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Механизмът за бежанците в Турция предоставя бърз 
отговор при сложни обстоятелства, но са необходими 
подобрения за постигане на по-добро съотношение 
между качество и цена, считат одиторите 
Според нов доклад на Европейската сметна палата, Механизмът за бежанците в Турция, 
подпомагащ бежанците и техните турски приемащи общности, предоставя бърз отговор на 
кризата при сложни обстоятелства. Хуманитарните проекти помагат на бежанците да задоволят 
своите основни нужди, но невинаги постигат очакваното съотношение между качество и цена, 
според одиторите. 

Във връзка с нарасналите миграционни потоци, основно поради конфликта в Сирия, Турция е приела 
най-големия брой бежанци в света – приблизително 4 млн. души. От тях около 3,5 млн. са сирийци, 
94 % от които живеят извън бежански лагери. Механизмът осигурява хуманитарна и нехуманитарна 
подкрепа от ЕС и от държавите членки с общо финансиране на стойност 6 млрд. евро.  

Одиторите се съсредоточиха върху управлението на първия финансов транш от Механизма (3 млрд. 
евро), както и върху постигнатите резултати по неговото хуманитарно направление. Сметната палата 
установи, че в една сложна обстановка Механизмът бързо е мобилизирал средства, за да предостави 
бърз отговор. Въпреки това той не е постигнал напълно целта си за ефективна координация на този 
отговор.  

Всички одитирани хуманитарни проекти са предоставили ценна подкрепа на бежанците, основно 
чрез подпомагане с парични средства, а по-голямата част от тях са реализирали планираните 
продукти и услуги. Половината от тях, обаче, все още не са постигнали очакваните резултати, 
а сроковете на девет от десет проекта е трябвало да бъдат удължени. Трудната среда за работа е 
възпрепятствала навременното изпълнение на проектите, ръководени от НПО. 

„Механизмът е постигнал своите цели да мобилизира три милиарда евро за две години,“ заяви 
Бетина Якобсен, членът на Европейска Сметна палата отговарящ за този доклад. „Но има 
възможност за увеличение на ефикасността на хуманитарните проекти и особено на тези, 

http://www.eca.europa.eu/


BG 

 
 
 

 

2 

осигуряващи подкрепа с парични средства. Механизмът би могъл да постигне още по-добро 
съотношение между качество и цена.“  

Според одиторите, Европейската комисия е използвала всеобхватна оценка, за да определи кои са 
първостепенните нужди на бежанците. Разногласията с Турция, обаче, относно начина за 
обезпечаване на тези нужди с общинска инфраструктура и социално-икономическа подкрепа 
означават, че тези области са недостатъчно обхванати. 

Механизмът подпомага сродни видове дейности в областта на здравеопазването и образованието 
чрез различни инструменти. Това е усложнило координацията и е довело до паралелното 
използване на различни структури за управление на финансирането на сходни проекти. В сектора на 
здравеопазването има добри примери, в които Комисията подкрепя прехода от хуманитарна помощ 
към по-дългосрочна помощ за развитие, но това не се извършва системно. 

Одиторите също намират възможности за подобрения на ефикасността на хуманитарните проекти — 
Комисията не е оценила последователно и всеобхватно основателността на предвидените в бюджета 
разходи. Непреките разходи, изплатени на партньорите, които изпълняват големи проекти за 
предоставяне на парична помощ са били високи, а равнището на авансовите плащания не е било 
приведено в съответствие с действителните изходящи парични потоци. 

Комисията е въвела подходящи мерки за мониторинг на хуманитарни проекти. Основно затруднение 
е бил отказът на турските органи да предоставят достъп до данни за бенефициентите по двата 
проекта за предоставяне на помощ под формата на парични средства. Нито Комисията, нито ЕСП са 
могли да проследят бенефициентите по проектите от регистрацията до плащането. 

Сметната палата препоръчва на Европейската комисия в бъдеще: 

• да посрещне по-добре нуждите на бежанците от общинска инфраструктура и социално-
икономическа подкрепа; 

• да подобри оптимизирането и взаимното допълване на помощта; 

• да изпълни стратегия за преход от хуманитарна помощ към помощ за развитие; 

• да повиши ефикасността на проектите за предоставяне на помощ под формата на парични 
средства; 

• заедно с турските органи да предприеме мерки предвид нуждата от подобряване на средата 
за работа на НПО; 

• да засили мониторинга и докладването на Механизма за бежанците в Турция. 

 

Бележки към издателите 

Поради своето местоположение Турция е както приемаща, така и транзитна държава за много 
бежанци. От началото на конфликта в Сирия тя предоставя значителна и непрекъсната подкрепа на 
бежанците. 

Турция и ЕС са свързани чрез Споразумение за асоцииране от 1963 г. насам. Европейският съвет 
предоставя на Турция статут на страна кандидатка за членство в ЕС през декември 1999 г., 
а преговорите за присъединяване започват през 2005 г. Турция, с разпределени средства в размер на 
над 9 млрд. евро за периода 2007–2020 г., определено е най-големият бенефициент на Инструмента 
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за предприсъединителна помощ, който ЕС използва за подготовка на страните кандидатки за 
членство. 

ЕСП представя своите специални доклади на Европейския парламент и на Съвета на ЕС, както и пред 
други заинтересовани страни, като националните парламенти, заинтересовани страни от 
промишлеността и представители на гражданското общество. По-голямата част от препоръките, 
отправени от ЕСП в нейните доклади, се изпълняват. Това високо ниво на изпълнение подчертава 
ползата от дейността на ЕСП за гражданите на ЕС. 

Специален доклад № 27/2018 „Механизмът за бежанците в Турция — ефикасна подкрепа, но са 
необходими подобрения за постигане на по-добро съотношение между качество и цена“ е 
публикуван на уебсайта на ЕСП eca.europa.eu на 23 езика на ЕС. 
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