
От 2005 г. граждански организации, работещи в
областта на сътрудничеството за развитие, от
всички 28 държави-членки на ЕС се обединяват
чрез инициативата AidWatch, за да изготвят
годишния доклад AidWatch Report. 

Докладът AidWatch на CONCORD Europe събира
информация и дава препоръки относно
качеството и размера на помощта за развитие,
предоставяна от държавите-членки на ЕС и
Европейската комисия на развиващите се
страни.
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През 2019 г. общият обем на предоставената българска ОПР възлиза на
113.6 млн. лв., които са разпределени по многостранна линия – 86% и по
двустранна линия – 14%.

   От общо 97.4 млн. лв. ОПР по многостранна линия 92% са били насочени към
Европейския съюз, 2,87% - към Групата на Световната банка и други МФИ, 2.13% - към
ООН и нейните агенции.
    Общият обем на двустранната помощ възлиза на 15.4 млн. лв., като помощта е била
насочена в следните основни сектори: издръжка на бежанците в България – 7.5 млн. лв.;
хуманитарна помощ – 2.6 млн. лв.; добро управление и гражданско общество – 1.99 млн.
лв.; социална инфраструктура – 1.96 млн. лв.; образование – 0.49 млн. лв.; здравеопазване
– 0.31 млн. лв.; опазване на околната среда – 0.14 млн. лв.;  подкрепа за бизнеса – 0.09
млн. лв.; аграрен сектор – 0.05 млн. лв. и др.

    В резултат при разработването на новата Средносрочна програма за помощ за развитие
и хуманитарна помощ 2020-2024 г. българското правителство се стреми да въведе
засилено сътрудничество с български неправителствени организации за предстоящия
период.
   Програмата отразява част от препоръките на AidWatch 2019 и ще се фокусира повече
върху изпълнението на Дневния ред 2030 на ООН в страните партньори. Приоритетите,
които са избрани за всяка страна партньор, също ще бъдат в съответствие с Целите за
устойчиво развитие на ООН.
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През 2019 г. МВнР финансира конкурс за избор на лого на
Българската помощ за развитие.

Тенденции и очаквания за 2020 г.
   Със Закона за държавния бюджет за 2020 г. за първи път Народното
събрание въведе изискването поне 10% от двустранната ОПР, разпределена в
бюджета на МВнР за сътрудничество за развитие, да бъдат изразходвани за 
финансиране на изпращането на български експерти и доброволци и споделяне знания и
опит със страните партньори.

Препоръки към българското правителство:

След началото на пандемията COVID-19, като реакция на новото глобално предизвикателство, България
успя да предостави общо 4150 комплекта, съдържащи защитни медицински принадлежности
(специализирано защитно облекло, шлем и очила) и 5336 продоволствени пакета под формата на
хуманитарна помощ за : Сърбия, Република Северна Македония, Албания, Косово, Босна и Херцеговина, Черна
гора, Армения, Грузия, Молдова, Украйна, Беларус и Ирак.

• Делът на двустранната помощ трябва да
се увеличи, което ще доведе и до увеличаване
на общия обем на ОПР като процент от БНД;

• Трябва да се приложи комуникационна
стратегия, която подчертава взаимните
ползи от участието в политиките за
сътрудничество за развитие както за
донори, така и за рецепиентите на ОПР.

• Правителството трябва да ускори процеса
на разработване на нов закон за
сътрудничеството за развитие;

• Следва да бъдат въведени конкретни
разпоредби за подобряване на участието на
НПО, като се използва техният капацитет
във фазата на изпълнение на програмите за
сътрудничество за развитие


