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ВЪВЕДЕНИЕ 

В настоящия доклад са представени основните дейности и резултати от политиката 

на Съюза през 2015 г. в областта на хуманитарната помощ и гражданската защита, 

осъществени чрез генерална дирекция „Европейска гражданска защита и европейски 

операции за хуманитарна помощ“ (ECHO)1 на Европейската комисия. Като комисар 

по въпросите на хуманитарната помощ и управлението при кризи, Христос 

Стилианидис има двоен мандат: да предоставя помощ за облекчаване на 

хуманитарните кризи по света и да насърчава сътрудничеството между 

органите за гражданска защита в цяла Европа в реакцията им на природни и 

причинени от човека бедствия на територията на Европа и извън нея2.  

Мисията на Генералната дирекция — да спомага за спасяването и запазването 

на живота, за предотвратяването и облекчаването на човешкото страдание 

и запазването на неприкосновеността и човешкото достойнство на 

населението, засегнато от кризи — се изпълнява чрез операции за предоставяне 

на хуманитарна помощ3 и гражданска защита4. Хуманитарната помощ на ЕС е от 

жизнено значение за общностите и пострадалите от нови, повтарящи се и 

продължителни кризи. Тя им позволява да се подготвят по-добре за бъдещи 

извънредни ситуации. В допълнение към хуманитарната помощ операциите за 

гражданска защита осигуряват непосредствена подкрепа чрез екипи от експерти, 

спасително оборудване и наблюдение на текущи бедствия в реално време на 

територията на ЕС и извън нея. В случай на бедствие навременната и ефективна 

намеса от страна на международната общност може да се окаже жизнено важна. 

Заедно с вноските на държавите членки, ЕС е водещият световен донор. Тази 

помощ — въз основа на членове 196 и 214 от Договора за функционирането на 

Европейския съюз (ДФЕС) — е основен израз на европейската солидарност. 

                                                            
1  В член 19 от Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната 

помощ от Комисията се изисква да представи на Европейския парламент и на Съвета в края на 

всяка финансова година годишен доклад с обобщение на операциите, финансирани през 

годината. 
2  По отношение на външното измерение на своите действия, комисарят допринася за работата на 

Върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност/заместник-председателя, който е отговорен за управлението и координирането на 

работата на всички членове на Комисията в областта на външните отношения. Този подход отчита 

в пълна степен специалния начин на действие при хуманитарната помощ, която трябва да бъде 

предоставяна в съответствие с хуманитарните принципи и международното хуманитарно право, 

единствено въз основа на потребностите на засегнатото население в съответствие с Европейския 

консенсус относно хуманитарната помощ. 
3  Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ (ОВ L 163, 

2.7.1996 г., стр. 1). 
4  Решение № 1313/2013/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно 

механизма на Съюза за гражданска защита (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 924). 
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Резюме 

През 2015 г. се наблюдаваше непрекъснато нарастване на хуманитарните кризи. 

Навсякъде по света въоръжените конфликти и нападенията срещу цивилни граждани 

се увеличиха с обезпокоителни темпове. Природните бедствия, изострени от 

изменението на климата и нарастването на населението, също настъпват с 

увеличена честота и мащаби. С над 60 милиона5 принудително разселени лица по 

света, продължителното разселване се превърна в основно предизвикателство в 

хуманитарната, политическата и икономическата област, както и в областта на 

развитието. Потребностите все по-често надвишават ресурсите и предоставянето на 

хуманитарна помощ и гражданска защита става все по-сложно. Предвид тези 

безпрецедентни обстоятелства, ЕС реагира чрез насочване на хуманитарната помощ 

към най-нуждаещите се и най-уязвимите и чрез подобряване на политиката си. Чрез 

Механизма на ЕС за гражданска защита Съюзът предприе добре координирани 

действия на европейско равнище за оказване на помощ на пострадалите от 

природни и причинени от човека бедствия в Европа и на други места по света.  

 През 2015 г. Европейският съюз предостави хуманитарна помощ и 

помощ в областта на гражданската защита в размер на над 1,5 

милиарда евро. С тази сума бе оказана помощ на над 134 милиона 

души, засегнати от природни бедствия или конфликти в над 80 страни. 

Хуманитарният бюджет за 2015 г. — най-големият, отделян някога от 

Комисията — бе отговор на нарастващата честота и сериозността на 

природните бедствия и други хуманитарни кризи. 

 Сирия е страната — източник на най-голям поток от бежанци, пристигащи в 

ЕС. Конфликтът там не стихва вече пета година и остава най-голямата 

хуманитарна криза и криза относно сигурността в света. През 2015 г. над 

370 милиона евро бяха отпуснати за животоспасяващи операции в 

Сирия и съседните държави. Освен помощта, оказана на разселени лица в 

държавите им по произход, спешна хуманитарна намеса бе финансирана в 

транзитните държави, по-специално Западните Балкани (22 милиона евро), в 

полза на уязвими бежанци, лица, търсещи убежище, и мигранти. Унгария, 

Сърбия, Словения, Хърватия и Гърция задействаха Механизма на ЕС за 

гражданска защита, когато изискаха незабавна материална помощ, за да се 

справят с притока на бежанци.    

 През 2015 г. хуманитарната помощ за Ирак бе значително увеличена, 

достигайки почти 79 милиона евро от бюджета на ЕС, които бяха 

отделени за една от най-бързо разрастващите се хуманитарни кризи по света. 

Защитата на цивилни лица е едно от основните предизвикателства. Освен 

това в Ирак се намират почти 250 000 сирийски бежанци. 

 Финансирането за Сахел възлезе на 229 милиона евро, като особено 

внимание бе обърнато на кризата с продоволствието и изхранването. 

Повтарящите се продоволствени кризи в региона на Сахел засегнаха сериозно 

устойчивостта на най-бедните семейства и принудиха стотици хиляди хора да 

напуснат домовете си. Конфликтите в Мали, Централноафриканската 

република и северна Нигерия, които се пренасят и в Чад, Нигер и Камерун, 

допълнително утежниха положението с продоволствената сигурност. 

                                                            
5  http://blogs.worldbank.org/opendata/record-number-forcibly-displaced-people-has-reached-60-

million-worldwide-data-show 
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 Непрекъснатите въоръжени конфликти в Южен Судан, където е обявено 

извънредно положение от трета степен, откъснаха милиони от домовете им и 

предизвикаха огромни хуманитарни нужди. Финансирането от ЕС, 

възлизащо на 127 милиона евро през 2015 г., подкрепи 

животоспасяващи дейности в Южен Судан и подпомогна бежанците 

оттам, потърсили убежище в съседните държави. 

 През декември 2015 г. ЕС обяви, че ще отпусне 125 милиона евро за 

финансирането на действия при извънредни ситуации в държави, засегнати от 

екстремните метеорологични условия, свързани с „Ел Ниньо“, в Африка, 

Карибите и Централна и Южна Америка. Целенасочени действия за 

намаляване на рисковете от бедствия и за изграждане на капацитет 

на местно равнище са подпомагани в области с висока степен на уязвимост 

на местно ниво. 

 През юли 2015 г. ООН класифицира кризата в Йемен като извънредно 

положение от трета степен. Хуманитарната помощ на ЕС, възлизаща на 

50 милиона евро през 2015 г., е насочена както към вътрешно 

разселените лица в Йемен, така и към бежанците оттам. Конфликтът, 

съчетан с бедност, принудително разселване и покачващи се цени на храните, 

утежни допълнително една и без друго сериозна хуманитарна криза. Освен 

това Йемен е пряко засегнат от хуманитарната криза в Африканския рог. 

 Милиони хора в Украйна се нуждаят от хуманитарна помощ поради конфликта 

в източната част на страната. 30 милиона евро от бюджета на ЕС бяха 

отпуснати за хуманитарна помощ, както и за помощ за ранно 

възстановяване на народа на Украйна. Освен това бе оказана помощ в 

натура чрез Механизма на ЕС за гражданска защита. 

 Сумата от 15 милиона евро за неотложна хуманитарна помощ бе 

предоставена на жертвите на земетресението в Непал, наред с 

разполагането на експерти в областта на гражданската защита, екипи 

за търсене и спасяване и за оказване на първа помощ, и изпращането 

на помощи в рамките на Механизма на ЕС за гражданска защита. 

 Образованието в извънредни ситуации се превърна в основен 

приоритет на политиката през 2015 г. Даването на образование е 

животоспасяваща хуманитарна намеса в контекста на толкова значимо 

принудително местене на населението, каквото се наблюдаваше през 

изминалата година. През 2015 г. повече от 1,5 милиона деца получиха помощ 

по линия на подпомагане на образованието в извънредни ситуации.  

 През 2015 г. Механизмът на ЕС за гражданска защита беше активиран 

при 25 извънредни ситуации (при предварително подаден сигнал, при 

наблюдение и при искане за помощ) и получи 19 искания за пряка помощ 

в рамките на Съюза, както и в други пострадали от бедствия страни. 

 Също така през 2015 г. се състоя най-успешното издание на 

Европейския форум по гражданска защита, мащабната конференция, 

провеждана на всеки две години, която събира всички европейски и някои 

международни заинтересовани страни в сферата на гражданската защита. 

През 2015 г. този форум постави официалното начало на работа със 

съседните държави, както и новото важно работно направление, свързано с 

http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
http://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/risk-reduction_en
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дистанционно управляеми летателни системи в областта на гражданската 

защита.  

 ЕС положи изключителни усилия за справяне с епидемията от ебола в 

Западна Африка от началото на избухването ѝ през март 2014 г. 

Хуманитарната помощ посрещна най-спешните нужди наред с разполагането 

на експерти и припаси от първа необходимост чрез Механизма на ЕС за 

гражданска защита. Тези мерки в крайна сметка доведоха до надвиването на 

болестта през януари 2015 г. Поуките, извлечени от кризата с вируса ебола, 

доведоха до създаването на Европейски медицински корпус през 2015 г. в 

рамките на доброволния резерв на Механизма на ЕС за гражданска защита.  

 Третата световна конференция на ООН за намаляване на риска от бедствия, 

проведена в Сендай, Япония, през март 2015 г., прие нова рамка за 

намаляване на риска от бедствия. Съюзът пое водеща роля в 

изграждането на укрепена рамка за намаляване на риска от бедствия, 

като определи по-нататъшни стъпки за намаляване на риска и за насърчаване 

на устойчивостта при бедствия в контекста на устойчивото развитие и въз 

основа на синергии с изменението на климата. 

 Първите покани за представяне на предложения за изпращането на 

доброволци по линия на инициативата за доброволци на ЕС за 

хуманитарна помощ бяха публикувани през 2015 г. Това ще създаде 

възможност за доброволното участие на 18 000 души в операции по целия 

свят до 2020 г. 
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ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 

Европейският съюз остана референтен донор на хуманитарна помощ. Комисията 

гарантира, че всички действия са съгласувани с хуманитарните принципи и са 

уместно насочени към най-уязвимите бенефициери, както и надлежно отговарят на 

оценките на потребностите. Действията осигуряват ефективност на разходите и 

ефикасност при финансирането на критични сектори, мобилизирането на партньори 

и поддържането на цялостния капацитет на световната хуманитарна система. 

Значението на тези принципи за запазване на хуманитарното пространство е 

общопризнато при външни и независими оценки на операциите на Комисията 

(обобщение на оценките на хуманитарни проекти, извършени през 2015 г., могат да 

бъдат намерени в приложение 1. Оценката на гражданската защита се базира на 

изискванията на правното ѝ основание. Цялостно оценяване на Механизма за 

гражданска защита на Съюза ще започне през второто полугодие на 2016 г. По тази 

причина няма извършена оценка на действията в областта на гражданската защита 

през 2015 г.) 

Кризата с бежанците 

Сирия 

Европейският съюз и неговите държави членки ръководят международните 

действия по отношение на кризата в Сирия. Приблизителният брой на 

сирийските бежанци в съседните държави и по-широкия регион надвиши 4,5 

милиона, а броят на вътрешно разселените лица в Сирия се очаква да достигне 6,5 

милиона. През 2015 г. повече от 160 милиона евро от бюджета на ЕС бяха 

отпуснати за животоспасяващи операции в Сирия. Основните стратегически 

приоритети бяха насочени към подпомагането на многосекторни, бързи и гъвкави 

реакции при извънредни ситуации, съобразени с конкретните обстоятелства, наред с 

поддържането на готовност за оказване на редовна хуманитарна помощ спрямо вече 

разселено и уязвимо население. Повечето бежанци намират убежище в държави и 

сред хора, които вече се борят с бедността и трудностите, и поради това приемните 

общности в региона често също са получатели на предоставяната от Съюза 

хуманитарна помощ. 

Подходът „Цяла Сирия" се базира на стратегия, основана на четири стълба, 

която включва договорен достъп, бързо реагиране при извънредни 

ситуации, защита, както и отчетност и подкрепа при партньорствата. Като 

един от основните донори на Стратегическия план за реагиране от 2015 г., Съюзът 

подпомогна 12 милиона бенефициери със здравна помощ, 5 милиона с услуги по 

защитата и 8 милиона с вода, канализация и хигиена и над 6 милиона вътрешно 

разселени лица с подслон и нехранителни вещи. Освен това Съюзът увеличи 

участието си в международни дипломатически инициативи (например преговорите от 

Виена) и действия за застъпничество, насочени към насърчаване на зачитането на 

основните хуманитарни принципи и международното хуманитарно право. 

Съседните държави 

През 2015 г. на Ливан бяха отпуснати 97 милиона евро от бюджета на ЕС за 

подкрепа на около 665 000 души, особено жените и децата. Оказаната помощ бе 

насочена към най-уязвимите бежанци с оглед на задоволяването на основни 
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потребности чрез многоцелев подход за парична помощ в брой, вторични 

животоспасяващи здравни грижи, подслон, водоснабдяване и канализация. Освен 

това бяха финансирани специфични дейности за защита, като консултиране и 

правна помощ на жертвите на насилие. 

В Йордания бе даден приоритет на най-ефикасните и ефективни по отношение на 

разходите решения, фокусиращи се върху подход, ориентиран към основните нужди, 

чрез парична помощ в брой в размер на 58 милиона евро. Например Съюзът 

подкрепи УНИЦЕФ за подпомагане на 56 000 момичета и момчета от най-уязвимите 

сирийски семейства на бежанци с безвъзмездни парични средства от 20 йордански 

динара за всяко дете на месец. Непосредствената цел на тази програма бе да 

предпази уязвими семейства от прибягване до вредни механизми за справяне, като 

например детски труд или недохранване, с цел да се спестят пари, чрез спомагане 

да се покрият нуждите и разходите, специфични за всяко дете. В резултат на това 

над 50 % от семействата отчетоха, че са избегнали поне една вредна стратегия за 

справяне, а 91 % от включените в извадката отчетоха, че това е подобрило 

благосъстоянието на семейството им като цяло. 

След десетилетия на конфликти уязвимите иракчани се борят за оцеляване в една 

сложна ситуация на извънредно положение, която продължава вече трета година. 

Боевете и сблъсъците между религиозните общности в Ирак доведоха до 

разселването на милиони хора. Страната е изправена не само пред последиците от 

своя вътрешен конфликт, но също и пред тези от разразяващия се конфликт в 

съседна Сирия. Ирак е приел стотици хиляди регистрирани сирийски бежанци. В 

отговор на нарастващите хуманитарни нужди Европейският съюз значително 

увеличи хуманитарната си помощ за Ирак, като отдели почти 79 милиона 

евро през 2015 г. Целта бе да се предостави защита и помощ на разселените 

иракчани, на сирийските бежанци и на други уязвими общности, засегнати от 

конфликтите. 

През 2015 г. Турция бе обявена за страната, приела най-голям брой бежанци в 

света. Над 2,5 милиона сирийски бежанци са били регистрирани там в края на 

годината. Почти 36 милиона евро от бюджета на ЕС бяха отпуснати за 

хуманитарна помощ с цел да се посрещнат спешните нужди на най-уязвимите. Един 

от основните приоритети бе здравният сектор, особено в областта на физическата 

рехабилитация/следоперативните грижи за ранени при военни действия, и 

първичните здравни услуги в райони с особено оскъдно обслужване за около 

130 000 души. Друг основен приоритет са програми, които да достигнат до около 

230 000 хора и да снабдят най-уязвимите бежански семейства с ваучери, които да 

им дадат възможност за закупуването на основни стоки за бита. 

Освен това на 15 октомври 2015 г. Европейският съвет приветства съвместния план 

за действие с Турция като част от всеобхватна програма за сътрудничество на 

основата на споделена отговорност, взаимни ангажименти и тяхното изпълнение. 

Механизмът за бежанците в Турция6 предоставя значителни нови финансови ресурси 

и механизъм за координация, предназначени да гарантират, че нуждите на 

бежанците и приемните общности се задоволяват по един цялостен и съгласуван 

начин. Механизмът ще координира сума, възлизаща общо на 3 милиарда евро за 

периода 2016—2017 г. 

                                                            
6  COM/2015/9500 final 
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През 2015 г. повече от един милион души са влезли в ЕС предимно по станалия 

известен като „маршрута през Западните Балкани“, прекосявайки Турция и след това 

Гърция, в опит да достигнат до Централна и Северна Европа. Бюджетът на ЕС 

финансира също извънредни хуманитарни операции в Западните Балкани 

на стойност от 22 милиона евро за подпомагане на уязвими бежанци, лица, 

търсещи убежище, и мигранти в нужда. Тази подкрепа допринесе за предоставянето 

на спешна помощ (храна, вода, хигиена, нехранителни стоки, здравно обслужване, 

основна защита, и подготовка за посрещане на зимата) на места с голяма 

концентрация на бежанци, включително граници и звена за регистрация.  

 

Хуманитарни кризи в Африка 

Сахел 

Регионът на Сахел — един от най-бедните в света — продължава да е разтърсван от 

последиците от четири последователни продоволствени и хранителни кризи от 

2005 г. насам, утежнени допълнително от въздействието на изменението на климата. 

Тези повтарящи се кризи са засегнали сериозно устойчивостта на най-бедните 

семейства, които години наред се борят да покрият основните си потребности от 

храна, особено по време на дългия период между две реколти. През 2015 г. 

финансирането за региона на Сахел (Буркина Фасо, Камерун, Чад, Мали, 

Мавритания, Нигер, Нигерия и Сенегал) възлезе на 229 милиона евро, като 

особено внимание бе обърнато на продоволствената криза и кризата с 

изхранването. 

Като една от най-слабо развитите страни в света, Чад продължава да бъде изправен 

пред сложна извънредна ситуация в резултат на хроничната продоволствена 

несигурност, недохранването, природните опасности, епидемиите и масовото 

разселване на населението. Хуманитарната помощ на ЕС за Чад възлезе общо 

на 58 милиона евро през 2015 г., като даде възможност на 75 000 домакинства 

да се сдобият с основни хранителни продукти чрез безвъзмездни парични средства и 

ваучери. Десетилетията на политическа нестабилност и природни бедствия в 

съседната Централноафриканска република предизвикаха приток на бежанци, което 

оказва допълнителен натиск върху и без това прекалено натоварения ресурсен 

капацитет. 

Освен продължителната продоволствена несигурност, широко разпространените 

прояви на насилие в североизточната част на Нигерия, дължащи се на „Боко Харам“, 

са предизвикали масово преселване. В хода на 2015 г. бяха отпуснати 21,5 

милиона евро от бюджета на ЕС за хуманитарна помощ в Нигерия, с които се 

предостави спешна хранителна помощ и услуги за здравеопазване и защита на 

разселените лица и жертвите на конфликта. Над 2 милиона нигерийци са били 

принудително разселени в рамките на страната, а повече от 190 000 са избягали в 

съседните Нигер, Камерун и Чад. Хуманитарната общност очаква нова масирана 

вълна на разселване, поради текущите операции по евакуиране на местното 

население от островите в района на езерото Чад, в резултат на военните действия в 

областта.  

Южен Судан 
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Южен Судан е разкъсван от постоянни кризи, които са предизвикали огромни 

хуманитарни нужди. ЕС предоставя на Южен Судан повече от 40 % от всички 

средства, отделяни за хуманитарна помощ с цел да се подпомогнат спасителни 

програми за приблизително 2 милиона души. Само през 2015 г. Съюзът е осигурил 

помощ за страната в размер на 127 милиона евро. Въоръженият конфликт от 

декември 2013 г. насам е довел до смъртта на хиляди хора, а над 2 милиона души е 

откъснал от домовете им. През август 2015 г. беше подписано мирно споразумение, 

но все още няма признаци за мир в страната.  

Централноафриканска република 

Политическата нестабилност и природните бедствия в Централноафриканската 

република, включително и уязвимостта от изменението на климата, са допринесли за 

разрушаването на националната икономика, липсата на развитие и отслабването на 

държавните институции. От началото на конфликта през 2013 г. ЕС играе водеща 

роля в предоставянето на 73 милиона евро под формата на хуманитарна помощ. 

Положението продължава да бъде изключително нестабилно. През 2015 г. 

хуманитарната помощ на ЕС за Централноафриканската република възлезе 

на 25 милиона евро в подкрепа на проекти за защита, достъп до здравеопазване, 

продоволствена и хранителна помощ, разпространение на чиста вода, санитарно-

хигиенни услуги, логистика и координиране на хуманитарната помощ. През май 2015 

г. беше проведена международна конференция на високо равнище относно 

ситуацията в Централноафриканската република, която акцентира върху 

хуманитарните нужди на страната, възстановяването и изграждането на устойчивост.  
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Разселване на населението: Близък изток, Централна Азия и Африка, 2015 г. 
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Други хуманитарни кризи 

Кризата, свързана с „Ел Ниньо“ 

ЕС обяви, че ще отпусне 125 милиона евро за финансирането на действия 

при извънредни ситуации в държави, засегнати от екстремните 

метеорологични условия, свързани с „Ел Ниньо“, в Африка, Карибите и 

Централна и Южна Америка. Това явление, което е едно от най-големите събития 

през последните три десетилетия, обострено от изменението на климата, засяга 

повече от 41 милиона души по света7. Етиопия по-специално е една от страните, 

които са най-силно засегнати от явлението „Ел Ниньо“, отчитайки нарастване на 

броя на хората, които страдат от продоволствена несигурност вследствие на суша, от 

2,9 милиона през януари 2015 г. на 8,2 милиона през октомври 2015 г.  

Йемен 

Политическата нестабилност, въоръжените конфликти, слабите икономически 

резултати и продължителното изоставане в развитието са в основата на сложната и 

многостранна криза, пред която е изправен Йемен. Над 47 % от населението живее 

под прага на бедността с по-малко от 2 евро на ден, а страната е третата в света с 

най-висока степен на недохранване. През 2015 г. бяха отпуснати 50 милиона 

евро от бюджета на ЕС за подпомагане на населението в цялата страна, 

засегнато от конфликтите и принудителното разселване, продоволствената 

несигурност и недохранването. По-голямата част от финансирането за 

хуманитарна помощ се използва за осигуряването на храна, вода, санитарно-

хигиенни услуги, основно здравно обслужване, подслон и стоки за бита на вътрешно 

разселените лица, бежанците от Африканския рог и общностите, които са приели 

тези изселени лица. 

Украйна 

ЕС е запазил приоритетното място на хуманитарната криза в Украйна в дневния ред. 

Милиони хора в Украйна се нуждаят от хуманитарна помощ поради комбинираното 

въздействие на конфликта, разселването и крайната бедност. Проектите, 

изпълнени през 2015 г. от бюджета на ЕС на обща стойност от 

30 милиона евро, са подпомогнали пряко над 800 000 украинци. Въпреки че 

целевата група от населението бяха най-уязвимите деца, възрастните хора и 

семействата с един родител, помощ получиха и вътрешно разселените лица, 

бежанците, избягали от районите на конфликт, както и завърналите се лица. 

Помощта често бе под формата на пари в брой и ваучери, които се оказаха 

изключително ефикасно и ефективно средство за подпомагане, с предимството 

директно да стимулира местната икономика, както и да спомага за запазването на 

достойнството на пострадалите. Освен това бе мобилизирана и материална помощ 

чрез механизма на ЕС за гражданска защита. През януари 2015 г. съвместна 

операция на ЕС организира въздушния и автомобилен превоз на хуманитарните 

доставки. 

Непал 

Опустошително земетресение разтърси централен Непал през април 2015 г., при 

което загинаха близо 9 000 души, а цели села бяха изравнени със земята. 

                                                            
7  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1513_en.htm 
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Хуманитарната помощ на ЕС от 15 милиона евро бе незабавно отпусната, за да се 

посрещнат най-неотложните нужди — спешен подслон, спешна медицинска помощ, 

вода и санитарно-хигиенни условия, подкрепа за осигуряване на препитание и 

логистика — да се подпомогне готовността при бедствия, както и да се насърчат 

дейности за намаляване на риска от бедствия. В дните след земетресението 

Механизмът на ЕС за гражданска защита бе задействан по молба на непалските 

органи. Този механизъм улесни разполагането на три модула — издирване и 

спасяване в градска среда при тежки условия, пунктове за разширена медицинска 

помощ и пречистване на водата — както и на експерти в структурното инженерство и 

друга техническа помощ освен помощта в натура и екипите за помощ. Постоянните 

усилия за застъпничество на Комисията доведоха до изготвянето на национална 

стратегия за управлението на бедствия в Непал. 

Забравени кризи 

ЕС се ангажира с много и от „забравените“ кризи, които не са в центъра на 

медийното внимание8. През 2015 г. те включваха бежанците от Сахрави в 

Алжир, членовете на общността рохингия в Бирма/Мианмар и 

колумбийските бежанци в Еквадор и Венецуела9. Оценката на забравените 

кризи установява сериозни ситуации на хуманитарна криза, в които засегнатото 

население не получава достатъчно или почти никаква международна помощ. Тези 

кризи се характеризират със слаба отразеност в медиите, липса на интерес от страна 

на донорите и слаба политическа ангажираност за преодоляване на кризата, което 

води до недостатъчно присъствие на хуманитарни участници. През 2015 г. ЕС 

отпусна почти 17 % от първоначалния си бюджет за хуманитарна помощ за 

забравените кризи. 

Образование в извънредни ситуации 

Децата съставляват половината от жертвите на конфликтите по света и са сред най-

уязвимите групи на пострадалите. Освен възможното нараняване и принудителното 

разселване особено висок е рискът от семеен разрив по време на криза. 

Вероятността от отделяне на децата от семействата им и последвалото въздействие 

върху тях са много силни. В случай на бедствие образователният процес на милиони 

деца е нарушен. Отраженията на конфликтите върху тези деца често са дълготрайни 

и при продължителни периоди на криза могат да доведат до ситуации, в които 

липсата на подходящо образование способства за поддържането на това насилие, 

тъй като тези деца, веднъж станали възрастни, възпроизвеждат моделите на 

насилие, с които са се сблъскали в детството си. Децата, които не посещават 

училище, пропускат възможността да развият необходимите умения за изграждане 

на едно по-благоприятно бъдеще за себе си и за своите държави. 

                                                            
8  Под „забравени кризи“ се разбира тежки, продължителни ситуации на хуманитарна криза, в 

които засегнатото население получава недостатъчна или никаква международна помощ, и при 

които не съществува политическа ангажираност за преодоляване на кризата, отчасти поради 

липса на медиен интерес. Това се отнася главно за продължителни конфликти, но може да се 

отнася и до кризи, които са в резултат на съвкупното влияние на повтарящи се природни 

бедствия, а дори и на комбинация от двете. 
9  При извършената оценка на забравените кризи за 2015 г. се установяват 10 забравени кризисни 

ситуации: Алжир — кризата с бежанците от Сахрави; Бангладеш — кризата с бежанците от 

общността рохингия и конфликтът в региона на хълмовете на Читагонг; Камерун; Чад; Индия — 

конфликтите в Джаму и Кашмир, централна Индия (бунта на наксалитите) и северозападната част 

на Индия; Мианмар/Бирма — конфликтът в Качин и кризата в Рахин; Пакистан; Судан; Йемен; 

кризата в Колумбия — населението, засегнато от вътрешния въоръжен конфликт в Колумбия, и 

колумбийските бежанци в Еквадор и Венецуела. 
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При извънредни ситуации образованието може да спомогне за създаването на поне 

някакво усещане за нормалност и сигурност и дава на децата психо-социалната 

подкрепа, от която се нуждаят за преодоляване на травми. Образованието често е 

посочвано като основен приоритет и от самите засегнати общности. 

Образованието в извънредни ситуации се превърна в основен приоритет 

през 2015 г. Образованието е животоспасяваща хуманитарна намеса, която се 

подкрепя чрез инициативата на ЕС „Деца на мира“ и други инициативи. През 

периода 2012—2015 г. над 23 милиона евро бяха отпуснати за образователни 

проекти (включително средствата, дадени от правителствата на Люксембург и 

Австрия) и повече от 1,5 милиона деца се възползваха от тях в 26 страни по 

света. Комисията пое ангажимент да увеличи дела на финансирането за 

хуманитарна помощ, предназначен за образование в извънредни ситуации, от 1 % 

през 2015 г. (11 милиона евро) до поставената от ООН цел от 4 % през 2016 г. 

Образователните дейности, финансирани от ЕС са съобразени с различните 

потребности на децата въз основа на тяхната възраст, пол и други специфични 

обстоятелства. Действията варират от улесняване на достъпа до училище, 

включително възможността за вземане на уроци за преодоляване на изоставането, 

до осигуряване на униформи, учебни материали и транспорт за децата до учебните 

центрове. Освен това ЕС предоставя средства за възстановяването на повредени 

училища и изграждането на нови учебни помещения и центрове. Благодарение на 

подкрепата на ЕС е възможен достъп и до професионално обучение и психо-

социална помощ. 

Политика за хуманитарна помощ 

Безпрецедентните хуманитарни кризи през 2015 г. засегнаха пряко Европа чрез 

значителното увеличаване на броя на бежанците и мигрантите. Предвид това Съюзът 

настояваше за силни координирани усилия на международната общност в отговор на 

хуманитарните предизвикателства по целия свят, за по-добро управление на риска 

от бедствия и за по-засилено участие на действащите лица в областта на развитието 

в ситуации, свързани с продължително разселване. Първата по рода си 

многостранна Световна среща на върха по хуманитарните въпроси, свикана от 

Организацията на обединените нации, се проведе на 23—24 май 2016 г. в Истанбул. 

Съюзът изигра водеща роля в подкрепата и подготовката през 2015 г. за срещата. 

Съюзът бе съорганизатор на подготвителното европейско допитване (Будапеща, 3—4 

февруари 2015 г.) и следеше отблизо всички други регионални допитвания, както и 

световното през октомври 2015 г. Той допринесе за проучванията, ръководени от 

Службата на ООН за координация по хуманитарните въпроси (OCHA), и подкрепи 

работата на секретариата, организиращ срещата на върха. 

Съобщението на Комисията от 2 септември 2015 г.10 очерта приоритетите на ЕС за 

срещата на върха: спазване на международното хуманитарно право; осигуряване на 

ефективно предоставяне на помощ; по-тясно сътрудничество между предоставящите 

хуманитарна помощ и работещите в областта на развитието, включително и при 

продължителни кризи; партньорство с местни, национални и регионални участници; 

и ефективно и достатъчно финансиране на хуманитарната дейност. 

                                                            
10  COM/2015/0419 final 
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Политика за осигуряване на хуманитарна помощ и 
осъществяване на контакт   

Що се отнася до международното сътрудничество, ЕС продължи своя привилегирован 

диалог с донорите, както с тези, които са членове на Комитета за подпомагане на 

развитието към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), 

така и с тези, които не са. ЕС организира първия си стратегически диалог с Япония и 

Австралия с цел да се проучат възможностите за полезно взаимодействие, да се 

обсъдят въпроси от световно значение и да се споделят приоритетите. ЕС също 

засили сътрудничеството си с Организацията за ислямско сътрудничество, с Лигата 

на арабските държави и с Обединените арабски емирства. Един от примерите за това 

бе семинар в Джеда с Организацията за ислямско сътрудничество. 

Комисията продължи да оглавява процеса на гражданско-военна координация чрез 

активното планиране на военните ангажименти от страна на ЕС, така че да се 

отговори по-добре на нуждите на хуманитарната общност и да се гарантира по-

добрата координация в областта, например при планирането и провеждането на 

операцията EUNAVFOR MED SOPHIA — операция на военноморските сили на 

Европейския съюз в Средиземно море. Комисията също така активно оформя 

подхода за защита на цивилните лица при военни операции, ръководени от ЕС, така 

че да интегрира ангажиментите, свързани с хуманитарната защита, и зачитането на 

международното хуманитарно право. 

Безпрецедентният брой на принудително разселените хора по света — 60 милиона — 

доведе до необходимост от преглед на постигнатото през втората половина на 

2015 г. Той бе ръководен от съответните служби на Комисията и основната му цел бе 

да набележи инициативи на политиката, подходящи инструменти, действия, 

извлечени поуки и пропуски на равнище ЕС при управлението на настоящата криза с 

бежанците. На 26 април 2016 г. Комисията прие съобщение относно 

„Принудителното разселване и развитието. Достоен начин на живот: от зависимост 

от помощи към самостоятелност“11 и придружаващ го работен документ на службите 

на Комисията12. Съобщението цели да очертае един нов, ориентиран към развитието 

подход за подпомагане на бежанците, вътрешно разселените лица, доброволно 

завърналите се лица и приемните общности в страните партньори.  

Интегриране на тематични политики при хуманитарни 

операции 

Продоволствие и изхранване 

През 2015 г. Комисията, от името на Съюза, председателства и ръководи работата на 

комитета, отговарящ за Конвенцията за продоволствено подпомагане на Комисията. 

През годината работата включваше съвместна декларация на Комитета за 

Световната среща на върха по хуманитарните въпроси. Комитетът за продоволствено 

подпомагане се превърна във важен форум за политически дебат.  

При някои хуманитарни бедствия доставянето на храна до пазарите и магазините се 

поддържа, но засегнатото население губи своята покупателна способност. В такива 

случаи подходът „пари в брой“ гарантира прякото и своевременно достигане на 

хуманитарната помощ до най-нуждаещите се. Паричните средства в брой се 

                                                            
11  COM/2016/234 
12  SWD/2016/142 

http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
http://www.foodassistanceconvention.org/press/FAC_2015_WHS.pdf
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предоставят бързо, икономически ефективни са и дават по-голям избор на хората в 

нужда. Сред предимствата на този подход са ползи за местните икономики, 

икономическо овластяване на бенефициерите, запазване на достойнството и повече 

възможности за вземане на решения от хората, които могат да избират какви стоки 

да закупят. През март 2015 г. Съветът одобри документ относно „10 общи принципа 

за многоцелево подпомагане под формата на парични средства в брой за посрещане 

на хуманитарни нужди“. Документът прави оценка на възможностите за въпросното 

подпомагане както от оперативна гледна точка, така и от гледна точка на 

политиката. 

Насоки за осигуряването на подслон и места за постоянно пребиваване 

Обезпокоителното нарастване на броя на разселените лица през последното 

десетилетие, съчетано с продължаващите икономически, социални и екологични 

предизвикателства, породени от изменението на климата, значително увеличи 

необходимостта от ефективна и ефикасна намеса за осигуряването на хуманитарен 

подслон и места за постоянно пребиваване. По тази причина световният технически 

капацитет за осигуряването на подслон и места за постоянно пребиваване се нуждае 

от подобрение, а финансирането трябва да се използва по-ефективно, за да има по-

голямо въздействие върху нарастващия брой на хората в нужда. За отчитането на 

най-добрите практики в този сектор, за който ежегодно се отпускат до 180 милиона 

евро, в момента се изработват насоки, като фазата на външна консултация 

приключи през 2015 г. 
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ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 

Предоставянето на помощта на ЕС за гражданска защита се координира от 

Координационния център за реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС). 

Помощта се състои от правителствено подпомагане от страна на държавите, 

участващи в Механизма на ЕС за гражданска защита13, предоставено непосредствено 

след настъпването на бедствие. Координационният център за реагиране при 

извънредни ситуации следи кризите по целия свят 24 часа в денонощието, 7 дни в 

седмицата, като осигурява допълнителни действия от страна на ЕС и неговите 

държави членки. 

Механизмът гарантира добре координирани действия на европейско равнище за 

оказване на помощ на пострадалите от природни и причинени от човека бедствия в 

Европа и на други места по света, включително в случаите на позоваване на 

клаузата за солидарност (член 222 от ДФЕС). През 2015 г. Механизмът на ЕС за 

гражданска защита бе активиран при 25 извънредни ситуации (при предварително 

подаден сигнал, при наблюдение и при искане за помощ) и получи 19 искания за 

пряка помощ в рамките на Съюза, както и в други пострадали от бедствия страни. В 

същото време Комисията провежда политики за ефективна превенция и готовност с 

държавите членки. 

Кризата с бежанците от Сирия 

Механизмът на ЕС за гражданска защита предоставя подкрепа на държавите 

членки и съседните държави, подложени на върхово натоварване, 

причинено от кризата с бежанците, която надхвърля непосредствения им 

капацитет за реагиране. От втората половина на 2015 г. насам Унгария, Сърбия, 

Словения, Хърватия и Гърция поискаха помощ чрез Механизма. Петнадесет държави 

предложиха помощ, а четири искания за такава продължиха да бъдат активни през 

2016 г. 490 000 евро от бюджета на ЕС бяха отпуснати за съфинансиране на 

транспорта и доставката до държавите, засегнати от кризата.  

Сърбия например бе изправена пред огромен приток на бежанци и мигранти, 

преминаващи през Гърция за Унгария и Хърватия. Тя получи помощ в натура от 

други европейски страни под формата на превозни средства, гориво, хигиенни 

принадлежности, легла, матраци и храни, за да може да се справи с притока на 

бежанци през септември 2015 г.  

Помощ в натура бе предоставена на Гърция под формата на палатки, легла, спални 

чували, одеяла, комплекти с хигиенни принадлежности, електрически генератори, 

водни помпи, противопожарни съоръжения и друго специализирано оборудване. 

Унгария, Словения и Хърватия също получиха материална помощ, като подходящи за 

зимни условия палатки, легла и одеяла, от държавите, участващи в Механизма, за да 

им се помогне да се справят по-лесно с притока бежанци и лица, търсещи убежище. 

Реакция срещу епидемията от ебола 

                                                            
13  33 през 2015 г. — 28-те държави членки на ЕС, плюс Исландия, Норвегия, бившата югославска 

република Македония, Черна гора и Сърбия, и 34 през 2016 г., когато Турция стана държава-

участник в Споразумението (на 4.4.2016 г.) 

http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
http://ec.europa.eu/echo/news/eus-civil-protection-mechanism-helps-serbia-cope-refugee-influx_en
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На 14 януари 2016 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви края на заразата 

с ебола в Западна Африка. От началото на най-тежката епидемия от ебола в 

историята (март 2014 г.) ЕС и неговите държави членки бързо мобилизираха своите 

политически, финансови и научни ресурси, за да помогнат за ограничаването на 

вируса, лечението и в крайна сметка побеждаването му. С общ бюджет за 

хуманитарна помощ от 71 милиона евро от началото на епидемията ЕС задоволи най-

спешните нужди чрез дейности за подкрепа, включващи: извършване на 

епидемиологичен надзор, диагностика, лечение и медицински доставки; разполагане 

на лекари и медицински сестри; обучение на здравни работници; и повишаване на 

осведомеността сред населението.   

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС) 

изигра ключова роля при съгласуването на реакцията на ЕС, като провеждаше 

редовни координационни срещи на Оперативната група на ЕС за борба с ебола, 

която обедини всички съответни служби на Комисията (разположените в седалището 

и тези на място), Европейската служба за външна дейност, делегациите на ЕС, 

държавите членки на ЕС, органите на ООН и хуманитарните партньори на ЕС. 

Държавите членки координираха своите действия в рамките на ЕС на редовни срещи 

на Комитета за здравна сигурност, създаден с Решение 1082/13 за сериозните 

трансгранични заплахи за здравето14 въз основа на бързите оценки на риска, 

изготвени от Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията15. 

Активирането на Механизма на ЕС за гражданска защита позволи бързото, 

координирано разполагане на припаси от първа необходимост и експерти, 

предоставени от държавите членки (повече от 100 полета и 2 кораба за превоз на 

товари). Бе създадена и медицинска евакуационна система, която да подпомага 

мобилизирането на международни хуманитарни работници и да осигури 

безопасността им. Разполагането на мобилни лаборатории от Комисията изигра 

ключова роля при диагностицирането на населението в Западна Африка във връзка 

с епидемията от ебола. 

През март 2015 г. ЕС беше домакин на конференцията „Ебола: от спешни мерки към 

възстановяване“. Основният акцент на събитието бе необходимостта от запазване на 

набраното темпо, за да се предотврати рязко увеличаване на броя на новите случаи, 

и от планиране на следващите стъпки в борбата срещу вече преминалата епидемия 

от вируса ебола и всяка следваща поява на вируса. 

Европейският медицински корпус 

Концепцията за наличието на „резерв“ от екипи, работещи в областта на 

медицината и общественото здраве, които да бъдат разположени по линия 

на Механизма на ЕС за гражданска защита, понастоящем известен като 

Европейски медицински корпус, бе формирана през 2015 г. вследствие на 

опита, придобит от кризата с ебола16. Изискванията за качество и оперативна 

съвместимост бяха определени и разширени в съответствие с новите стандарти на 

Световната здравна организация за медицинските модули. По този начин 

„доброволният резерв“ на Механизма на ЕС за гражданска защита е в процес на 

разширяване с медицински екипи, екипи, работещи в областта на общественото 

здраве, мобилни лаборатории за биологична безопасност, капацитет за медицинска 

                                                            
14

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1082&qid=1477050614073&from=BG 
15 http://ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx 
16 2015/C 421/04 



 

19 

евакуация и специализирани екипи за оценка и подкрепа. Официалното стартиране 

— с няколко налични капацитета за оказване на медицинска помощ, предназначени 

за доброволния резерв — се състоя на 15 февруари 2016 г. 

Реакция при природни бедствия 

Честотата, сложността и сериозността на природните бедствия по света нарастват 

все повече, а предизвикателства като изменението на климата утежняват 

допълнително последиците от тях. 

Всяка година Европа и други части на света страдат от опустошителни горски 

пожари, които унищожават хиляди хектари гори. Когато мащабът на един пожар 

надхвърли възможностите на дадена страна да се справи с изгасянето му, 

Механизмът на ЕС за гражданска защита може да бъде задействан, за да се 

използват и координираните допълнителни ресурси. Координационният център за 

реагиране при извънредни ситуации (КЦРИС) следи денонощно за риска от горски 

пожари и тяхната проява в Европа, използвайки услуги и инструменти за 

наблюдение на национално равнище, като Европейската информационна система за 

горски пожари. През юли 2015 г. Гърция поиска помощ по линия на Механизма, за 

да се пребори с десетките горски пожари, и в отговор бяха изпратени 

специализирани самолети за борба с пожарите. ЕС може да улеснява цялостната 

координация на транспорта и логистиката в такива ситуации, а в този конкретен 

случай съфинансира транспортирането на помощта до Гърция. През 2015 г. общият 

размер на съфинансирането от ЕС за транспорт възлезе на повече от 14 милиона 

евро като част от финансовата подкрепа на ЕС за превоза на помощ, предложена от 

държавите, участващи в Механизма на ЕС за гражданска защита. 

Механизмът на ЕС за гражданска защита също бе задействан с цел да се реагира и 

при други бедствия, включително наводнения в бившата югославска република 

Македония, Албания, Мианмар/Бирма и Бангладеш, горски пожари в Парагвай и 

земетресението в Непал.   

Предотвратяване и готовност 

Предотвратяването на бедствия и готовността за бедствия намалява най-лошите 

последици от природни и причинени от човека бедствия и може да спомогне за по-

ефективното адаптиране към въздействията от изменението на климата. Пример за 

успешно учение по гражданска защита е сценарият за действие при голяма авария. 

Учението, проведено в промишлена зона в Осло през април 2015 г., включваше 

симулация на сблъсък на кораби и пожар в резервоарен парк, довеждащ до 

експлозия и разлив на опасни вещества. Целта му бе да провери капацитета за 

реагиране при спешни и спасителни операции и процедурите за вземане на 

решения. Участниците бяха норвежките служби за спешно реагиране, община Осло, 

областният управител, регионалните и националните органи, както и европейски и 

международни екипи и експерти от Координационния център за реагиране при 

извънредни ситуации (КЦРИС). 

Политика за гражданска защита 

2015 година беше белязана от бързото създаване на Европейския капацитет 

за спешно реагиране под формата на доброволен резерв на капацитета за 
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реагиране на държавите членки след приемането през октомври 2014 г. на 

законодателството за Механизъм на ЕС за гражданска защита и Решението за 

изпълнение. Заинтересованите участници в Механизма на ЕС за гражданска защита 

могат да предоставят различни видове капацитет за спешно реагиране в 

доброволния резерв, които да бъдат използвани в координирани мисии на ЕС за 

гражданска защита. Доброволният резерв дава възможност за подобрено планиране 

на действия за бързо реагиране и гъвкави схеми за оперативна готовност. До края 

на 2015 г. 21 модула и други форми на капацитет за спешно реагиране са били 

регистрирани в доброволния резерв. Целта е до 2020 г. да се постигне капацитет на 

доброволния резерв от 41 модула. 

Комисията продължава своята международна кампания за осъществяване на контакт 

със стратегически партньори в областта на гражданската защита по света (Китай, 

Япония, САЩ, АСЕАН и т.н.), както и текущата си работа с държавите — кандидатки 

за членство в ЕС и потенциалните кандидатки. Освен това през 2015 г. Комисията 

разви нова форма на сътрудничество със съседни на Европейския съюз държави в 

контекста на прегледа на европейската политика за съседство17. Форма на 

асоциирано партньорство ще бъде предложена на редица съседни държави с цел 

увеличаване на капацитета им да си сътрудничат при управлението на бедствия в 

рамките на Механизма на ЕС за гражданска защита. 

Също така през 2015 г. се състоя най-успешното издание на Европейския форум по 

гражданска защита, мащабната конференция, провеждана на всеки две години, 

която събира всички европейски и някои международни заинтересовани страни в 

сферата на гражданската защита. Този форум предостави платформа за 

официалното стартиране на работата със съседните държави, както и новото важно 

работно направление, свързано с дистанционно управляеми летателни системи в 

областта на гражданската защита. 

Освен това Комисията взе активно участие с държавите членки при разработването 

на националните оценки на риска. Това произтича от изискването на Механизма на 

ЕС за гражданска защита участващите държави да представят доклади за 

национална оценка на риска на Комисията до декември 2015 г. Оценката на риска се 

разглежда и като част от световна инициатива за разработване на индекса INFORM 

за управление на риска в сътрудничество с Междуведомствения постоянен комитет и 

много други международни партньори. INFORM 2015, който обхваща 191 страни, бе 

стартиран в началото на 2015 г. и спомогна Комисията в подпомагането на 

процесите за вземане на решения и разпределянето на средства. 

 

ГОТОВНОСТ ПРИ БЕДСТВИЯ И УСТОЙЧИВОСТ 

Програмата за готовност при бедствия на ГД „Европейска гражданска 

защита и европейски операции за хуманитарна помощ“ (DIPECHO) има за 

цел да засили капацитета на подготвеност в съответната държава, така че 

да могат да се предприемат ранни действия за намаляване на въздействията 

от опасности и за намаляване на загубите на блага и човешки живот, както 

и да се посрещнат хуманитарните нужди. Програмата е напълно интегрирана в 

рамката за финансиране на хуманитарна помощ. Всички планове за изпълнение на 

                                                            
17 JOIN/2015/50 final 
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хуманитарната помощ18 включват анализ на възможностите и приоритетите за 

готовност, ранно действие и намаляване на риска от бедствия. Средно всяко 

похарчено евро за действия, свързани с намаляване на риска от бедствия и 

готовността при такива, спестява между четири и седем евро, които биха отишли за 

справяне със ситуацията след бедствието. През 2015 г. дейностите по програмата 

също засилиха капацитета за реагиране на местно ниво чрез инвестирането в 

системи за ранно предупреждение, обучението на служители в местните власти, 

създаването и развиването на местни комитети за управлението на бедствия, 

организирането на симулации и т.н. През 2015 г. близо 38 милиона евро бяха 

отпуснати за програмата DIPECHO, като с това се увеличи броят на преките 

бенефициери по намаляването на риска от бедствия от 16 милиона на 24 милиона в 

световен мащаб. В 43 % от всички хуманитарни операции през миналата година 

бяха включени дейности за ограничаване на риска от бедствия. Също така се очаква 

тези усилия да дадат своя принос към адаптирането към последиците от изменението 

на климата. 

ЕС играе водеща роля в изграждането на стабилна, амбициозна и подобрена рамка 

за намаляване на риска от бедствия през 2015 г. ЕС изигра много важна роля в 

Третата конференция на ООН за намаляване на риска от бедствия, която през май 

2015 г. прие Рамковата програма от Сендай за намаляване на риска от бедствия за 

периода 2015—2030 г. Намаляването на риска от бедствия вече е добре установен 

ключов елемент от усилията за постигане на устойчиво развитие, като се 

съсредоточава върху способността на международната общност да намалява 

рисковете и да увеличи устойчивостта към бедствия. Преодоляването на 

взаимосвързаните предизвикателства на устойчивото развитие, риска от бедствия и 

изменението на климата е признато за важен ръководен принцип. Приемането на 

тази нова рамка поставя ясни цели и приоритети за действие, които ще доведат до 

значително ограничаване на риска от бедствия и загуба на живот, поминък и здраве. 

Изпълнението на Рамковата програма от Сендай през следващите 15 години ще 

изисква постоянен ангажимент и политическо лидерство. Като последваща мярка 

във връзка с конференцията в Сендай Комисията прие план за действие относно 

прилагането на новата международна рамка19. ЕС ще играе активна роля в 

междуправителствената експертна работна група, създадена за разработване на 

общи показатели за измерване на глобалния напредък относно изпълнението на 

Рамковата програма от Сендай. 

Европейската комисия ще играе активна роля в междуправителствената експертна 

работна група, създадена за разработване на общи показатели за измерване на 

глобалния напредък относно изпълнението на Рамковата програма от Сендай. 

ДОБРОВОЛЦИ НА ЕС ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ 

Инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ има за цел да обедини, 

между 2014 и 2020 г. до 18 000 доброволци от държавите членки на ЕС в подкрепа 

на усилията на ЕС за укрепване на капацитета и устойчивостта на уязвимите 

                                                            
18  The Commission adopts yearly a 'Worldwide Decision' which covers all humanitarian aid actions which the 

Union anticipates to fund during a given period. In the context of this Decision, the Commission prepares 

and publishes "Humanitarian Implementation Plans" which provide more detailed information on the 

operational priorities identified. 
19  COM/2016/205 окончателен. 
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общности в други страни. Инициативата дава възможност и за изграждане на 

капацитет и техническа помощ за организации, изпращащи и приемащи доброволци. 

Първите покани за представяне на предложения бяха публикувани през 2015 г. 

Десет проекта бяха избрани за съфинансиране: четири за техническа помощ и шест 

за изграждане на капацитет в области като управление на риска от бедствия, 

управление на доброволци, капацитет за преминаване през процедура на 

сертифициране, инструменти и методи за оценка на нуждите, изграждане на 

партньорства и комуникационни дейности. Общо 88 организации участват в 

изпълнението на проектите. Първите конкретни резултати от подготвителните и 

първоначалните действия за изпълнение се очакват през 2016 г., когато обучени 

доброволци ще бъдат изпращани по хуманитарни проекти в целия свят.   

Сертифициране 

Всички организации, които желаят да изпратят или приемат доброволци по 

инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ трябва да бъдат 

сертифицирани. В процеса на сертифициране се проверява дали високите стандарти 

и процедурите за управление, определени за защита и управление на доброволците 

по време на работата им на терена могат да бъдат напълно спазени и изпълнени от 

всички участващи организации. През януари 2015 г. бе публикувана покана за 

подаване на кандидатури, за да се състави списък на сертифицирани изпращащи и 

приемащи организации. През 2015 г. бяха направени шестнадесет сертификации. 

Сертифицирането е непрекъснат процес и поканата е отворена до 30 септември 

2020 г. 

Изпращане на доброволци и обучение 

Подборът, подготовката и изпращането на терен на доброволците са основните 

действия по инициативата. Поканата за представяне на предложения за изпращане 

на доброволци бе публикувана през юли 2015 г. До октомври 2015 г. са били 

подадени две кандидатури, включващи 27 организации и разполагането на 44 

доброволци след лятото на 2016 г. Оценката на кандидатурите и подписването на 

споразумения за отпускане на безвъзмездни средства ще бъдат финализирани през 

2016 г. 

Открита тръжна процедура за предоставяне на обучение бе публикувана през 

октомври 2015 г. Целта е да се предоставят услуги по обучение на кандидатите за 

доброволци и да бъдат оценени техните компетенции и умения. Оценката на 

кандидатурите и подписването на рамковите споразумения ще бъдат финализирани 

през 2016 г. 

Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA) към 

Комисията отговаря за управлението на пълния жизнен цикъл на инициативата 

"Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ". Жизненият цикъл се състои от 

изпълнението на програмата, включително поканите за представяне на 

предложения, анализа на заявленията за безвъзмездни средства и процеса на 

сертифициране, мониторинг на проектите на място и разпространението резултатите 

от проектите и от програмата. Комисията носи отговорност за разработването на 

правната рамка, на която се основава инициативата "Доброволци на ЕС за 

хуманитарна помощ" и поддържа ключов надзор върху политическите, финансовите 

и оперативните елементи на инициативата. 
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КООРДИНИРАНЕ С ДРУГИ ИНСТРУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 

СЪЮЗ 

ЕС придава голямо значение на връзката между хуманитарната помощ, като мярка за 

бърза реакция в кризисни ситуации, и други инструменти на ЕС, които дават 

приоритет на по-дългосрочни усилия за възстановяване и развитие. Връзката между 

хуманитарната помощ развитието е сложна и изисква засилена координация, довела 

до съвместен подход между службите на Комисията и съвместно прилагане, 

наблюдение и проследяване на напредъка.  

Необходимостта от по-нататъшно инвестиране в този подход беше 

потвърдена през 2015 г. с публикуването на Сборника на ЕС за устойчивост. 

Целта на тази публикация е да насърчи изучаването и по-доброто разбиране на това 

как устойчивостта може да доведе до по-ефективна хуманитарна помощ и 

съществена промяна за най-уязвимите в дългосрочен план. Сборникът подчертава 

как принципите за устойчивост вече са включени в много програми на ЕС, например 

програмите за адаптиране към климатичните промени и за социална закрила. 

Сборникът беше представен на Третата световна конференция на ООН за 

ограничаване на риска от бедствия, проведена в Сендай, Япония, през март 2015 г. 

Програмите на ЕС „Подкрепа за устойчивостта на Африканския рог“(SHARE) 

и „Световен алианс за инициативата за устойчивост“ (AGIR) са водещи 

съвместни инициативи на службите на Комисията. Те имат за цел подобряване 

на възможностите на хората, общностите и държавите да се справят с 

продължителни и сериозни извънредни ситуации в източната част на Африканския 

рог и региона Сахел в Западна Африка. За тази цел е от решаващо значение 

международните участници, правителствата и международните хуманитарни 

организации да работят заедно, за да се прекъсне цикълът на извънредни ситуации. 

Натрупаният опит по двете инициативи накара девет държави в регионите да 

приемат национални приоритети за устойчивост от 2015 г. 

През юли 2015 г. службите на Комисията участваха в организацията на семинар с 

цел да запознаят работещите в областта на хуманитарната помощ и развитието в 

нестабилни и засегнати от кризи държави относно последните развития на 

политиката, както и с понятия, принципи, подходи, инструменти и процедури за по-

добро справяне с нестабилността и кризисните ситуации, като се акцентира върху 

устойчивостта, с цел избягване на влошаването на ситуацията и гарантирането на 

по-плавен преход от хуманитарна помощ към развитие.  

Службите на Комисията и делегациите на ЕС също работят в тясно 

сътрудничество по съвместната инициатива на ЕС „Изграждане на 

устойчивост в Етиопия“ (RESET). Това се осъществява в застрашени от суша 

райони на страната. Инициативата адресира не само проявите на крайна бедност, но 

и някои от основните причини за продоволствената несигурност и недохранването. 

По този начин инициативата осигурява на домакинствата по-голям капацитет да 

устояват на бъдещи сътресения. През декември 2015 г., Комисията прие RESET II20, 

план за действие за Етиопия, включващ специфичните цели и обхват на 

Доверителния фонд на ЕС. 

                                                            
20 http://ec.europa.eu/europeaid/action-document-eutf-action-document-implementation-horn-africa-window-

ethiopia-reset-ii_bg 
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Началото на Извънредния доверителен фонд на ЕС за Африка бе дадено на Срещата 

на върха във Валета по въпросите на миграцията на 12 ноември 2015 г. от 

европейски и африкански партньори. Доверителният фонд ще подпомага 

държавите в региона на Сахел, езерото Чад, Африканския рог и Северна 

Африка, които са сред най-нестабилните и най-засегнатите от миграцията. 

Доверителният фонд обединява средства от различни финансови инструменти на ЕС, 

допълнени с ресурси от държавите — членки на ЕС, и други донори.  

Доверителният фонд цели преодоляването на първопричините за незаконната 

миграция и разселването в държавите на произход, транзитно преминаване и 

местоназначение, посредством набор от приоритетни сектори: икономически 

програми, управление на миграцията, стабилност и управление и устойчивост. 

Проектите за устойчивост подкрепят основни услуги за местното население и по-

специално за най-уязвимите, както и за бежанците и разселените лица, включително 

чрез общностни центрове или други средства за осигуряване на храна и 

продоволствена сигурност, здравеопазване, образование и социална закрила, както 

и устойчивост на околната среда. 

Новосъздаденият доверителен фонд „Беку“ има за цел да насърчава 

стабилизирането и възстановяването на Централноафриканската република. 

Той е насочен към свързването на хуманитарната помощ, възстановяването и 

развитието, както и към постигането на устойчивост. Постъпленията идват от 

Европейския фонд за развитие, Инструмента за сътрудничество за развитие, 

хуманитарната помощ на ЕС и от програми на държавите — членки на ЕС. 

Действията, финансирани от доверителния фонд „Беку", допълват също така и 

дейности по линия на Инструмента на ЕС, допринасящ за стабилността и мира. 

Фондът е учреден през юли 2014 г. от Съюза и три държави членки: Франция, 

Германия и Нидерландия, към които през 2015 г. се присъединиха Италия и 

Швейцария. 

През 2015 г. дейността на доверителния фонд „Беку" беше съсредоточена върху три 

елемента: 1) Устойчивостта на общностите по отношение на продоволствената 

сигурност чрез въвеждането на „устойчиви кутии" въз основа на интегрирана 

система на „земеделски училища“; 2) Подпомагане на пасищното животновъдство 

чрез реорганизация на смяната на пасищата и развитието на ветеринарните служби; 

и 3) Създаване на хранителни, растителни и малки животновъдни сектори в Банги в 

тясно сътрудничество с местните власти.  

Освен това нарастващата уязвимост и излагането на риск на хора и активи, както и 

честотата и сериозността на опасностите, са наложителни причини да се търсят 

новаторски начини за използване на науката и технологиите в пълния им потенциал. 

Например Комисията финансира спешни научни изследвания за потенциално 

лечение, ваксини и диагностични тестове за болестта ебола със средства на стойност 

близо 140 милиона евро, като привлече и допълнителни 100 милиона евро от 

фармацевтичната промишленост. 

С помощта на Европейската комисия беше създадено и Глобалното партньорство за 

научни изследвания за подготовка против заразни болести (GloPID-R). То обединява 

финансиращите организации в световен мащаб за ефективна реакция от страна на 

научноизследователската общност при големи огнища на заразни болести с 

пандемичен потенциал. Глобалното партньорство доказа ефективността си при 

епидемията от ебола, както и епидемията, предизвикана от вируса зика. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6055_bg.htm
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Партньорска програма за клинични изпитвания между европейските и развиващите 

се страни (EDCTP2) обединява европейските и африканските държави с цел 

разработване на нови процедури (диагностика, лекарства, ваксини) срещу 

ХИВ/СПИН, малария и туберкулоза (финансиране от ЕС в размер на 683 милиона 

евро).  

 

Определен брой специални действия в областта на научните изследвания и 

иновациите за преодоляване на миграционния феномен бяха финансирани по 

„Хоризонт 2020“, включително чрез неотдавнашната покана за представяне на 

предложения по миграцията, радикализацията и интеграцията (7,5 милиона евро). 

През 2015 г. Европейската комисия даде начало на инициативата Science4Refugees 

за партниране на бежанци и лица, търсещи убежище, които са учили в университет, 

с европейски академични институции и заинтересованите промишлени отрасли. 224 

научноизследователски организации обявиха свободни работни места за бежанци, 

по които вече са се регистрирали 42 изследователи, търсещи убежище.  

По отношение на сътрудничеството в областта на науката и технологиите с 

развиващите се страни, акцентът е поставен върху изграждането на партньорства. 

Например, през 2015 г. бяха направени първите важни стъпки към изграждането на 

партньорство между ЕС и Африка за научни изследвания и иновации в областта на 

продоволствената сигурност и сигурността на храните и устойчивото селско 

стопанство (FNSSA). Европейската комисия, държавите — членки на ЕС, и 

африканските държави вече са инвестирали около 70 милиона евро в него.   

През септември 2015 г. Комисията стартира нов вътрешен център за помощ на 

държавите членки на ЕС при реакция на извънредни ситуации, предотвратяване и 

намаляване на последствията от бедствия. Експертният център за управление на 

риска от бедствия адресира:  

 нуждата от подобряване и използване на научните и оперативните знания 

за бедствията; 

 необходимостта от по-добро използване на съществуващите знания на 

всички етапи от цикъла на бедствието при разработването на политики и 

дейности; и  

 необходимостта от насърчаване на споделянето на знания, тъй като това е 

от основно значение за подобряване на научния или свързания с 

политиката за разпространение на знанието интерфейс. 

ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

ЕС с рекордно висок бюджет за хуманитарна помощ 

Хуманитарната помощ и помощта за гражданска защита, предоставени през 2015 г., 

възлизат на над 1,5 милиарда евро. Чрез тези средства е оказана помощ на над 134 

милиона души, засегнати от природни бедствия или конфликти в над 80 страни. 

През 2015 г. Комисията отдели най-големия бюджет за хуманитарна помощ до 

момента. Това беше ясен отговор на все по-честите и опустошителни природни 
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бедствия и хуманитарни кризи. Увеличенията на бюджета през 2015 г. бяха най-вече 

в следните области: 

 бежанските кризи — за засегнатото от сирийския конфликт население, което 

се намира в Сирия, но също така в съседните държави и по маршрута през 

Западните Балкани; 

 Южен Судан, където продължаващият конфликт създава огромни хуманитарни 

нужди както за населението на страната, така и за бежанците от Южен Судан 

в региона; и 

 спешни действия в държавите, засегнати от екстремните метеорологични 

условия, свързани с „Ел Ниньо“, в Африка, Карибския басейн, Централна и 

Южна Америка. 

През 2015 г. Комисията се възползва в още по-голяма степен от новите възможности 

за финансиране по член 21, параграф 2, буква б) 21 от Финансовия регламент от 

2012 г.,22 като използва по-активно външни целеви приходи, което позволи на 

държавите — членки на ЕС, и на други донорски организации да поверят 

управлението на част от средствата си на Европейската комисия в търсене на по-

рационален подход за управление на помощта в някои сектори и държави. Най-

големите външни приходи дойдоха от Обединеното кралство и Франция. 

В качеството си на донор на хуманитарна помощ Комисията не изпълнява програми 

за хуманитарна помощ. Тя изпълнява мисията си, като финансира хуманитарни 

действия, извършвани от партньорски организации. Партньорите са 

неправителствени организации, които са подписали рамково споразумение за 

партньорство, агенции на ООН, обхванати от Рамковото финансово и 

административно споразумение между ЕС и ООН, или международни организации23, 

с които отношенията се уреждат чрез ad hoc рамково споразумение за партньорство. 

За 2015 г. разбивката на финансирането по изпълнителен партньор е, както следва:  

 47 % за неправителствени организации; 

 39 % за агенции на ООН;  

 13 % за международни организации; 

 1 % за пряк договор на ECHO flight и за договор с университета към Мрежата 

за хуманитарна подкрепа (NOHA). 

Както и през предходните години, през 2015 г. най-голямо финансиране са получили 

дейностите в Африка, следвани от Близкия изток със специален акцент на кризата в 

Сирия. Около 98 % от бюджета за хуманитарна помощ и гражданска защита през 

2015 г. бяха използвани за оперативни дейности, а останалите 2 % — за 

административни дейности и дейности, свързани с политиката.   

Човешки ресурси 

                                                            
21 Държавите членки и държави извън ЕС, включително техни държавни агенции, юридически или 

физически лица, могат да предоставят на Комисията целеви приходи за определени проекти или 

програми за външна помощ, финансирани от Съюза. 
22 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. 

относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза (ОВ L 298, 26.10.2012 г., стр. 1). 
23 Международен комитет на Червения кръст, Международна федерация на дружествата на Червения 

кръст и Червения полумесец, Международна организация по миграция. 
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Oбщо 344 служители работят в централата в Брюксел, а повече от 465 

хуманитарни експерти — в 48 местни бюра, разположени в най-силно 

засегнатите от кризи държави в Африка, Близкия изток, Азия, Латинска Америка и 

Западните Балкани. Мрежата от местни бюра по целия свят дава възможност за 

актуален анализ на съществуващите и прогнозираните нужди в дадена страна или 

регион, за да се осигурят наблюдението и подкрепата на дейности и координацията 

с други донори и партньори в изпълнението на място. 

През 2015 г. Комисията извърши преглед на своята мрежа с цел: 

 Осигуряване на по-голяма гъвкавост и допълнителен капацитет за извънредни 

нужди в рамките на мрежата чрез предварителен подбор на 25 технически 

асистенти с ясни функции при наличието на извънредни нужди и чрез 

създаване на четири работни места за „експерти по отговора на внезапно 

възникващи кризи“, подготвени да заминат на мисии в много кратък срок; 

 Осигуряване на по-добро разпределение на ресурсите спрямо приоритетите, 

което доведе до промяна в баланса на присъствието на място в полза на 

областите, нуждаещи се от такова присъствие в по-голяма степен;  

 Осигуряване на по-голяма близост между регионалните офиси и засегнатата 

област чрез превръщане на шестте регионални офиса за подпомагане в 12 

регионални офиса.   

В допълнение към това към края на 2015 г. Комисията установи присъствие в 

Белград в отговор на бежанската криза.   
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ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ И ИЗТОЧНИЦИ 

 Обща информация за ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“: 
http://ec.europa.eu/echo/en 

 Информационни страници относно географията/политиките за отделните 

държави:  
http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_

AR2016_Annex1_GEOFiches.pdf#view=fit 

http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/2016/ECHO_
AR2016_Annex2_PolicyFiches.pdf#view=fit 

 

 Финансова информация относно дейностите на Комисията за хуманитарна 

помощ и гражданска защита през 2015 г.:  

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en 

 Оперативна информация от предходни години:  

http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm 

http://ec.europa.eu/echo/en
http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips-2015_en
http://ec.europa.eu/echo/about/annual_reports_en.htm
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1: Обобщение на оценките, извършени през 2015 г. 

А) Въведение 

През 2015 г. бяха извършени следните външни независими оценки на хуманитарните 

действия на Европейската комисия: 

•  Западна крайбрежна Африка, 2008—2014 г.24: Ситуацията, изискваща 

хуманитарна помощ в Западна крайбрежна Африка, е сложна. Tя 

представлява смесица от природни и причинени от човека бедствия и често 

изисква бързи решения в малки мащаби. Най-важните области, изискващи 

намеса, са епидемиите (включително от ебола), наводненията и конфликтите. 

• Стратегия за Сахел за периода 2010—2014 г.25: В Сахел са регистрирани едни 

от най-високите нива на остро недохранване при децата в целия свят. Нивата 

на остро недохранване са един от най-важните показатели, използвани за 

установяване на наличието на хуманитарни кризи. Те отразяват цялостното 

състояние на най-уязвимите групи от населението и предоставят информация 

относно, наред с другото, достъпа до храна, качеството на механизмите за 

справяне и функционирането на системата на обществено здравеопазване. 

• Сирия, 2012—2014 г.26: От март 2011 г. насам насилственото потушаване на 

протестите в Сирия и последвалата криза постепенно прераснаха в мащабен 

вътрешен въоръжен конфликт с тежки хуманитарни последици в Сирия и 

съседните ѝ страни. От повсеместни бунтовнически сражения конфликтът 

достигна мащабите на всеобхватна гражданска война. Големи части от 

територията се намират под временен или постоянен контрол на многобройни 

въоръжени опозиционни групи, най-вече в северната и източната част на 

страната. 

• Пакистан, 2010—2014 г.27: Пакистан е изправен пред икономически 

затруднения, изостаналост, политическа нестабилност, въоръжени конфликти 

и несигурност в много области на страната. Военните операции предизвикват 

активно движение на населението. Комисията определи продължителната 

криза с вътрешно разселените лица в северозападните области на страната, 

граничещи с Афганистан, като „Забравена“ криза28.  

• Условия за прехвърляне, 2011—2014 г.29: През последните 10 години 

хуманитарната система постепенно промени фокуса си от помощ в натура за 

засегнатите лица при извънредни ситуации и кризи до включването на 

парична помощ в брой и ваучери. Парите в брой, ваучерите и помощта в 

натура са различни т.нар. „условия за прехвърляне“, използвани в отговор на 

хуманитарна криза. През последните няколко години ЕС работи за по-

                                                            
24  http://bookshop.europa.eu/bg/evaluation-of-the-dg-echo-actions-in-coastal-west-africa-2008-2014-pbKR0415526/ 
25  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-the-sahel-2010-2014--pbKR0215833/ 
26  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-echo-response-to-the-syrian-crisis-2012-2014-pbKR0415857 
27  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-echo-s-interventions-in-pakistan-2010-2014-pbKR0215834/ 
28  Тежки и продължителни хуманитарни кризи, в които засегнатото население не получава никаква международна помощ 

или международната помощ, която получава, е недостатъчна и когато не съществува политическо ангажиране за 

разрешаване на кризата, отчасти поради липсата на медиен интерес. 
29  http://bookshop.europa.eu/en/evaluation-of-the-use-of-different-transfer-modalities-in-echo-humanitarian-aid-actions-2011-2014-

pbKR0415822/ 
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голямото използване на пари в брой и го насърчава, тъй като чрез този 

вариант се запазва достойнството на бенефициерите и им се предоставят по-

голям избор и по-голяма гъвкавост. Освен това този вариант има потенциал за 

по-голяма ефикасност, по-голяма икономическа ефективност и по-добри 

резултати. 

Б) Методика 

Извършените от Комисията оценки на хуманитарната дейност следват стандартна 

научноизследователска методика, която осигурява надеждна база от факти, 

предоставящи отговор на въпросите за оценка. На първо място се извършва преглед 

на литературата, обхващащ референтни документи, документи, свързани с 

контекста, проектна документация, съществуващи оценки на проекти и т.н. След 

това се провеждат консултации с основните заинтересовани страни, като се 

използват най-подходящите инструменти за научни изследвания (интернет 

проучвания, интервюта, телефонни интервюта и т.н.). Основните заинтересовани 

страни са крайните бенефициери, партньорите на Комисията, участващи в 

изпълнението, служителите на Комисията в централата ѝ и на местно ниво, другите 

основни донори на хуманитарна помощ, представителите на правителствата на 

държавите бенефициери и т.н. Тъй като оценките, извършени през 2015 г., ще се 

използват в общите оценки (особено по отношение на хуманитарната помощ и 

механизма за гражданска защита), не са приложени всички изисквания за по-добро 

регулиране. Например не беше проведена открита обществена консултация в 

контекста на тези оценки. 

Повече подробности във връзка с методиката, прилагана за всяка оценка, 

включително за оценяване на ефикасността, и нейните ограничения могат да бъдат 

намерени в докладите за оценка. 

В) Резултати от оценките 

Обобщените резултати от оценките са представени в съответствие с петте области за 

оценяване съгласно Насоките на Европейската комисия за по-добро регулиране, 

както следва: 

1. Уместност 

Уместността на действията на Комисията по време на периода беше потвърдена като 

цяло от разгледаните оценки. Насочването им към най-уязвимите групи бе до голяма 

степен подходящо и надлежно подкрепяно с информация от систематични оценки на 

нуждите, включително адекватно участие от страна на бенефициерите. Въз основа 

на мандата от ЕС бе поставен силен акцент върху предоставянето на помощ и 

възстановяването, като надлежно бяха взети предвид пропуските на други донори 

при ответните реакции, както и специфичните нужди на секторите.  

2. Съгласуваност 

Резултатите от оценките показват, че действията на Комисията са съгласувани с 

основните хуманитарни принципи („хуманност“, „неутралност“, „безпристрастност“, 

„независимост“, „защита“ и „не причинявай вреда“). Също така обаче е ясно, че 

може да бъде трудно да се съгласуват хуманитарният принцип на независимост и 

осигуряването на последователност с националните политики и практики, тъй като 

те често се определят от политически или икономически съображения, като по този 
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начин се създава несъгласуваност с подхода на Комисията, основан както на 

спазването на принципите, така и на потребностите. Съгласуваността с действията 

на ГД „Развитие и сътрудничество“ се изразява главно в установяването на връзка 

между помощ, възстановяване и развитие, което цялостно се представя по 

положителен начин в Западна крайбрежна Африка и Сахел, довеждайки до известна 

степен до съгласувани приоритети и планиране. Трябва да се посочи, че оценката за 

Пакистан подчертава липсата на съгласуваност с ГД „Развитие и сътрудничество“ и 

свидетелства за слаби връзки между приоритетите и програмирането в двете 

генерални дирекции. 

Оценката за Сирия посочва, че Комисията има стабилна система от установени 

процедури, които гарантират съответствието с общия дух на Инициативата за добро 

хуманитарно донорство (ДХД). В резултат на това бяха взети решения за 

финансиране, основано на нуждите, на проектно ниво, в резултат на които 

Комисията беше широко призната за донор на хуманитарна помощ, спазващ 

принципите. Въпреки това на стратегическо ниво плановете на Комисията за 

изпълнение на хуманитарната помощ във връзка с кризата в Сирия през периода 

2012—2014 г. не се позовават изрично на 23-те принципа за добро хуманитарно 

донорство. За партньорите на Комисията се поставят специални изисквания — те 

трябва да отговарят на принципите на безпристрастност (ДХД принцип 2) и да 

насърчават съгласуваност с нормите за установяване на връзка между помощ, 

възстановяване и развитие (ДХД принцип 9). 

3. Добавената стойност на ЕС  

Комисията поема ролята на референтен донор, основавайки действията си на 

хуманитарните принципи и задълбочени оценки и насърчавайки прилагането на 

неполитически подход към хуманитарната помощ. Важността на тази роля за 

запазването на хуманитарното пространство е широко призната (това например е 

особено осезателно в оценките, свързани с Пакистан). 

Подходът, основан на принципи и на потребности, включва работа във връзка със 

„забравените кризи“, както например в Западна крайбрежна Африка, където 

Комисията присъства във всяка хуманитарна ситуация и в забравени райони, 

използвайки разнообразни адаптирани инструменти за финансиране, когато не са 

били налице други донори. При по-големи кризи Комисията последователно се 

застъпва за предприемането на ответни действия в ситуации, в които не са били 

налице други донори, и често играе ролята на координатор и катализатор. 

Финансова тежест на Комисията ѝ дава възможност да поеме ръководната роля във 

връзка с политиките и да наложи по-координиран и последователен подход на 

партньорите по изпълнението. Пример за това е оценката на условията за 

прехвърляне, която показва, че отчасти в резултат на предприетите от Комисията 

инициативи за изграждане на капацитет и стратегии за финансиране, основани на 

доказателства, паричните преводи са все по-често срещан елемент на хуманитарна 

реакция, който подпомага ефикасността и ефективността на оказването на 

хуманитарна помощ. 

Освен това силното присъствие на Комисията на място позволява цялостно 

разбиране на комплексните нужди на конкретния район, а неутралността й дава 

възможност за по-голяма гъвкавост и способност да действа от името на най-

уязвимите. Това е особено осезателно в Сахел и Западна крайбрежна Африка. 
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Другите донори ценят техническото ноу-хау и капацитета за координация на 

Комисията. 

Възможността за използване на Европейския фонд за развитие 30/„пакет Б“ дава 

шанс за съвместна добавена стойност от ЕС, като се приема, че този инструмент за 

финансиране би помогнал за координиране на съвместното планиране на 

хуманитарната помощ от Комисията и нейните действия, свързани с развитието. 

Въпреки това някои резултати от оценяването (особено по отношение на Пакистан) 

обърнаха внимание на факта, че тази възможна добавена стойност на ЕС не се 

използва, тъй като в някои случаи е възможно резултатите от проектите за 

хуманитарна помощ да бъдат насърчавани по-силно и последвани от дейности за 

развитие, ако се направи по-добро съгласуване на приоритетите и програмирането 

(установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие).  

В Пакистан някои партньори смятат, че Комисията ще може по-добре да използва 

влиянието и позицията си, за да окаже натиск върху правителствата и да се застъпи 

за подобряване на достъпа на хуманитарните работници и за работа по ключови 

въпроси във връзка с хуманитарната общност. 

4. Ефективност 

Оценката за Западна крайбрежна Африка потвърждава цялостната ефективност на 

финансираните от Комисията дейности. Комисията финансира критични сектори, 

мобилизира партньори и подкрепи общия капацитет на хуманитарната система. 

Въпреки това ограничаването на риска от бедствия получи малка подкрепа от страна 

на Комисията (и на другите донори), макар че стратегиите за ограничаване на риска 

от бедствия, програмите и дейностите са от голямо значение за региона и е 

необходим ясен акцент върху подготвеността.  

Що се отнася до Сахел, оценката показа, че детската смъртност е намаляла през 

оценявания период. Като цяло най-значителният принос на Комисията беше 

увеличаването на обхвата на здравните центрове, предлагащи лечение чрез 

хранителен режим и броя на децата под петгодишна възраст, които са били 

прегледани и лекувани. Освен това стратегията за Сахел изигра много важна роля за 

установяването на връзка между помощ, възстановяване и развитие и са налице 

редица примери за успешно сътрудничество с действията на Комисията за развитие 

и други участници в това отношение. Що се отнася до предаването на резултатите от 

хуманитарната помощ на Комисията на правителствата, имаше значителни промени в 

тълкуването от страна на правителствата на недохранването като патология и 

въпрос, който следва да се разглежда на национално равнище. Въпреки това 

установяването на връзка между помощ, възстановяване и развитие следва 

допълнително да се засили в региона, за да насърчават въздействието и 

устойчивостта, каквато е и препоръката на оценителите. 

Решението на Комисията да подкрепя дейности с управление от разстояние в райони 

на Сирия под контрола на въоръжени опозиционни групи, като в същото време 

предприема действия за намаляване на риска от това, ѝ даде възможност да 

предостави ефективна животоспасяваща помощ на някои от най-уязвимите групи от 

населението в труднодостъпни райони. Помощта от Комисията в области под 

                                                            
30  Европейският фонд за развитие (ЕФР) е най-големият географски инструмент на ЕС за 

сътрудничество за развитие с 30,5 милиарда евро, отпуснати за 11-ия ЕФР за периода 2014—

2020 г. „Пакет Б“ е предназначен за покриване на непредвидени нужди 
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контрола на правителството и нейната ангажираност с дейностите с управление от 

разстояние ѝ позволи да предоставя безпристрастна и основана на потребностите 

помощ при трудни обстоятелства. 

Бележката на Комисията за управлението от разстояние 31 все още се възприема от 

много партньори за предопределяща програмата в областта на политиката по този 

въпрос. Преглед на финансираните от Комисията операции в Сирия показват, че 

всички партньори последваха посоченото в бележката. 

В по-голямата част от случаите в Пакистан Комисията успя да изпълни целта си и да 

предостави финансиране на партньорите си, за да постигнат резултати, които не 

биха били възможни без финансиране от ЕС. Подкрепата, финансирана от Комисията 

по отношение на храненето в провинция Синд, е значителна и спомогна за 

изтъкването на дългогодишен проблем, свързан с хроничното недохранване, който 

бе установен по време на реакцията при наводненията през 2010 г. Комисията 

помогна също така за включването на други донори, както и на ГД „Развитие и 

сътрудничество“, които анализираха основните проблеми на недохранването в тази 

област. При все това оценката също така получи критики от партньорите на 

Комисията по отношение на своевременното финансиране, която е предпоставка за 

ефективен и съдържателен отговор. Освен това ограничената координация с други 

служби на Комисията и с националния орган за управление на бедствия засегнаха 

способността ѝ ефективно да насърчава дългосрочните перспективи на 

хуманитарната помощ и установяването на връзка между помощ, възстановяване и 

развитиеуста в Пакистан. 

5. Ефикасност 

Въпреки че подходът към оценяването на разходната ефективност на хуманитарната 

помощ е в процес на разработване, Комисията все още не разполага с такъв метод и 

оценителите са затруднени да предоставят убедителни изявления по този въпрос.  

Що се отнася до Сирия, оценителите стигнаха до извода, че Комисията е 

представила логическа обосновка за преразпределението на средства за страните в 

региона — с възможното изключение на малкия дял от тежестта, поет от Турция, 

екипът на Комисията, отговорен за Сирия, е използвал сравнително малък бюджет за 

насърчаване на амбициозен набор от стратегически цели и за упражняване на по-

голямо от очакваното въздействие върху цялостната реакция. Отчасти това е 

постигнато чрез добро сътрудничество с други инструменти на ЕС за финансиране, 

за да се даде възможност за по-целенасочено използване на бюджета за 

хуманитарна помощ. Въпреки това връзката между решенията на Комисията за 

финансиране и нуждите на бенефициерите в Сирия е неясна и, изглежда, се поддава 

на политическо влияние. 

За Сахел оценителите заявиха с разумна степен на увереност, че парите се 

изразходват целесъобразно, като се има предвид приносът на Стратегията за Сахел 

за намаляване на смъртността. Въпреки това е трудно да се каже дали е възможно 

резултатите да бъдат постигнати с по-малко финансиране. Неизбежно са били 

извлечени поуки (напр. що се отнася до ефективността на конкретни 

широкомащабни проекти или пропуски в настоящата програма) и те могат да бъдат 

използвани за по-нататъшно повишаване на ефективността. 

                                                            
31  http://ec.europa.eu/echo/files/partners/humanitarian_aid/Remote_Management_instructions.pdf 
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В Западна крайбрежна Африка оценката потвърди ефективността на „подхода за 

няколко държави/трансграничния подход“, който даде възможност на партньорите 

на Комисията да съдействат в по-голяма степен на групите население, които се 

придвижват между две държави, тъй като те познават контекста, способностите и 

ограниченията от двете страни на границата. Включването на тази трансгранична 

динамика има за цел да укрепи способността на общностите от двете страни на 

границата да реагират на шокови ситуации (устойчивост). Освен това, що се отнася 

до Кот д’Ивоар (където е разпределена по-голямата част от бюджета за Западна 

крайбрежна Африка през периода) и като се има предвид ситуацията, породена от 

кризата и броя на засегнатите хора (през 2012 г. са били регистрирани 5,9 милиона 

души в най-засегнатите западни райони; счита се, че близо 4 милиона души живеят 

в двата най-засегнати квартала в Абиджан), може основателно да се заключи, че 

Комисията — основният донор на хуманитарна помощ — е постигнала много високо 

съотношение между разходи и ефективност въз основа на факта, че не били 

отчетени прекомерни нива на смъртност, и на ефективността на подходите във 

връзка с препитанието и социалното сближаване.  

Като цяло за Западна крайбрежна Африка въпреки че не беше възможно да се 

направи сравнение на разходната ефективност поради липса на изчерпателни и 

сравними данни, екипът за оценка прецени, че ефективността е пропорционална на 

инвестираните ресурси и на капацитета на партньорите да реагират. 

Мобилизираните ресурси бяха адекватни на потребностите, особено по отношение 

на възстановяването на здравните услуги и доставки, но също и за социално 

сближаване и защита. 

Що се отнася до Пакистан, както качествените, така и количествените резултати от 

финансирането от ЕС са задоволителни по отношение на предварително 

определените цели. В същото време финансирането от ЕС дава възможност на 

партньорите да използват различни подходи, а не един универсален метод: храна 

или пари в брой срещу работа, ваучери с парични суми, системи за директна 

доставка с участието на бенефициерите, като често местните органи са били 

използвани за съдействие. Комисията насърчава, финансира и използва подход с 

два обединени консорциума — единият от тях беше създаден по настояване на 

Комисията и включва шест големи международни НПО, които да работят заедно, а 

100 % от финансирането през този период дойде от Комисията. Целта бе да се 

подобрят доставките, да се използват икономии от мащаба по отношение на общото 

използване на активи и да се гарантира, че се прилагат най-добрите стандарти при 

използването на подходите на всяка една от тези организации, както и да се 

намалят разходите с цел повишаване на ефикасността. 

Въпреки това някои партньори продължават да отправят към Комисията критика за 

голяма бюрокрация от в Пакистан — това трябва да се вземе под внимание при 

оценяването на ефикасността на намесите, финансирани от Комисията. 

Що се отнася до избора на условие за прехвърляне, който оказва силно влияние 

върху ефективността на разходите и икономическата ефективност, Комисията 

насърчаваше използването на парични преводи през този период. Оценката на 

условията за прехвърляне (както и на това за Сирия) потвърди, че политиката на ЕС 

е от значение — чрез използването на парични трансфери в някои случаи и 

обстоятелства се е увеличила ефикасността на финансираните от Комисията 

действия. 
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Г) Основни препоръки от външните оценители 

 Комисията следва да задели по-голямо финансиране за ограничаване на 

риска от бедствия и/или установяване на връзка между помощ, 

възстановяване и развитие, за да се увеличат въздействието и устойчивостта 

на действията ѝ. Взаимодействието между хуманитарната помощ и дейностите 

за развитието трябва да се насърчава, за да се намали натискът върху 

ограниченото хуманитарно финансиране, без да се застрашават 

хуманитарните принципи. Това следва да бъде съчетано с усилия за по-

активно застъпничество пред правителствата, участниците в процеса на 

развитие и други донори с цел осигуряване на добро усвояване и 

продължаване на резултатите на Комисията. 

 Комисията следва да формулира средносрочни цели за намесите си въз 

основа на теория на промяната с цел укрепване на стратегическия подход. 
Освен това с цел оптималното използване на ограничените ресурси Комисията 

следва да проучи възможности за постигането на фективност на разходите 

чрез предоставяне на по-предвидимо финансиране за основни агенции, 
работещи по отговора на кризи; 

 Комисията следва, като вземе предвид Рамковата програма от Сендай, да 
укрепи подхода си към ограничаването на риска от бедствия и превенцията 

чрез разработване на ясна стратегия за тези действия, основана на 
общностен подход и на застъпничество пред правителствата да вземат под 

внимание резултатите от финансираните от Комисията проекти; 

 Комисията следва да предоставя и/или да се застъпи за осигуряването на 

необходими и предвидими ресурси, съответстващи на нуждите от хуманитарна 

помощ; 

 Комисията следва да продължи да насърчава използването на пари в брой за 

адекватно посрещане на основните нужди. 

Комисията ще разгледа тези препоръки и ще набележи последващи действия, 

когато това е необходимо. 
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Приложение 2: Изпълнение на бюджета за хуманитарна помощ и 

гражданска защита през 2015 г. 32 

Регион/държава   
Сума 

в милиони 
евро 

  % 

  
   

  

Африка   660   41,6 % 

Судан и Южен Судан   159     

Централна Африка   92     

Големите езера   62     

Африкански рог   171     

Южна Африка, Индийски океан   20     

Западна Африка   141     

Северна Африка   16     

  
   

  

Близък изток и съседни европейски държави   560   35,3 % 

Близък изток   529     

Съседни европейски държави    32     

  
   

  

Азия, Тихоокеанския басейн   130   8,2 % 

Югозападна и Централна Азия   103     

Югоизточна Азия и Тихоокеанския басейн   26     

  
   

  

Централна и Южна Америка, Карибския басейн   63   3,9 % 

Централна и Южна Америка   29     

Карибския басейн   34     

  
   

  

Бедствия в световен мащаб   39   2,5 % 

  
   

  

Гражданска защита   57   3,6 % 

  
   

  

Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ   7   0,4 % 

  
   

  

Допълнителни операции и подкрепа   72   4,6 % 

  
   

  

ОБЩО   1,587   100 % 

 

 

                                                            
32 По отношение на гражданската защита данните в таблицата не са разбити по държава/регион. 
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