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Според одиторите финансираните от ЕС 
енергийни проекти в Източна Африка имат 
нужда от по-строг надзор 
Според нов доклад на Европейската сметна палата, програма с бюджет 100 млн. евро за 
подпомагане на достъпа до възобновяема енергия за бедните хора в Източна Африка е постигнала 
някои забележителни успехи, но все още се нуждае от по-добър надзор. Одиторите установиха, че 
Европейската комисия е направила добър подбор между предложените проекти, но не е успяла 
да извърши достатъчно стриктен мониторинг на напредъка. 

През периода 2006—2013 г. за Енергийния фонд на АКТБ бяха отпуснати 475 млн. евро по 
Европейските фондове за развитие, по-голямата част от които бяха предназначени за предоставяне 
на безвъзмездни средства за проекти в Субсахарска Африка. Основната цел беше да се насърчи 
достъпът до модерна енергия за бедните в селските и в крайградските райони, в които като енергия 
за готвене в голяма степен продължава да се използва дървен материал или дървени въглища. 
Фондът също така се стреми да подобри управлението на енергийния сектор, да насърчава 
инвестициите в трансгранични енергийни проекти и възобновяемата енергия. До средата на 2014 г. 
са били отпуснати безвъзмездни средства в общ размер от 268 млн. евро, 106 млн. евро от които са 
за проекти в Източна Африка, която има най-малък достъп до електричество в региона. 
Приблизително 85 % от избраните проекти са свързани с възобновяемата енергия, 12 % — 
с хибридни енергийни източници (възобновяеми и изкопаеми) и 3 % — с изкопаеми източници на 
енергия. 

Одиторите провериха 16 проекта за възобновяема енергия в пет държави: Кения, Мадагаскар, 
Мозамбик, Танзания и Замбия. Те установиха, че Комисията в повечето случаи е постигнала успех и е 
отпуснала подкрепа за добре приоритизирани проекти. Например, един проект в Кения за 
извличането на метанов газ от ферментатори за течен оборски тор в малки стопанства е инсталирал 
765 ферментатора при целева стойност от 460. Биогазът за готвене допринася за икономия на 
дървен материал, намалява замърсяването в помещенията и подобрява качествата на течния 
оборски тор за наторяване.  

Но докладът също така посочва, че Комисията е можела да се справи и по-добре при използването 
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на ЕФ за повишаване на достъпа до възобновяема енергия.  

„По-голямата част от проектите, които проверихме, бяха успешни и вероятно ще бъдат устойчиви“ 
заяви Klaus-Heiner Lehne, членът на Сметната палата, който отговаря за доклада. „Но една четвърт от 
проверените проекти не са постигнали по-голямата част от очакваните резултати, най-вече поради 
слабости в разработката и поради незадоволителен мониторинг от страна на Комисията.“ 

Според одиторите предоставените от ръководителите на проекти доклади са били с непостоянно 
качество, а Комисията не се е опитала да наложи спазването на задълженията за докладване. Когато 
проектите са се сблъсквали със сериозни затруднения, служителите на Комисията не са извършвали 
достатъчно посещения на място и мониторингови прегледи, за да допълнят информацията, 
предоставена от отговорните лица, и не са взели подходящи и навременни мерки. Докладът отправя 
препоръки за по-стриктен подбор на бъдещите проекти, за засилване на техния мониторинг и за 
увеличаване на тяхната устойчивост. 

 

Специален доклад № 15/2015 „Помощ от Енергийния фонд на AKTБ—ЕС за възобновяемата 
енергия в Източна Африка“ е на разположение на 23 езика на ЕС. 

 


