


ГОДИШЕН ОТЧЕТ 2015 



ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) до 30 април на 

всяка календарна година изготвя и представя на 

Министерски съвет на Република България чрез 

Министерството на околната среда и водите одобрен от 

Управителния съвет Отчет за дейността на Фонда за 

предходната година. 

 

Заверен финансов отчет от лицензиран одитор без 

забележки. 

Отчетът за 2015 г. е приет от УС на НДЕФ на  29 март 2016 г 

УС работи в пълния си състав 

 

Проведени 7 заседания през годината 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ НСЗИ 

• Вече одобрени заявления и одобрени за 

финансиране проекти – пренасочени към ИПК 

• Завършени  13 обекта в рамките на 9 

инвестиционни проекта по Ос 1 на НСЗИ 

• Споразумение за усвояване на част от 

неизползваните приходи от продажбата на ПЕЕ по 

двете споразумения 

 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИПК 

• 43 постъпили заявления за проявяване на интерес 

• 31 формуляра на проектни предложения на базата на 
одобрени заявления за проявяване на интерес 

• От април 2015 до края на 2015 г. ИБ на НДЕФ работи по 
реализацията на общо 66 проекта от програмата с 94 обекта 

• Към 31 декември 2015 са завършени общо 6 проекта, а в 
процес на изпълнение на СМР са 18 обекта 

• Набирането на проекти продължава без срок 

 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИПК 

Етапи на изпълнение: 

 Предварителен контрол по тръжната документация, включително 
инвестиционния проект; 

 Провеждане на процедура за избор на изпълнители – НДЕФ участва в 
комисиите; 

 Договор с ПУДООС за безлихвен заем; 

 Реализация на СМР – мониторинг и одобряване на междинни отчети и 
плащания; 

 Финални отчети и плащания от НДЕФ; 

 Одит; 

 Доклад до УС, до МФ и ПУДООС и освобождаване на средствата от 
специалната сметка, връщане на безлихвения заем. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА 

• Планирани и общо изплатени суми за ЕЕ по НСЗИ 

– 3 829 197 лева – 100% изпълнение на бюджета; 

• Планирани в бюджета средства за финансиране 

на проекти по ИПК – 12 350 000 лева; 

• Към 31 декември 2015 г. са сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ на стойност        

9 998 998 лева; 
 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

• Проект за институционално укрепване на НДЕФ, финансиран от Световна 

банка. 

• Укрепване на публичната идентичност на НДЕФ чрез провеждане на 

публично събитие за 20 – годишнината на НДЕФ през март 2015 г. 

• Изготвен и внесен проект по програма LIFE Climate Action в партньорство с 

Националното сдружение на общините в Република България. 

• Възстановяване и разширяване на контактите и връзките на НДЕФ в 

партньорските мрежи.  

• Активно проучване на възможности за финансиране на други програми в 

сферата на околната среда и възможности за прилагане на нови форми на 

финансиране. 

 



Дейности по информиране на 

обществеността 

• Успешно осъществен проект за информиране на обществеността за 

изменението на климата – реализиран по предложение на Министерството на 

околната среда и водите на Република България и Министерството на 

околната среда, опазването на природата, строителството и ядрената 

безопасност на Република Германия: 

• Проведени обучителни семинари на тема климат за 29 учители от детски 

градини и училища; 

• Креативни дейности в 24 детски градини и училища; 

• Конкурс за видео и проектно предложение на тема климат; 

• Изработване на нов информативен интернет сайт по темата за 

изменението на климата (www.myclimate-bg.com); 

• Публични събития в Бургас и Пловдив. 

 

http://www.myclimate-bg.com/
http://www.myclimate-bg.com/
http://www.myclimate-bg.com/


Дейности по информиране на 

обществеността 



Дейности по информиране на 

обществеността 

• Наградено видео по темата за климатичните промени  

• Награден ученически проект за негативните ефекти от аерозолите 

• Победителите във видео конкурса – изготвено ново видео и 
презентации в училища в Мездра 

• Победителите в конкурса за ученически проект – семинари и 
презентации в училища в Пловдив 

• УС на НДЕФ реши да финансира още два ученически проекта от 
конкурса „Климатът и Аз“ 2015 класирани на второ и трето място 

• Продължение на конкурса – „Климатът и Аз. Човешкото лице на 
климатичните промени“ 2016  

 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


