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Въведение 

В настоящия годишен доклад се очертават основните постижения и дейности, 
свързани с политиката на Европейската комисия в областта на хуманитарната 
помощ и гражданската защита, провеждани през 2013 г. главно чрез нейната 
генерална дирекция „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO). 
Макар в него да не са описани подробно цялата извършена работа и всички 
предприети действия, добре са представени т.нар. „водещи“ дейности и най-
важните развития. 

Мандатът на ГД ECHO включва както хуманитарната помощ, така и 
гражданската защита. Това са двата основни механизма, чрез които 
Европейският съюз (ЕС) може да осигури бърза и ефективна хуманитарна 
помощ на хората, засегнати от непосредствени последици от бедствия. 

Хуманитарната помощ, предоставяна от ЕС, подпомага и подкрепя най-
нуждаещите се хора в трети държави. Тя се оказва животоспасяваща за тези, 
които са засегнати от природни или причинени от човека бедствия, и 
подготвя общностите, които са жертва на чести кризи, да се справят с 
последиците от бъдещи извънредни ситуации. В допълнение към 
хуманитарната помощ операциите за гражданска защита осигуряват 
непосредствена подкрепа чрез екипи от експерти, спасително оборудване и 
наблюдение на разразяващи се бедствия в реално време както на 
територията на Европейския съюз, така и извън нея. 

Когато сполети бедствие, е необходима незабавна помощ. В този контекст 
навременната и ефективна намеса на международната общност може да се 
окаже жизнено важна. Повече от половината1 средства за финансиране 
в глобален план, които се отпускат за посрещане на нуждите на 
хората, сполетени от природни или причинени от човека бедствия, се 
предоставят от ЕС и неговите държави членки. С действията си в 
хуманитарната област ЕС осигурява незабавна ответна реакция при бедствия, 
подготвя общностите за предстоящи изпитания и активно насърчава 
зачитането на международното хуманитарно право. 

 НАЙ-ВАЖНИ МОМЕНТИ 

Чрез инструментите за хуманитарна помощ и гражданска защита през 2013 г. 
ЕС предостави значителна, основана на потребностите спешна помощ с 
финансиране в общ размер на 1 353 милиона EUR в бюджетни 
кредити за поети задължения2.  

Ето някои от ключовите факти и цифри: 

• оказана бе помощ на близо 124 милиона души3, засегнати от природни 
или причинени от човека бедствия или продължителни кризи; 

• хуманитарна помощ бе предоставена в повече от 90 държави извън 
ЕС; 

                                                 
1  Според последните налични (за 2013 г.) данни (Глобална хуманитарна помощ: 

http://www.globalhumanitarianassistance.org). 
2  1 326 млн. EUR за хуманитарна помощ и 27 млн. EUR за гражданска защита (20 млн. EUR на 

територията на ЕС, 7 млн. EUR извън ЕС). 
3  От които 106 милиона души бяха подпомогнати чрез хуманитарна помощ и продоволствено 

подпомагане, а 18 милиона — чрез програми за подготвеност за бедствие. 
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• ЕС, заедно със своите държави членки, бе на предната линия при всички 
най-значими кризи по света, и по-специално по време на действията в 
отговор на кризата в Сирия, и бе най-големият международен донор 
на помощ; 

• по време на мащабното бедствие, предизвикано от тайфуна ,,Хаян“ във 
Филипините, бе мобилизирано безпрецедентно съдействие от страна 
на ЕС; ЕС и неговите държави членки дариха 180 милиона EUR в 
допълнение към помощта в натура; 

• инициативата ,,Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“4 бе 
утвърдена. Между 2014 и 2020 г. по линия на тази инициатива ще бъдат 
обявени 18 000 възможности за доброволческа дейност; 

• Механизмът за гражданска защита на ЕС5 бе задействан 36 пъти (при 
искания за помощ, предварителни сигнали и/или мониторинг). 

Паметно събитие за 2013 г. бе официалното откриване на 
Координационния център за реагиране при извънредни ситуации 
(ERCC) през май 2013 г., който улеснява в голяма степен управлението на 
операциите — особено що се отнася до координацията и реакцията при 
бедствия — чрез своята напълно разработена система за непрекъснато 
дежурство (от 1 октомври 2013 г.). Основната мисия на Координационния 
център е да осигурява оперативна подкрепа и интегрирано наблюдение и 
анализ на ситуацията за координирането на действия чрез инструментите на 
хуманитарната помощ и на гражданската защита. 

 ГЛОБАЛЕН КОНТЕКСТ  

 Все повече извънредни ситуации 

В глобален план природните бедствия се случват все по-често, свързани са с 
все повече усложнения, водят до все по-тежки последици и се подсилват от 
предизвикателства като изменението на климата, бързата урбанизация и 
слабото развитие. При въоръжените конфликти и продължителните кризи 
също се наблюдават тревожни тенденции по целия свят. В качеството си на 
най-големите донори на хуманитарна помощ в света ЕС и неговите държави 
членки посрещнаха с решимост тези предизвикателства през 2013 г. 

2013 г. беше белязана от много голям брой хуманитарни кризи и 
бедствия, както и от голяма уязвимост. Всяка година тенденциите сочат, 
че потребностите са все по-големи в сравнение с наличните ресурси. 

                                                 
4  Регламент (ЕС) № 375/2014 относно инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ бе 

приет на 3 април 2014 г. В инициативата ще участват около 18 000 души през периода 2014—
2020 г. чрез изпращане на граждани на ЕС като доброволци, обучение на граждани от засегнати 
от бедствия държави извън ЕС и доброволчески дейности онлайн. За повече информация: 
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers   

5  Механизмът за гражданска защита на ЕС (МГЗЕС), който през 2013 г. бе съставен от 32 държави 
(28 държави — членки на ЕС, плюс бивша югославска република Македония, Исландия, 
Лихтенщайн и Норвегия), които си сътрудничат в областта на гражданската защита, е създаден с 
цел подпомагане на техните усилия за предотвратяване, подготовка и реагиране при природни 
или причинени от човека бедствия на територията на ЕС или извън нея. Подкрепата може да бъде 
под формата на помощ в натура, оборудване и екипи или да включва изпращането на експерти за 
извършване на оценки. Тя разчита на държавни ресурси и ако е необходима помощ в държави 
извън ЕС, обикновено се осъществява успоредно с хуманитарната помощ. Оперативното ядро на 
МГЗЕС е Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC), с който 
може да бъде установена връзка денонощно, седем дни в седмицата. Всяка страна от ЕС или 
извън него, засегната от непосилно голямо бедствие, може да се обърне за помощ посредством 
Координационния център.  

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/eu-aid-volunteers
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Предоставянето на хуманитарна помощ и гражданска защита също се 
усложнява и с оглед на честотата и мащабите на природните бедствия със 
сериозни последици хуманитарните кризи са все по-непредвидими от преди.  

Статистическите данни, публикувани от Центъра за изследване на 
епидемиологията при бедствия (ЦИЕБ)6 и Службата на ООН за намаляване на 
риска от бедствия (UNISDR)7, показват, че през 2013 г. е имало 356 природни 
бедствия с различен мащаб8. Тези бедствия са причинили смъртта на над 
20 000 души и са засегнали 99 милиона души в целия свят. В световен мащаб 
Азия отново бе най-силно засегнатият от природни бедствия 
континент. Това намира израз както в броя на бедствията (44 % от 
бедствията в световен мащаб), така и в броя на пострадалите (80 %). 
Въздействието на бедствията върху по-слабо развитите икономики е особено 
значително: например пораженията, нанесени от тайфуна „Хаян“ във 
Филипините и наводненията в Бангладеш и Мозамбик. Африка беше 
засегната сериозно както от суша, така и от наводнения. Последиците от 
големите бедствия бяха опустошителни и различни по характер: загинаха 
хора, унищожени бяха жилища, реколти и поминъци. 

 Нарушения на международното хуманитарно право 

Основен източник на причинени от човека хуманитарни бедствия 
продължават да са местните въоръжени конфликти, като гражданското 
население е все по-изложено на насилие и страдания. Този вид конфликти 
често се характеризира с незачитането от страна на участниците в тях на 
международното хуманитарно право (МХП) и неговите принципи. През 2013 г. 
хуманитарните организации бяха изправени също пред задълбочаващи се 
проблеми с получаването на достъп до нуждаещите се от помощ. 
Правителствата, милициите или въоръжените групировки често стесняват 
хуманитарното пространство и понякога не зачитат най-елементарната 
защита, гарантирана съгласно международното хуманитарно право.  

Ограниченията на достъпа, пред които бяха изправени хуманитарните 
организации, бяха най-често срещани в зони на конфликт и/или там, където 
поради политически пречки правовата държава не съществува. През 2013 г. 
цялостната обстановка и работна среда се влоши, особено в Сирия, 
Афганистан и Централноафриканската република (ЦАР). В други страни не 
беше наблюдавано подобрение на сигурността спрямо миналата година, по-
специално в Сомалия, Демократична република Конго (ДРК) и Йемен. В много 
зони на конфликт (напр. Сомалия, Сирия и ЦАР) хуманитарните работници 
бяха свидетели на особено жестоки методи за водене на война. Сред тях бяха 
нападенията срещу гражданското население и използването на сексуално 
насилие като оръжие. 

Случаите на нападения срещу хуманитарни работници, включително 
отвличания, прогонвания и убийства, се задържаха на нивото от 2012 г. 
Занимаващите се с хуманитарна дейност трябва постоянно да се справят с 
тези рискове, за да могат да ограничат тяхното въздействие. 

 Трудни времена в икономически план 

През последните няколко години въздействието на бедствията по света 
натовари в огромна степен капацитета за реагиране на международната 
                                                 
6 www.cred.be . 
7  www.unisdr.org . 
8  Според същите източници през 2012 г. е имало 310 природни бедствия с различен мащаб. 

http://www.cred.be/
http://www.unisdr.org/
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хуманитарна общност. През 2013 г. Организацията на обединените нации 
отправи най-големия общ призив за финансиране, който е правен някога, на 
стойност 13 милиарда USD за хуманитарни нужди в 24 държави. Расте 
несъответствието между глобалното нарастване на хуманитарните 
нужди, от една страна, и все по-недостатъчните налични финансови 
ресурси, за да се отговори на тези нужди, от друга страна. Това е особено 
валидно в контекста на икономическата и финансова криза, която засегна 
много западни страни донори. Хроничната уязвимост, която се наблюдава в 
много части на света, се задълбочава от световната икономическа криза. 

Това означава, че донорите трябва да положат повече усилия, за да 
отговорят на бедствията по по-ефективен начин, като използват още по-
добре ограничените си ресурси. За Комисията това означава определяне на 
начини за повишаване на ефективността при работата с партньорите.  

 

 ОПЕРАЦИИ ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ  

Мандатът на ЕС съгласно член 214 от Договора за функционирането на 
Европейския съюз (ДФЕС), Регламента относно хуманитарната помощ9 и 
Европейския консенсус относно хуманитарната помощ10 е спасяването 
и запазването на човешкия живот. Операциите на Европейския съюз имат 
също така за цел предотвратяване или намаляване на страданията и защита 

                                                 
9  Регламент (ЕО) № 1257/96 на Съвета от 20 юни 1996 г. относно хуманитарната помощ.  
10  Консенсусът е съвместна декларация на Европейската комисия, Съвета на ЕС и Европейския 

парламент, в която се определя обща визия, целяща по-добра съгласуваност, по-голяма 
ефективност и по-високо качество на хуманитарните действия на ЕС. 
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на интегритета и достойнството на хората чрез предоставяне на помощ и 
защита в случаи на хуманитарни кризи. Комисията също способства за 
координацията с и между държавите членки в областта на хуманитарните 
действия и политика, за да се подобрят ефективността и взаимното 
допълване11 на хуманитарната помощ. 

Основният приоритет е да се гарантира, че помощта се управлява възможно 
най-ефикасно, като по този начин се гарантира, че подкрепата, която ЕС 
предоставя на нуждаещите се, има максимален ефект и зачита принципите на 
международното право. ЕС утвърждава непрестанно хуманитарните 
принципи на безпристрастност, неутралност, хуманност и независимост и 
предоставя помощ независимо от политическите програми и без значение на 
гражданството, религията, пола, етническия произход или политическата 
принадлежност на жертвите. 

През 2013 г. ЕС финансира операции в редица извънредни ситуации, 
предизвикани от природни бедствия, включително: 

• Тайфунът ,,Хаян“ връхлетя Филипините през ноември 2013 г. и 
предизвика невиждани дотогава поражения и опустошение. Този 
тайфун, който е сред най-мощните в историята, причини смъртта на 
хиляди и разселването на около 4 милиона души и засегна между 14 и 
16 милиона души. В рамките на часове след бедствието екипи от 
експерти от ЕС по хуманитарна помощ и гражданска защита бяха 
изпратени в най-засегнатите зони, за да подпомогнат оказването на 
помощ и да преценят най-големите потребности. ЕС и неговите държави 
членки предоставиха значителна по размер — над 180 милиона EUR — 
хуманитарна помощ и помощ в натура. По молба на правителството на 
Филипините бе задействан Механизмът за гражданска защита на ЕС, 
което даде възможност да се засили координацията на европейските 
усилия за предоставяне на помощ и да се улесни логистиката, 
включително и чрез принос от ЕС за транспортните разходи. Освен това 
Комисията предостави подкрепа за подпомагане на възстановяването в 
средносрочен план, като така ще помогне на населението в борбата за 
връщане към нормален живот.  
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_haiyan_
en.pdf  

• В целия регион на Сахел проточилата се продоволствена криза с 
изхранването продължи да излага на риск живота на милиони хора: 
около 16 милиона души бяха изложени на риск от липса на храна, а 
8 милиона от тях се нуждаеха от спешно продоволствено подпомагане. 
Развиването на устойчивост на най-уязвимите общности към бъдещи 
кризи беше приоритет през 2013 г. Уязвимите домакинства се мъчеха да 
се възстановят след тежката продоволствена криза, която засегна 
региона през 2012 г. За тази цел ЕС бе двигател за създаването на 
инициативата AGIR—Sahel12, която обединява всички заинтересовани 
страни около постигането на целта за „нулев глад“ в Сахел през 
следващите 20 години. Подкрепата за развиване на устойчивост е 
ключов приоритет на политиката и в целия свят, и в Европа. 
Регионалната пътна карта на приоритетите за устойчивост по AGIR, в 
която най-подробно са изложени принципите, приоритетните действия и 
показателите, бе официално приета в Париж през април 2013 г. от 
основните регионални организации и донори, подпомагащи Сахел. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/sahel_en.pdf 

                                                 
11  Член 214, параграф 6 от ДФЕС. 
12  AGIR — Световен алианс за инициативата за устойчивост. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_haiyan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/philippines_haiyan_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/sahel_en.pdf
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• Три години след унищожителното земетресение през 2010 г. 
хуманитарните нужди в Хаити все още бяха големи. От първоначалните 
1,5 милиона души 130 000 все още бяха разселени, страната все още 
беше огнище на най-голямата епидемия на холера в света и беше в 
състояние на структурна продоволствена несигурност. ЕС запази в 
пълна степен ангажимента си да помага на оцелелите в Хаити. През 
2013 г. бе отпусната хуманитарна помощ от ЕС в размер на 30,5 
милиона EUR за допълнително подпомагане на бездомните хора, 
жертвите на холерата и пострадалите от урагана ,,Санди“ и 
тропическата буря ,,Айзък“. Подпомогнати с финансирането от ЕС, 
хуманитарните организации проведоха най-различни спешни операции. 
За конкретното въздействие от усилията на ЕС да се справи с 
епидемията на холера през първата година след нейното избухване 
може да се посочи примерът, че благодарение на финансирането от ЕС 
стана възможно да се осигурят лечение за 158 814 души, подпомагане 
на 26 здравни заведения и 42 звена за лечение, орална рехидратация 
за 122 500 души, достъп до по-добри санитарни съоръжения за 894 511 
души и раздаване на комплекти с хигиенни принадлежности на 
1,3 милиона души. Действията на ЕС спомогнаха за намаляването на 
броя на нови случаи и за спасяването на значителен брой хора, тъй 
като смъртността спадна наполовина от 2,4 % през ноември 2010 г. до 
1,2 % през декември 2013 г.  
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/haiti_en.pdf 

Освен това ЕС предостави хуманитарна помощ за справяне с последиците от 
следните природни бедствия: 

• суши в: Камбоджа, Виетнам, Лаос, Мексико, Джибути и Етиопия; 
• наводнения в: Бангладеш, Камбоджа, Виетнам, Лаос, Индия, Етиопия, 

Кения, Мозамбик, Нигерия, Сейнт Лусия, Сейнт Винсънт и Гренадини; 
• циклони/урагани/тропически бури във: Филипините, Бангладеш, 

Камбоджа, Виетнам, Доминиканската република, Куба, Хаити, Ямайка, 
района на Тихия океан; 

• земетресения във: Филипините, Индонезия; 
• епидемии: Афганистан, Буркина Фасо, Сомалия, Демократична 

република Конго, Нигерия, Зимбабве, Кения, Доминиканската 
република, Мексико, Лаос, Киргизстан. 

По отношение на природните бедствия Комисията възприе двупосочна 
стратегия: 

• бърз отговор чрез осигуряване на хуманитарна помощ и чрез 
улесняване и координиране на помощта за гражданска защита;  

• готовност при бедствия чрез набелязване на географските райони и 
населението, които са най-уязвими към природни бедствия и за които се 
създават специални програми за готовност при бедствия. През 2013 г. 
ЕС продължи да предоставя подкрепа на програмите DIPECHO13 в Южен 
Кавказ (Армения, Азербайджан и Грузия), Карибите, Централна 
Америка, Южна Америка, Тихия океан, южната част на Африка и 
Централна Азия. 

                                                 
13  DIPECHO (готовност при бедствия ECHO) е специална програма, посветена на готовността при 

бедствия. Тя е насочена към силно уязвими общности, живеещи в някои от най-изложените на 
бедствия региони в света. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/haiti_en.pdf
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Що се отнася до причинените от човека кризи, ЕС подпомогна операциите 
за предоставяне на помощ в няколко конфликта, някои от които вече се 
смятат за продължителни и сложни кризи: 

• мащабният конфликт и гражданската война в Сирия, при които е 
налице голям наплив на сирийски бежанци в съседните държави, сред 
които Ливан, Турция, Йордания и Ирак, още от самото начало изискваха 
голям по мащаб хуманитарен отговор от страна на ЕС. Смята се, че 
около 9,3 милиона души, близо половината от които деца, са били 
засегнати в края на 2013 г. от продължаващото насилие и са се 
нуждаели от хуманитарна помощ на територията на Сирия. В края на 
2013 г. имаше около 6,5 милиона вътрешно разселени лица, а броят на 
бежанците в съседни държави — над 2,3 милиона през декември — 
подчертава сложното, регионално измерение на бедствието. Помощта от 
Европа достигна до засегнатото от кризата население на територията на 
Сирия, както и до бежанците и приемните общности в региона, и имаше 
незабавен ефект върху хората, нуждаещи се от помощ. През 2013 г. ЕС 
мобилизира 350 милиона EUR за хуманитарна помощ в допълнение към 
финансирането от предходните години, с което общият размер на 
помощта от ЕС и от неговите държави членки достигна над 2 милиарда 
EUR, считано от края на 2011 г. Освен това на съседните държави, 
които приемат сирийски бежанци, бе предоставена материална помощ 
(под формата например на линейки, отоплителни уреди, одеяла и 
санитарни принадлежности). Това включваше и подкрепа от другите 
държави членки за България, която трябваше да се справи с 
нарастващия приток на сирийски бежанци през годината. 
Докато хуманитарните операции на Комисията имаха за основен 
приоритет животоспасяващи операции в Сирия и в съседните държави, 
насочени по-специално към най-уязвимите хора, сред които вътрешно 
разселените лица, бежанците и приемните общности14, други 
инструменти на ЕС (ENPI, DCI, IFS и ИПП)15 бяха насочени към 
стабилизирането и операциите в средносрочен до дългосрочен план и 
бяха съсредоточени основно върху изграждането на капацитет на 
местните власти и модернизирането на основните услуги 
(водоснабдяване, канализация и хигиена, здравна помощ, образование) 
в приемните общности и подобряването на възможностите за 
препитание за тези общности. Във връзка с кризата в Сирия редовно 
бяха провеждани координационни срещи между различните служби на 
Комисията и Европейската служба за външна дейност (ЕСВД), на които 
се обсъждаха стратегии и програмиране с цел постигане на максимално 
въздействие от действията на ЕС и избягване на риска от дублиране. 

ЕС изигра важна роля в отправянето на призив за допълнително 
финансиране от други донори и се стремеше да гарантира, че помощта 
ще послужи за посрещане на нуждите на разселеното население в цяла 
Сирия, а не само в „горещите точки“. ЕС насърчи също така достъпа на 
хуманитарните организации с цел увеличаване на броя на 
организациите, на които е разрешено да предоставят помощ на 
територията на Сирия, за да може да се отговори на нарастващите 

                                                 
14  Комисията предостави многосекторна хуманитарна помощ на бежанците и приемните общности в 

съседните държави, както и на засегнатите групи на територията на Сирия, като основните 
сектори бяха подслон/нехранителни продукти, продоволствия, водоснабдяване, канализация и 
хигиена, здравна помощ и защита. 

15  ENPI — Европейският инструмент за съседство и партньорство; DCI — Инструментът за 
сътрудничество за развитие; IFS — Инструментът за стабилност; ИПП — Инструментът за 
предприсъединителна помощ. 
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нужди. Сред приоритетите бяха предоставянето на безпрепятствен 
достъп до зоните на конфликт в цялата страна и осигуряването на 
адекватна защита на цивилните лица (включително хуманитарните 
работници и медицинския персонал) и материалната база. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf  

• ЕС предостави значителна по размер хуманитарна подкрепа 
(77 милиона EUR) на населението на Северно Мали, засегнато от 
продължаващия въоръжен конфликт. Близо 70 % от здравните 
заведения функционираха, а за около 900 000 души се смята, че са 
имали полза от целенасоченото продоволствено подпомагане 
благодарение на подкрепата, предоставена от партньорите на ЕС. От 
2013 г. Комисията осигури координираното използване на 
хуманитарната помощ от ЕС и на инструментите за сътрудничество за 
развитие по време на преходната фаза. Освен това по линия на 
Инструмента за стабилност16 бяха заделени 20 милиона EUR за 
стабилизация и действия в областта на сигурността в краткосрочен 
план. Част от хуманитарното подпомагане на Мали от страна на ЕС бе 
одобрено с решение относно средства от ЕФР/LRRD17 на стойност 
23 милиона EUR. Целта на този пакет бе да се подпомогне достъпът до 
основни услуги по време на преходния период, докато Комисията, чрез 
DEVCO, направи първоначално поемане на задължение на стойност 
225 милиона EUR в рамките на договор за държавно изграждане, за да 
се помогне на правителството на Мали за възстановяването на 
държавната власт, законността, реда и демокрацията и за 
предоставянето на основни услуги на цялата територия на Мали. И в 
двете държави ЕС оказа активна подкрепа на бежанците, като 
възстанови достъпа до здравеопазване, наблегна на изхранването и 
продоволственото подпомагане и предостави защита. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/mali_en.pdf 

• В хуманитарен план Централноафриканската република (ЦАР) е в 
бедствено положение от декември 2012 г. Прекалено дълго време 
широката международна общност не обръщаше голямо внимание на 
кризата. Повишаването на осведомеността за ситуацията в ЦАР бе 
важен приоритет за Комисията през 2013 г. и комисар Георгиева 
осъществи две мисии в страната, а по време на Общото събрание на 
ООН през 2013 г. тя стана съорганизатор, заедно с ООН и Франция, на 
среща на високо равнище относно кризата. ЕС отпусна на ЦАР 
хуманитарна помощ в размер на 39 милиона EUR, с което се превърна в 
основния международен донор на страната. 18,5 милиона EUR от тази 
сума бяха предоставени до средата на декември 2013 г., тъй като 
насилието между общностите ескалира драстично след 5 декември 
2013 г. и стотици хиляди хора от столицата Банги и от цялата страна 
бяха принудени да напуснат домовете си. По-голямата част от 
финансирането бе насочено към животоспасяващи дейности. 
Средствата бяха отпуснати най-вече за проекти в областта на 
здравните грижи, за да се даде възможност на най-уязвимите групи 
хора да се възползват от първични и вторични здравни услуги, тъй като 
в повечето части на страната секторът на общественото 
здравеопазване като цяло не е развит. Освен това ЕС многократно 
организира въздушни мостове за снабдяване с хуманитарна помощ и за 
превоз на хуманитарни работници в изключително трудната от гледна 

                                                 
16  Регламент (ЕС) № 230/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване 

на Инструмент, допринасящ за стабилността и мира. 
17  Установяване на връзка между помощ, възстановяване и развитие. 

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/syria_en.pdf
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/mali_en.pdf
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точка на сигурността обстановка. ЕС организира специален въздушен 
мост от Европа за превоз на 37 тона медицински консумативи и два 
полета от Найроби, с които бяха доставени спешен подслон и други 
стоки на повече от 100 000 разселени лица (одеяла и домакински 
принадлежности от първа необходимост като кухненски съдове, сапун 
и мрежи против комари). С цел бърза намеса ЕС закупи директно и 
изпрати над 20 000 пластмасови листа за изграждане на приюти за 
разселените листа не само в столицата Банги, но и извън нея. 
http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf 

През цялата година ЕС продължи да отделя особено внимание на 
,,забравените кризи“ по света, като разпредели 15 % от общия размер на 
финансирането за подпомагане на хората, които са в ситуация на често 
продължителни бедствия, на които международната общност почти не отделя 
внимание.  
Отговорът на ЕС на кризите продължи да бъде съобразен с нуждите и 
адаптиран спрямо специфичните обстоятелства във всяка ситуация. Помощта 
беше предоставена под най-различни форми и в различни сектори като 
здравеопазване (включително психологическа помощ, финансиране на 
клиники), защита (включително дейности, насочени срещу сексуалното 
насилие), хранителни и нехранителни продукти, подслон, 
водоснабдяване/канализация, преизграждане и възстановяване. Схемата по-
долу показва разпределението на помощта по сектори на интервенция през 
2013 г.18: 
 

 
 

                                                 
18  Тази разбивка е опростена, тъй като отнася проектите към един-единствен сектор. На практика 

повечето проекти са свързани с повече от един сектор. Например цифрата за готовност при 
бедствия (5,49 %) се отнася до проектите, финансирани от ЕС и свързани преди всичко с 
готовността при бедствия. Въпреки това, ако се вземат предвид всички договори, които съдържат 
значителен компонент, свързан с готовността при бедствия, но при които това не е основният 
сектор на интервенция, общият дял достига 15 %.  

http://ec.europa.eu/echo/files/aid/countries/factsheets/car_en.pdf
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 Готовност при бедствия и устойчивост 

Дългосрочните последици за живота и препитанието, настъпили вследствие 
на големи кризи, като например земетресението в Хаити от 2010 г. и честата 
суша в региона на Африканския рог и Сахел, доказват значението на 
изграждането в уязвимите общности на подготвеност и устойчивост. Тези 
бедствия показват колко важно е да се подходи целесъобразно към по-
дългосрочните нужди от възстановяване и развитие още на най-ранните 
етапи на хуманитарната реакция. От огромно значение е хуманитарните 
работници и действащите лица в областта на развитието да работят заедно, 
за да се намали опустошителното въздействие на повтарящите се бедствия и 
да се подобрят действително перспективите за устойчиво развитие. 
Комисията, чрез ГД ECHO и EuropeAid, засили усилията си за развиване на 
устойчивост в държавите, изложени на риск от кризи. Съобщението на 
Комисията относно устойчивостта и съответният план за действие създават 
рамката на политиката и оперативната рамка за увеличаване на усилията на 
ЕС за развиване на устойчивост на различни равнища и с разширен 
географски обхват. 

През 2013 г. Комисията продължи да полага усилия за насърчаване на 
инициативи, свързани с устойчивостта, като например големите инициативи 
AGIR и SHARE19, които имат за цел подобряване на подготвеността на 
държавите в Западна и Източна Африка за повтарящи се природни бедствия.    
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience  

Наред с това Комисията работи заедно с държавите членки за изготвяне на 
позиция на ЕС, способстваща за формулирането на амбициозни промени в 
Рамковата програма за действие от Хього, които да бъдат договорени по 
време на международна конференция през 2015 г., като се изхожда също 
така от натрупания опит и постиженията в Европа и се цели осигуряването на 
допълнителни полезни взаимодействия между намаляването на риска от 
бедствия и адаптирането към изменението на климата.  

Освен това ЕС — като част от международната хуманитарна система — имаше 
ключова роля за насърчаването на други държави и региони да увеличат 
участието си в хуманитарната готовност и ответна реакция. Това включваше 
работа с държавите с бързо развиващи се икономики с цел по-ефективно 
мобилизиране на ресурсите за хуманитарни действия и за реагиране при 
бедствия. 

 Инициатива на ЕС ,,Деца на мира“ 

С инициативата на ,,Деца на мира“ ЕС продължи да осъществява своя 
ангажимент да помага на момичетата и момчетата по целия свят, които са 
лишени от възможността да растат в мир. Инициативата стартира през 2012 
г., след като на ЕС бе присъдена Нобеловата награда за мир, и чрез нея се 
финансират инициативи в областта на образованието за повече от 28 000 
деца, които са жертва на конфликти, от Пакистан, Етиопия, Демократична 
република Конго и Колумбия и сирийските бежанци в Ирак. Проектите 
осигуряват достъп на децата до безопасна среда за учене и психологическа 
подкрепа за преодоляване на техните травматични преживявания, свързани с 
войната. През ноември 2013 г. ЕС потвърди решението си да продължи и да 
разшири инициативата и обяви допълнителни средства за нови проекти през 
2014 г., като целта е да се подпомогнат 80 000 момчета и момичета. 
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/children-of-peace  
                                                 
19  SHARE — Подкрепа за устойчивостта на Африканския рог. 

http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/resilience
http://ec.europa.eu/echo/en/what/humanitarian-aid/children-of-peace
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 Връзка с други инструменти на ЕС  

Операциите на ГД ECHO се стремят да отразят съгласуваност и взаимно 
допълване с мерките, финансирани по линия на други инструменти на ЕС. Въз 
основа на предишни действия в рамките на програми DIPECHO по линия на 
Инструмента за стабилност бе предоставено финансиране за 3 000 
,,бригадири“ в Хаити, които да укрепят механизмите за реагиране на 
публичните структури за гражданска защита. Друг пример е приносът на 
финансираните от ЕС спешни действия за дългосрочно развитие: устойчивите 
на циклони убежища издържат повече от десетилетие и подслоняват 
оцелелите и след първата фаза на бедственото положение; финансираните от 
ЕС дейности за осигуряване на доходи в съчетание със субсидиите за 
жилищно настаняване в повечето случаи допринасят за възстановяването на 
механизмите за справяне и за установяването на устойчиви стопански 
дейности в неголям размер. Координационният център за реагиране при 
извънредни ситуации оказа подкрепа на държавите — членки на ЕС, и на 
асоциираните партньори по време на бедствия и кризи на територията на 
Съюза и извън нея посредством управляваната от Европейската комисия 
услуга за управление на извънредни ситуации в рамките на програма 
,,Коперник“. Координационният център също така се ползваше от аналитична 
и техническа подкрепа от страна на Съвместния изследователски център — 
научноизследователската служба на Комисията. И накрая, преките действия 
и мерките за контрол, предприети от ЕС в областта на хуманитарната помощ 
по отношение на епидемията от холера, бяха осъществени съвместно със 
значимите проекти за инфраструктура и институционално изграждане, 
финансирани по линия на инструментите на ЕС в областта на развитието.  

 ОПЕРАЦИИ ЗА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 

Комисията се стреми да насърчи и улесни сътрудничеството между 32-те 
държави, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС (МГЗЕС), 
с цел да се подобри предотвратяването на, готовността за и защитата от 
природни, технологични или причинени от човека бедствия в Европа и извън 
нея. 

През 2013 г. Механизмът за гражданска защита на ЕС бе задействан 36 
пъти, включително при искания за помощ, предварителни сигнали и 
мониторинг. Повечето от тези случаи бяха свързани с природни бедствия 
(изключително студено време, бури, горски пожари, наводнения, тропически 
циклони, земетресения, цунами), а десет — с причинени от човека бедствия 
(създаване на бежански лагери поради граждански размирици, химически 
аварии и транспортни произшествия). Получени бяха четири искания за 
помощ от държави, които са част от МГЗЕС, и 12 искания от държави извън 
него.   

Новият Координационен център за реагиране при извънредни 
ситуации (ERCC), създаден в рамките на ГД ECHO през май 2013 г. като 
наследник на Центъра за мониторинг и информация (ЦМИ), е оперативното 
ядро на МГЗЕС. Неговите основни предимства са: капацитет да работи по 
няколко протичащи едновременно извънредни ситуации в различни часови 
зони; осъществяване на непрекъснат мониторинг по отношение на конкретни 
опасности; събиране и анализ на информация за бедствия в реално време; 
изготвяне на планове за разполагане на експерти, екипи и оборудване; и 
работа с държавите членки с цел да се набележат наличните активи и да се 
координират усилията на ЕС за реагиране при бедствия, като съобразява 
предложената помощ с нуждите на засегнатата от бедствие страна. Той 
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действа също така като информационен център и входен пункт за исканията 
за помощ от страна на държавите — членки на ЕС.  

ERCC играе също така важна роля за повишаване на осведомеността в 
Комисията, другите институции и държавите членки относно ситуации, които 
изискват реагиране при бедствия. 

 

Що се отнася до природните бедствия, през 2013 г. Механизмът бе 
задействан в отговор на тропическите циклони във Филипините, Мианмар, 
Мадагаскар; наводненията в Централна Европа и Нигерия; горските пожари в 
Португалия, Босна и Херцеговина и тежките метеорологични условия в 
Северна Европа.  

Държавите, участващи в МГЗЕС, предложиха помощ на Йордания, Ливан и 
България в подкрепа на усилията на националните правителства за справяне 
с притока на бежанци на тяхна територия в резултат от кризата в Сирия. Във 
всички тези случаи бе осигурено взаимно допълване между 
хуманитарната помощ и помощта за гражданска защита.  
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Като част от политиката за гражданска защита и в сътрудничество с 
държавите членки Комисията подкрепи също готовността при бедствия и 
дейностите по предотвратяването им в ЕС. Това обхващаше inter alia 
обучение на персонал за гражданската защита и широкомащабни учения, 
обмен на експерти, както и проекти за сътрудничество в областта на 
предотвратяването и подготвеността. 

През 2013 г. в подкрепа на операции на място Комисията предостави на 
държавите — членки на ЕС, и на свързани ползватели референтни карти и 
карти за степента на нанесените щети посредством услугата по програма 
„Коперник“ (Начални операции на програмата ГМОСС — услуга за управление 
на извънредни ситуации), като ERCC е единственият входен пункт за нейното 
задействане. През 2013 г. услугата беше задействана 42 пъти (от които 18 по 
повод на наводнения и 11 във връзка с бежански кризи и вътрешно 
разселени лица) и бяха създадени спътникови карти за различни видове 
бедствия или кризи. 

 ФИНАНСОВИ И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ 

За втора поредна година хуманитарната помощ от ЕС възлиза на над 
1,3 милиарда евро в бюджетни кредити за поети задължения в 
рамките на бюджета на ЕС. Това бе постигнато чрез съществено увеличение 
на първоначалната сума на бюджетните кредити за поети задължения и 
съобразено с това увеличение на броя на интервенциите и подпомогнатите 
пострадали лица. Увеличението на бюджетните кредити за плащания обаче, 
макар и значително, не отговори изцяло на набелязаните потребности, 
произлизащи от предходни и нови правни задължения (договори).  

Ето защо през 2013 г. Комисията предприе поредица от специални мерки, 
основно чрез промяна в графиците за плащане, с цел да се справи с 
посочените финансови ограничения. При пълно съблюдаване на принципа на 
доброто финансово управление генералният директор на ГД „Хуманитарна 
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помощ и гражданска защита“ (ECHO), в качеството си на оправомощен 
разпоредител с бюджетни кредити, внесе искания за увеличение на бюджета 
и предприе специални мерки за намаляване на ефекта от недостатъчния 
размер на бюджетните кредити за плащания, които включваха намаляване на 
авансовите плащания (предварителното финансиране) и отлагане на 
окончателните плащания. Това гарантира приемствеността на операциите и 
позволи на Комисията да постигне своите оперативни цели, въпреки че 
финансовото отражение на тези мерки предизвика известни проблеми, 
свързани с паричните потоци, най-вече за някои по-малки партньорски НПО.  

Около 98 % от бюджета на ЕС за 2013 г. за хуманитарна помощ и гражданска 
защита бяха използвани за оперативни дейности, а близо 2 % за покриване 
на аспекти, свързани с администрацията и политиките. Що се отнася до 
човешките ресурси, 53 % е делът на оперативния персонал, а останалите се 
поделят между помощен персонал в областта на администрацията и 
политиките. 

Рекордните нива на подпомагане бяха възможни благодарение на 
повишената цялостна производителност, която е резултат от оптимизиране на 
процедурите, опростяване и рационализиране на процесите. Тази 
оптимизация е резултат от вътрешното „Преразглеждане на бизнес 
процесите“, започнало през 2011 г. То е ключов управленски приоритет през 
последните години и има за цел да оптимизира бизнес процесите и 
помощните системи с цел да се постигне по-висока ефикасност и по-високо 
качество/ефективност в рамките на ГД ECHO. Крайната цел е да се подобри 
начинът, по който се справяме с бедствията, като по този начин се ограничи 
опустошителният ефект върху засегнатото население и неговото препитание. 

Това финансиране беше предоставено на следните региони (закръглени 
стойности в милиони евро на бюджетните кредити за поети задължения)20: 

                                                 
20  По отношение на гражданската защита данните в таблицата не са разбити по държава/регион. 
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Регион/държава Сума %

Африка 544 40%
Судан и Южен Судан 97
Централна Африка 151
Африканския рог 108
Държави от Южна Африка, Индийския океан 6
Западна Африка 182
Близкия Изток, Средиземноморския басейн 435 32%
Близкия Изток 425
Средиземноморския басейн 10
Азия/Тихоокеанския басейн 186 14%
Централна и Югозападна Азия 82
Централна Южна Азия 34
Югоизточна Азия и Тихоокеанския басейн 70
Централна и Латинска Америка, Карибите 56 4%
Централна и Латинска Америка 31
Карибите 25
Бедствия в световен мащаб 20 1%
Гражданска защита 27 2%
В ЕС 20
Извън ЕС 7
Операции с допълващ характер 85 6%

ОБЩО 1 353 100%

( в млн. EUR)

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ECHO 2013 г.

 

 

По-голямата част от финансирането от ЕС през 2013 г., както и през 
предходните години, беше предназначено за Африка (40 %). Значителна 
помощ бе предоставена също в Близкия изток (Сирия и съседните държави) и 
за природните бедствия в Централна и Югоизточна Азия. 

Самият ЕС не осъществява програми за хуманитарна помощ21. Като донор на 
хуманитарна помощ ЕС изпълнява своята мисия, като финансира действията 
на партньорски организации, които са подписали Рамковото споразумение за 
партньорство (РСП) с ЕС. Партньорите на ЕС включват широк спектър от 
професионални организации — европейски неправителствени организации и 
международни организации като Червения кръст и различните агенции на 
                                                 
21  Една операция се осъществява директно, а именно програмата ECHO Flight в Демократична 

република Конго и Кения, предоставяща логистична подкрепа в регион, за който са характерни 
проблемите с достъпа. 
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Организацията на обединените нации (с които Комисията е подписала 
финансово и административно рамково споразумение). Специализираните 
агенции на държавите членки също се считат за хуманитарни партньори на 
ЕС. 

Широкият кръг от партньори по изпълнението дава възможност на ЕС да 
отговаря на нарастващ брой нужди в различни части на света, често при все 
по-сложни ситуации. Управляваните от Комисията безвъзмездни средства и 
вноски се правят чрез подбор на най-добрите получени предложения. За 
2013 г. разбивката на подписаните хуманитарни споразумения е следната:  

• 48 % от действията са осъществени от НПО (115 партньори); 

• 42 % от агенции на ООН (16 партньори); 

• 9 % от международни организации (3 партньори); 

• 1 % като директен договор на ECHO flight (2 партньори). 

През 2013 г. 321 служители на Комисията работеха в седалището на ECHO в 
Брюксел. За да бъде в състояние да реагира на бедствия в държави извън ЕС, 
Комисията поддържаше своята уникална световна мрежа от действащи на 
място експерти на ECHO, като към 31 декември 2013 г. разполагаше с 149 
експерти на място и 315 души местен персонал, или общо 464 души, 
работещи в 39-те местни офиса на ГД ECHO на Комисията. Тяхната главна 
отговорност беше да извършат оценка на нуждите непосредствено след 
бедствие и мониторинг на изпълнението на хуманитарните проекти, 
финансирани от ЕС. 

От гледна точка на сигурността Комисията предприе допълнителни мерки, за 
да укрепи собствените си системи за управление на сигурността и финансите. 
Това бе извършено както на централно равнище, така и по места чрез 
подобрена координация и сътрудничество с хуманитарните партньори, 
мониторинг и посещения на проекти и извършване на предварителни 
проверки, одити и оценки. 

 ПОЛИТИКА ЗА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ И ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА 

На ниво политики през 2013 г. бяха изработени няколко инициативи от 
стратегическо значение. Приоритетите на ниво политики в областта на 
хуманитарната помощ включваха ефективност на помощите, насоченост към 
резултати и въздействие. Това бяха дефинирани управленски приоритети 
както за преразглеждането на рамковите споразумения за партньорство на ГД 
ECHO, така и за формулирането на новите споразумения за делегиране на 
непряко управление.  

Основните дейности включваха разработване на ясни насоки по тематични 
и хоризонтални въпроси като устойчивост, намаляване на риска от 
бедствия, водоснабдяване, канализация и хигиена, равенство на половете, 
изхранване и др. и бяха насочени към разпространение, стратегии за 
обучение и мониторинг на изпълнението на проектите. Тези дейности 
спомагат за ефикасното и ефективно посрещане на нуждите на най-
уязвимите и засегнати от кризите групи. Освен това бяха предприети и 
конкретни усилия за даване на насоки и насърчаване на изпълнението на 
съобщението на Комисията относно устойчивостта към кризи и връзката 
между хуманитарните операции и дейностите в областта на развитието. 
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През 2013 г. беше договорено преработено законодателство за 
гражданска защита. Това допълнително ще подобри планирането на 
европейските операции за реагиране при бедствия и ще осигури по-
ефикасно, ефективно и съгласувано управление на бедствията през идните 
години. Новото законодателство, освен всичко друго, прави възможно 
създаването на доброволен фонд от ресурси на държавите членки (екипи, 
оборудване) за непосредствено разполагане като част от съвместна 
европейска интервенция. Предотвратяването и готовността са също обект на 
преработеното законодателство. 

В края на 2013 г. бе постигнато политическо съгласие относно регламента за 
учредяване на програмата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“. 
Целта на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ е да 
способства за укрепване на капацитета на ЕС за предоставяне на 
хуманитарна помощ, свързана с конкретните потребности и насочена към 
запазването на живота, предотвратяването на страданието на хората и 
укрепването на устойчивостта на уязвимите или поразените от бедствия 
общности, по-специално чрез готовност при бедствия, намаляване на риска 
от бедствия и засилване на връзката между помощ, възстановяване и 
развитие. 

През декември 2013 г. Върховният представител и Комисията публикуваха 
Съвместно съобщение относно всеобхватния подход на ЕС към външните 
конфликти и кризи, в което се очертават редица конкретни стъпки, които ЕС 
трябва да предприеме колективно в сферата на ранното предупреждение и 
готовността, предотвратяването на конфликти, реакцията при кризи и 
тяхното управление до ранно възстановяване, стабилизация и изграждане на 
мира. В този контекст службите на Комисията, в това число и ГД ECHO, 
работят в тясна координация с Европейската служба за външна дейност 
(ЕСВД), но и при пълно отчитане на специфичния характер на хуманитарната 
помощ (основаваща се на хуманитарните принципи и на потребностите на 
засегнатото население). 

Подобряването на съгласуваността и координацията между ЕС и неговите 
държави членки в отговор на бедствие или продължителна криза е ключов 
въпрос за подобряване на ефективността на цялостната помощ, предоставяна 
от ЕС. От 2009 г. насам координацията с държавите членки се осъществява 
главно в рамките на работната група на Съвета „Хуманитарна и 
продоволствена помощ“ (COHAFA), в която участва Комисията. На 
стратегическо равнище COHAFA има съществен принос за повишаване на 
съгласуваността и взаимното допълване на дейностите на ЕС и на държавите 
членки в областта на хуманитарната помощ. Както и в предходните години, 
през 2013 г. се осъществи годишен обмен на политики/стратегии, 
информация и анализи, изготвени от Комисията. През 2013 г. Комисията 
също така увеличи усилията си за проследяване на и принос към работата на 
комисиите на Европейския парламент, който бе осведомяван относно 
инициативите и приоритетите в тази област на политиката, както и относно 
предприетото от Комисията в отговор на конкретни кризи.  

През декември 2012 г. Комисията стартира обществена консултация, за да 
събере мненията на заинтересованите страни относно предизвикателствата, 
целите и вариантите за допълнително увеличаване на ефективността и 
въздействието на хуманитарната помощ на ЕС. В нея беше отчетена 
променящата се световна обстановка от началото на ХХI-ви век. 
Консултацията със заинтересованите страни, наречена 
„Хуманитарната помощ на Съюза: подходяща за целта“, приключи през 
март 2013 г. и отчете 55 отговора от над 100 участници. Като продължение 
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на консултацията през юни 2013 г. беше организирана конференция за 
заинтересованите страни, която събра близо 100 участници. Планира се 
резултатите от консултацията да бъдат включени в съответните области на 
политиката като устойчивост, иновации и гражданска защита.  
Международното сътрудничество е от съществена важност в постоянно 
усложняващата се хуманитарна ситуация. През 2013 г. ЕС продължи да 
изразява ясно становището си в рамките на многостранни форуми. ЕС пое 
водеща роля в Програмата за преобразяване с цел да засили колективната 
хуманитарна реакция чрез подобряване на глобалната координация, 
ръководството и отчетността. Под мотото „Да работим заедно за нуждаещите 
се“ ЕС, чрез Комисията, оглави Групата за донорска подкрепа на OCHA 
(Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси) през юли 2013 
г. (с мандат до юли 2014 г.). Групата е важен механизъм за консултации 
между хуманитарни донори относно дейността на Службата на ООН за 
координация на хуманитарните въпроси (OCHA). 
През годината продължи и разгръщането на политиката на хуманитарно 
продоволствено подпомагане. Ангажиментът на ЕС за ефективно 
хуманитарно продоволствено подпомагане се демонстрира от дейността по 
Конвенцията за продоволственото подпомагане. Като укрепва ръководната си 
роля, която изигра при провеждането на преговорите относно Конвенцията, 
ЕС има за цел да поеме водеща роля в прилагането на Конвенцията. 
Насочеността на политиката в рамките на Конвенцията се промени от 
продоволствена помощ към продоволствено подпомагане, насърчаване на 
паричното подпомагане, когато това е възможно, и използване на 
Конвенцията като платформа за прокарване на политики, иновативни идеи и 
подходи в рамките на международни форуми. 

Комисията продължи също да бъде ангажирана с подпомагане на развиването 
и укрепването на колективния световен капацитет за хуманитарна 
готовност и реакция. През 2013 г. за програми за повишаване на 
капацитета за хуманитарна реакция бяха предоставени 21 милиона евро чрез 
подкрепа за 18 нови проекта за изграждане на капацитет с продължителност 
до две години. Тези програми бяха осъществявани в рамките на агенции на 
ООН, неправителствени организации и Международната федерация на 
Червения кръст и Червения полумесец. Програмите се съсредоточават върху: 

• Подобряване на хуманитарните структури в глобален мащаб: беше 
акцентирано върху укрепването на системата за хуманитарна реакция, 
например чрез насърчаване на полезни взаимодействия между 
партньорите и обединяване на ресурси и инструменти (напр. екипи за 
бързо реагиране) с цел подпомагане на интегрираните функции на 
водещите агенции в различните сектори; 

• Продоволствена помощ и изхранване: подкрепа на инициативи, които 
подпомагат осъществяването на европейската политика за хуманитарно 
продоволствено подпомагане и свързаната с тях координация. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

През 2013 г. ЕС отговори ефективно на все по-голямата нужда от спешно 
реагиране и хуманитарна помощ в целия свят, като подпомогна над 
120 милиона души. ЕС запази високите равнища на помощ от 2012 г. (над 
1,3 милиарда евро22), реагира на всички големи извънредни ситуации (Сирия, 

                                                 
22  Предоставени само от Комисията, без участие от страна на държавите — членки на ЕС. 
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Централноафриканската република, Филипините, Сахел и др.) и затвърди 
ролята си на водещ световен донор на хуманитарна помощ. 

Броят на бедствията продължава да нараства в световен мащаб; тази 
тенденция ще продължи поради изменението на климата. Това налага още 
по-ефективни хуманитарни действия. В контекста на финансовата криза бяха 
положени допълнителни усилия да се оползотвори всяко евро. Това 
означаваше не само да се гарантира, че най-нуждаещите получават 
подходяща помощ в подходящия момент, но и да се намерят начини за 
постигане на по-големи резултати с по-малко средства. През 2013 г. силно 
ударение беше поставено върху повишаването на бързината и 
ефективността, както и върху отстраняването на дублирането на процеси и 
действия.  

Беше постигнат важен напредък в действията в областта на гражданската 
защита, включително чрез откриването на Координационния център за 
реагиране при извънредни ситуации (ERCC) и приемането на новото 
законодателство на ЕС в сферата на гражданската защита, което значително 
укрепва сътрудничеството между държавите членки в областта на реакцията 
при бедствия. Извънредната ситуация във Филипините представляваше 
конкретен пример за успешното съчетаване на операции за предоставяне на 
хуманитарна помощ и гражданска защита и за тясното сътрудничество между 
Комисията и държавите членки. Непосредствено след бедствието всички 
държави членки реагираха положително на исканията за помощ, 
координирани от ERCC и допълнени от своевременната хуманитарна и друга 
помощ, предоставена от ЕС. 

Обща информация за ГД „Хуманитарна помощ и гражданска защита“ (ECHO) 
може да бъде намерена на следния адрес: 

http://ec.europa.eu/echo/index_en.htm 

Финансова информация за постигнатото от Комисията за 2013 г. в областта 
на хуманитарната помощ и гражданската защита може да бъде намерена на 
следния адрес: 

http://ec.europa.eu/echo/funding/key_figures/echo_en.htm 

Оперативна информация от предходни години може да бъде намерена на 
следния адрес: 

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