които се нуждаят от 

проследяване.  
• По-изчерпателното и по-навременното докладване от страна на партньорите и на 

служителите на място ще позволи предприемането на незабавни действия.  
• Комисията следва да въведе обща система за докладване относно Плана за изпълнение на 

хуманитарната помощ.  
• Комисията следва да установи ясна връзка между резултатите, постигнати от даден проект, 

и оценката, използвана за извършване на плащането.  



BG 

 
 
 

 

3 

• Удължаването на сроковете и допълнителното финансиране за проекти следва да бъдат 
ясно обосновани.  

• Комисията следва да приоритизира свързването на помощта, възстановяването 
и развитието.  

Специален доклад № 15/2016: „Комисията управлявала ли е ефективно хуманитарната помощ за 
населението, засегнато от конфликти в региона на Големите африкански езера?“ е публикуван на 
23 официални езика на ЕС. 

 


