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НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2016 г.

„НДЕФ е добре управлявана, високоефективна публична институция,
финансираща дейности в областта на опазване на околната среда,
притежаваща незначителни недостатъци и голям актив,
което го прави изключително ценна
и уникална по рода си институция в България.
В случай на осигурена категорична подкрепа от страна
на правителството фондът притежава необходимия потенциал
за изпълнение на многократно по-значима роля при мобилизиране
и управление на финансови ресурси, предназначени за осигуряване
на съответствие с екологичните изисквания
на ЕС в периода на присъединяване.”
Из „Преглед и оценка на Националния доверителен екофонд”, представен
от Æquilibrium Consulting GmbH по поръчка на Германското федерално министерство
за сътрудничество и развитие ( септември 2003 г.), по линия на Пакта за стабилност.

„Представянето на НДЕФ е много добро по отношение
на съответствие, ефективност, устойчивост и оказване на въздействие.
Дейностите на фонда в голяма степен съответстват на Добрите
практики за управление на публичните разходи за околната среда.
Наистина впечатляващо е това, че фондът успява да поддържа висок
професионализъм и постига целите си в много сложна обстановка,
характерна за всички страни в преход.
Благодарение на това си представяне НДЕФ е изградил впечатляваща
репутация сред международните институции и донори.”
Из „Оценка на Националния доверителен екофонд и суаповото споразумение „Дълг
срещу околна среда”, представена от ECORYS SEE Researchand Consulting ( януари 2011 г.).

„Всички дейности, допуснати и подкрепени като дейности
за позеленяване, са изпълнени в съответствие с принципите
на устойчивото развитие и с приложимите международни
и национални закони, регламенти, правила, насоки и стандарти,
включително чл. 87, 88 и 89 от Договора за създаване
на Европейската общност, отнасящи се до държавната помощ.“
Из „Окончателен независим одитен доклад за изразяване на сигурност
по изпълнението на проекти, финансирани в рамките на Националната схема
за зелени инвестиции“, изготвен от Грант Торнтон ООД ( декември 2015 г.)

ГОДИШЕН ДОКЛАД
ДОКЛАД
НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
ФИНАНСОВ ОТЧЕТ

31 декември 2016 г.

Начално училище „Отец Паисий“ в Харманли беше един от обектите
по Инвестиционна програма за климата, завършен през 2016 г.

Основно училище „Христо Ботев“ в село Дъбница, община Гърмен
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В рамките на традиционния си конкурс на името на Мими Праматарова за 2015 г.
НДЕФ финансира проекта „Зелена приказка без край – от деца за деца“
на Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ в Благоевград.
Проектът се реализира през 2016 г. Ученици от 11 клас написха детски приказки
за климатичните промени, а после ги изиграха като куклен театър
пред детските градини в града и подариха на децата куклите.

Национален доверителен екофонд

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за дейността на

НАЦИОНАЛНИЯ ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
за периода

1 януари – 31 декември 2016 г.
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ
АОП
БАН
ВУЗ
ГСМ
ДДЯ
ДЯ
ЕСМ
ЗОИК
ЗОП
ИБ
ИПК
ИПМВ
КПД
КТ
МБАЛ
МДА
МОСВ
МС
МФ
НДА
НДЕФ
НСЗИ
НСОРБ
НЧ
НУ
ОДЗ
ООН
ОПУ
ОУ
ПГТТ
ПЕЕ
ПМС
СОУ
СМР
ТУ
УС
ЦДГ
UfU

Агенция за обществени поръчки
Българската академия на науките
Висше учебно заведение
Горивно‐смазочни материали
Дневна детска ясла
Детска ясла
Енергоспестяващи мерки
Закон за ограничаване на изменението на климата
Закон за обществените поръчки
Изпълнително бюро
Инвестиционна програма за климата
Инвестиционна програма „Минерални води“
Коефициент на полезно действие
Кодексът на труда
Многопрофилна болница за активно лечение
Материални дълготрайни активи
Министерството на околната среда и водите
Министерският съвет
Министерството на финансите
Нематериални дълготрайни активи
Национален доверителен екофонд
Национална схема за зелени инвестиции
Национално сдружение на общините в Република България
Народно читалище
Начално училище
Обединено детско заведение
Организацията на обединените нации
Основно професионално училище
Основно училище
Професионална гимназия по техника и технологии
Предписани емисионни единици
Постановление на Министерския съвет
Средно образователно училище
Строително‐монтажни работи
Техническият университет
Управителен съвет
Целодневна детска градина
Берлинският независим институт за околна среда
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Основно училище „Христо Ботев“ в село Церово, община Лесичово
е едно от многото училища в малки населени места,
които получават финансиране по Инвестиционна програма за климата.

Спортен комплекс „Христо ботев“ в Габрово функционира
като съвременно спортно съоръжение след ремонта
за подобряване на енергийната ефективност.

Национален доверителен екофонд

II.

ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ

В съответствие с Наредбата за устройството и дейността на НДЕФ, приета с ПМС № 96 /
10.V.2004 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 71 /10.ІХ.2010 г. и ДВ, бр. 81/30.ІХ.2014 г.) съставът на
Управителния съвет на НДЕФ се състои от седем души, в т. ч. председател, двама заместникпредседатели и четирима редовни членове, както и трима алтернативни. Към края на отчетната
2016 г. съставът на Управителния съвет (УС) на НДЕФ се състои от следните членове:
 Председател на УС на НДЕФ – доц. д-р Ирена Георгиева, избрана от Министерския
съвет на Република България (Решение № 799 на МС / 14.Х.2015 г.).
 Представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – заместникминистър Атанаска Николова - заместник-председател на УС (до 20 ноември 2016 г.).
 Представител на Министерството на финансите (МФ) – заместник-министър Кирил
Ананиев, заменен на 10 февруари 2016 г. със заместник-министър Карина
Караиванова, а от 10 август 2016 г. – от Маринела Петрова.
 Представител на Министерството на енергетиката – заместник-министър Антон
Павлов до неговото освобождаване от длъжност през октомври 2015 г.
 Представител на Българската академия на науките (БАН) – проф. Наум Якимов,
заместник-председател на УС;
 Представител на екологичните неправителствени организации - г-жа Любомира
Колчева – директор на Фондация „Екообщност“.
Алтернативен член с право на глас от Министерството на околната среда и водите е г-жа
Боряна Каменова – директор на дирекция „Политика по изменение на климата“. Алтернативен
член с право на глас от Министерството на енергетиката е г-н Николай Налбантов – директор
на дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“.
Алтернативен член с право на глас от Министерството на финансите е г-н Валери Вулев –
държавен експерт в дирекция „Реален сектор и държавни помощи“.
През 2016 г. се проведоха седем (7) редовни заседания на УС на НДЕФ.
Първото заседание беше посветено на обсъждането на план за дейността и бюджета на
НДЕФ за периода 1 януари – 31 декември 2016 г., одобряването на доклади за изпълнение на
проекти по Инвестиционната програма за климата (ИПК) за енергийна ефективност и
обсъждане на предложения за предстоящи нови програми и схеми за финансиране в НДЕФ, а
именно схемата за насърчаване използването на електрически превозни средства.
На второто заседание Управителният съвет на НДЕФ прие план за дейността и
бюджет на фонда за периода 1 януари – 31 декември 2016 г.
На третото заседание беше приет годишният доклад и финансов отчет на НДЕФ за
2015 г. Обсъдени бяха изменения и допълнения в Оперативното ръководство за
Инвестиционната програма за климата във връзка със стартиране на схемата за насърчаване
ползването на електрически и хибридни превозни средства. Приеха се доклади за
изпълнението на проекти по Инвестиционната програма за климата за енергийна
ефективност. На това заседание бяха разгледани и нови проектни предложения, получили
предварително и окончателно одобрение от Комисията за подбор, контрол и отчитане на
изпълнението на проекти по ИПК.
На четвъртото заседание УС на фонда разгледа проектни предложения по Схемата за
насърчаване използването на електромобили, получили одобрение от Комисията за подбор,
контрол и отчитане на изпълнението на проекти. Разгледаха се нови проектни предложения,
получили предварително и окончателно одобрение от Комисията за подбор, контрол и
отчитане на изпълнението на проекти, както и текущото състояние на изпълняваните
проекти по ИПК за енергийна ефективност.
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На петото заседание беше обсъдена и приета актуализация на плана и бюджета на
НДЕФ за 2016 г. във връзка с покана за участие на НДЕФ като партньор в проект за
образование в училищата по темите, свързани с климата, в партньорство с Независимия
институт по околна среда (Берлин) с финансиране от Федералното министерство на околната
среда, опазване на природата, строителството и атомната сигурност на Германия. Бяха
одобрени доклади за изпълнение на проекти по Инвестиционната програма за климата за
енергийна ефективност. УС на НДЕФ разгледа нови проектни предложения, получили
предварително и окончателно одобрение от Комисията за подбор, контрол и отчитане на
изпълнението на проекти, както и текущото състояние на изпълняваните проекти по ИПК.
На шестото заседание беше обсъдено и одобрено Оперативно ръководство за
управление на проекти по Пилотната схема на Инвестиционната програма „Минерални
води“ (ИПМВ), както и текущото състояние на изпълняваните проекти по Пилотната схема
за насърчаване използването на електромобили в обществения сектор.
Последното (седмо) заседание беше посветено на одобряването на доклади за
изпълнени проекти по ИПК. На това заседание се прие актуализация на плана и бюджета на
НДЕФ за 2016 г. във връзка със стартиране на Пилотната схема на Инвестиционна програма
„Минерални води“. На същото заседание бяха разгледани нови проектни предложения,
получили предварително и окончателно одобрение от Комисията за подбор, контрол и
отчитане на изпълнението на проекти, както и текущото състояние на изпълняваните
проекти по ИПК. Беше обсъден доклад на Изпълнителното бюро с предложение за
изменения и допълнения в Оперативното ръководство на Инвестиционната програма за
климата във връзка с необходимостта от по-гъвкаво и ефективно използване на
предоставения обществен ресурс за финансирането на проекти за енергийна ефективност.
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III. ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
В РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА ЗА КЛИМАТА (ИПК)
Инвестиционната програма за климата стартира на базата на Решение на
Министерския съвет (№ 201/26 март 2015 г.) с предоставянето на средства на основание на §
4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за ограничаване изменението на
климата. През 2016 г. с Решение на Министерския съвет № 80/11.ІІ.2016 г. на НДЕФ бяха
отпуснати допълнителни средства в размер на 15 000 000 лв. Средствата бяха предвидени за
финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на държавни и
общински обекти и за насърчаване използването на електромобили и хибридни автомобили
от публичните институции (1 000 000) лв.

1.

Подбор и одобряване на проекти по ИПК

1.1.

Поддържане на постоянен портфейл от проекти по ИПК

Проекти по ИПК за енергийна ефективност
През 2016 г. продължи набирането на проектни предложения, регламентирано от
Оперативното ръководство на Инвестиционната програма за климата. Приемането на
заявления за изразяване на интерес е постоянен процес. Не се публикуват покани с
фиксирани срокове. Формулярите, съдържащи пълните проектни предложения, се внасят от
бенефициерите след получаване на писмо за одобреното от Комисията за подбор и отчитане
на изпълнението на проектите заявление за изразяване на интерес, без да се поставят срокове
за това.
През отчетната година са постъпили общо 111 заявления за проявяване на интерес за
финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти.
(Приложение 1.1.).
Постъпили са 59 формуляра на проектни предложения на базата на одобрени
заявления за проявяване на интерес (Приложение 1.2.).
Проекти по Пилотната схема за насърчаване използването на електромобили
в обществения сектор
С решение на УС на НДЕФ от 29.ІІІ.2016 г. бяха одобрени изменения в Оперативното
ръководство на ИПК, които позволиха стартирането на Пилотната схема за насърчаване
използването на електромобили в обществения сектор. Крайният срок за подаване на
формуляри беше 31.V.2016 г. В рамките на поканата постъпиха 26 формуляра, в които
бенефициерите кандидатстваха за купуването на 34 електромобила и 10 електрически
хибридни автомобила. (Приложение 1.3.).
В процеса на подготовка на програмата и на нейните документи ИБ на НДЕФ проведе
поредица от консултативни срещи с потенциални бенефициери и със заинтересовани
организации на доставчици и производители на електрически превозни средства за
обсъждане на конкретните механизми за провеждане на схемата и спецификациите на
превозните средства.
1.2.

Подбор и оценка на проекти по ИПК от Постоянната комисия по подбор,
контрол и отчитане на изпълнението на ИПК и одобряване на проекти от
УС на НДЕФ
Съгласно Правилника за дейността на НДЕФ и Оперативното ръководство на ИПК
одобряването на проектите се осъществява на две основни фази. Първата фаза представлява
предварителен подбор на проекти на базата на представено заявление за проявен интерес
чрез прилагането на предварително обявени задължителни изисквания за съответствие.
Втората фаза е оценката и класирането на проекти по предварително обявени изисквания за
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кандидатстване и методика и критерии за оценка и подбор на подходящи проекти за
финансиране по ИПК. С последните изменения на Оперативното ръководство по ИПК само
проектите на фаза „Формуляр“ се одобряват на две нива: Постоянна комисия по подбор,
контрол и отчитане на изпълнението на проектите и Управителен съвет. Проектните
предложения на фаза „Заявление за проявен интерес“ се одобряват от Постоянната комисия
за подбор, контрол и отчитане на проектите, след което резултатите се докладват на УС на
НДЕФ и изпълнителният директор уведомява кандидатите за решението на комисията.
Подбор и оценка на проекти от Постоянната комисия по подбор, контрол
и отчитане на изпълнението на ИПК
Постоянната комисия се състои от двама представители на ИБ на НДЕФ и по един
представител на Министерството на околната среда и водите, Министерството на финансите
и Министерството на енергетиката, определени със заповеди на съответните министри.
През 2016 г. са проведени пет заседания на Постоянната комисия по подбор, контрол и
отчитане на изпълнението на ИПК. На тези заседания са разгледани 114* заявления за
изразяване на интерес (фаза 1) и 85 формуляра на проекти за оценка и класиране (фаза 2) на
публични бенефициери (включително 26 формуляра по Пилотната схема за насърчаване
използването на електромобилите).
Част от заявленията и формулярите са постъпили в НДЕФ през предходната на
отчетната година, поради което броят на разглежданите от комисията проекти е по-висок от
броя на постъпилите през 2016 г.
*Освен постъпилите от началото на 2016 г. 111 заявления за проявен интерес комисията е
разгледала още три заявления, постъпили след последното ѝ заседание през 2015 г.
Одобряване на проекти от УС на НДЕФ
В резултат на работата на Постоянната комисия в УС са внесени за докладване 95
заявления за проявяване на интерес. (След одобряването им от Комисията се докладва пред
УС, че са добавени към портфейла от проекти на НДЕФ.)
В резултат на работата на Постоянната комисия за одобрение в УС са внесени и са
одобрени 79 формуляра на проекти (включително 26 формуляра по Пилотната схема за
насърчаване използването на електромобилите). Броят на одобрените проекти от УС на
НДЕФ се различава от тези, разглеждани от комисията, тъй като има проекти, които са
отложени, или не са одобрени по различни основателни причини. Заседанията на УС на
НДЕФ, на които са одобрявани проекти за финансиране, са проведени съответно на 11
февруари, 29 март, 14 юни, 28 юли и на 14 декември 2016 г. (Приложение 2)

2.

Изпълнение на проекти по Инвестиционната програма за климата
(ИПК) през 2016 г.

Изпълнение на проекти по ИПК за енергийна ефективност
Националният доверителен екофонд финансира проекти за енергийна ефективност на
публични бенефициери по ИПК с максимален размер, възлизащ на 85% от общата
стойност на проектите. Останалите 15% всеки бенефициер осигурява като съфинансиране.
Работата на Изпълнителното бюро по реализацията на проектите за енергийна
ефективност стартира веднага след одобрението им от УС на НДЕФ.
Активната работа с бенефициерите стартира още при предварителния контрол на
инвестиционните проекти. Първоначалното им приемане става след предварително
уговорена среща, за да се направи преглед на място в присъствието на технически експерт от
страна на бенефициера за окомплектованост на техническата документация и едва след като
се установи пълното съответствие в тази насока, се приемат за предварителен контрол двата
комплекта. Следващата стъпка е прегледът от техническите експерти на НДЕФ и съставянето
на становища относно съответствията с изискванията за качествата на инвестиционните
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проекти. Екипът на НДЕФ не взема отношение към проектантските решения, а само
проверява съответствията на видовете СМР и материали между отделните елементи на
инвестиционния проект, наличието на всички подписи и печати за заверки и одобрения,
отстраняване на вписани марки и модели на материалите и др. Работата по инвестиционните
проекти изисква прецизност, професионални знания и познаване на съответното
законодателство. Отзвукът на бенефициерите за работата на екипа в тази насока е
положителен, тъй като тази стъпка осигурява гладкото и безпроблемно протичане на
процедурите по ЗОП за избор на изпълнители, както и безпроблемното отчитане на работата
на изпълнителите при изпълнение на СМР.
Предварителният контрол по тръжните процедури за избор на изпълнители на
СМР се изпълнява с подкрепата на професионален юридически екип. Работата с експертите
от този екип протича в пряко взаимодействие с бенефициерите, при което централна роля
има екипът на Изпълнителното бюро. ИБ предоставя предварително съставен моделен пакет
на документация за тръжната процедура, като уточнява няколко параметъра на процедурата
– максималния срок за изпълнение на СМР и точния набор от материали и оборудване, за
които се изисква представяне на съответни сертификати в техническата оферта, и др.
Предварителният контрол протича на два етапа на преглед на документациите от страна на
правния консултант, като последният преглед се прави от ИБ и на бенефициера се
предоставя одобреният пакет. След публикуване на процедурата в АОП отново се прави
преглед и при необходимост се препоръчва публикуване на решение за промяна или
прекратяване на процедурата, като това се е налагало в много редки случаи.
Процесът на изпълнение, финансиране и завършване на публичните проекти е
регламентиран в Оперативното ръководство на ИПК и включва следните стъпки:
 След завършване на тръжните процедури за избор на изпълнители и сключване на
договори между тях и бенефициерите по проектите НДЕФ подписва договор за
финансиране с бенефициерите. Бенефициерите внасят междинни и финални доклади
за изпълнението на своите проекти, а Изпълнителното бюро преглежда и одобрява
тези доклади. В процеса на изпълнение на строителството ИБ осъществява постоянен
мониторинг, включително проверка на място на всеки етап на финансиране на
строителните дейности. В повечето случаи в процеса на изпълнение се постига
спестяване на средства, тъй като НДЕФ финансира само доказани по съответния
законов ред реално изпълнени строително-монтажни работи.
 След разплащането по финалния доклад на бенефициера следва одиторски преглед от
страна на специално избран посредством открита процедура по реда на ЗОП одитор с
международен опит.
 Докладите на одиторите са предмет на преглед и одобрение от Постоянната комисия
за подбор, контрол и отчитане на изпълнението на проекти. За работата на комисията
се съставя протокол.
 На базата на него директорът на ИБ внася доклад до УС на НДЕФ.
 УС на НДЕФ взема решение за завършването на съответните проекти.
През 2016 г. Изпълнителното бюро на НДЕФ активно работи по изпълнението на 88
проекта за енергийна ефективност със 143 обекта.
През 2016 г. са завършени, одитирани и отчетени с решение на УС на НДЕФ 25
проекта за енергийна ефективност на обща стойност 12 761 047 лв. и финансова субсидия от
НДЕФ в размер на 10 846 890 лева.
В резултат от изпълнението на тези проекти е постигнато годишно редуциране на
емисиите на парникови газове в размер на 199 956,6 т/ СО2еq за целия жизнен цикъл на
проектите.
Завършените проекти през 2016 г. са, както следва:
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Проект № 185*
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня“ - Казанлък
Финансирането за обект 185 на Детска млечна кухня, предоставено от НДЕФ, е
189 557,22 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на стени. 2. Подмяна на
дограма. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Подмяна на източник на топлина и вътрешно
отоплителна инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 1667,10
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 159*
„Подобряване на енергийната ефективност на 85 СОУ „Отец Паисий“ - кв. Враждебна,
район Кремиковци на Столичната община
Финансирането за обект 85 СОУ „Отец Паисий“, предоставено от НДЕФ, е 391 994,28
лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на фасади. 2. Подмяна на
дограма. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 4. Реконструкция на
вътрешно отоплителна инсталация. 5. Изграждане на термопомпена система. 6.
Реконструкция на ел. инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 609
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 166*
„Повишаване на енергийната ефективност на ОУ „П.Р. Славейков“ – с. Изгрев, община Венец
Финансирането за обект ОУ „П.Р. Славейков“, предоставено от НДЕФ, е 92 560,80
лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на стени. 2. Изграждане на
отоплителна инсталация. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Ремонт на
осветителна инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 107.4
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 232*
„Подобряване на енергийната ефективност на детска ясла „Недялка Шилева“ - гр.
Съединение, община Съединение
Финансирането за обект детска ясла „Недялка Шилева“, предоставено от НДЕФ, е
169 189,47 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Изграждане на отоплителна инсталация. 2.
Изграждане на осветителна инсталация. 3. Топлоизолация на покрив.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 1629
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
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Проект № 155
„Подобряване на енергийната ефективност на 146 ОУ „Патриарх Евтимий“ - с. Волуяк,
район Връбница на Столичната община
Финансирането за обект 146 ОУ „Патриарх Евтимий“, предоставено от НДЕФ, е
256 802.47 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на фасади. 2. Подмяна на
дограма. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация по тавана на сутерена.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 3900
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 169
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска културно-образователна
инфраструктура в община Джебел“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 438 302,47 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект НЧ „Христо Смирненски“ – 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на стени.
3. Топлоизолация на покрив. 4. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по сградни инсталации. 5.
ЕСМ по осветление.
Обект ОДЗ „Щастливо детство“ – 1. Топлоизолация на стени. 2. Топлоизолация на
покрив. 3. ЕСМ по котелна инсталация. 4. ЕСМ по сградни инсталации. 5. ЕСМ по
осветление.
Обект ЦДГ „Изгрев“ – 1. Топлоизолация на стени. 2. Топлоизолация на покрив. 3.
ЕСМ по сградни инсталации. 4. ЕСМ по осветление.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 17 465,4
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 170
„Повишаване на енергийната ефективност в Културен дом – Рудозем“
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 359 561,50 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на външни стени. 2.
Топлоизолация на покрив. 3. Подмяна на дограма. 4. Нова отоплителна и вентилационна
инсталация. 5. Реновиране на електрическа инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 15 546,60
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 171
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Целодневна детска градина № 4 „Бреза“,
ХІІІ основно училище „Паисий Хилендарски“ и ОУ „Георги Райчев“ - Стара Загора“ – обект
ОУ „Георги Райчев“
На 3.ХІІ.2015 г., в изпълнение на Решение на УС на НДЕФ от 17 август 2015 г. между
Националния доверителен екофонд (НДЕФ) и Община Стара Загора, е сключено
споразумение за изменение на Договор за финансиране по Националната схема за зелени
инвестиции (НСЗИ) от 8.ІХ.2015 г., с което обект ОУ „Георги Райчев“ се прехвърля за
финансиране към Инвестиционната програма за климата (ИПК).
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Финансирането за обект ОУ „Георги Райчев“, предоставено от НДЕФ, е 145 179,18
лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлинно изолиране
на стени. 3. Топлинно изолиране на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Вътрешни ел.
инсталации.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 11 223
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 176
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователната инфраструктура на
община Луковит чрез основен ремонт и обновяване“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 497 140,36 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект ДЯ „Щастливо детство“: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлоизолация на външни
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Изграждане на инсталация за
топла вода и монтиране на слънчеви колектори. 6. Подмяна на осветителни тела. 7.
Изграждане на отоплителна инсталация и монтаж на водогреен котел.
Обект НУ „Инж. Вълков“: 1. Топлоизолация на външни стени. 2. Топлоизолация на
покрив. 3. Монтаж на соларна система за битова гореща вода (БГВ).
Обект сградата на общинската администрация: 1. Подмяна на дограма. 2.
Топлоизолация на външни стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Подмяна на вътрешно
отоплителна инсталация. 5. Подмяна на осветителни тела и лампи с енергоспестяващи.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 5630,1
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 177
„Повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Христо Ботев“ – с. Дъбница, и ОДЗ
„Детелина“ – с. Огняново, община Гърмен
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 304 041,69 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект ОУ „Христо Ботев“ – с. Дъбница: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив. 5. Повишаване ефективността
на осветлението. 6. Подмяна на отоплителната и вентилационната система.
ОДЗ „Детелина“ – с. Огняново: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на стени. 3.
Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив. 5. Повишаване ефективността на
осветлението. 6. Подмяна на отоплителната и вентилационната система.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 2022,3
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 179
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в зала за акробатика, лека атлетика и
бокс в спортен комплекс „Христо Ботев“ - Габрово.“
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 1 009 854,56 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Енергийно ефективна оптимизация на електрическата
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инсталация. 5. Котелна инсталация. 6. Слънчева инсталация. 7. Подмяна и модернизация на
отоплителни и вентилационни системи.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 27 270
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 180
„Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки за сгради в община Дългопол“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 701 439,54 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект СОУ „Назъм Хикмет“: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлинна изолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация под. 5. Изграждане на отоплителна
инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
Обект ОУ „Христо Ботев“: 1. Подмяна на дограма. 2 .Топлинна изолация на стени. 3.
Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Изграждане на отоплителна
инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
Обект Здравна служба - с. Цонево: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлинна изолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Изграждане на отоплителна
инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
Обект Здравна служба - с. Партизани: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлинна изолация
на стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Изграждане на
отоплителна инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
Обект Градски исторически музей - Дългопол: 1. Подмяна на дограма. 2. Топлинна
изолация на стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5. Изграждане на
отоплителна инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
Обект Административна сграда – кметство, Дългопол: 1. Подмяна на дограма. 2.
Топлинна изолация на стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлоизолация на под. 5.
Автоматично управление на отоплителна инсталация. 6. Подмяна на осветителни тела.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 4554,6
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 196-1
„Намаляване емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез
повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура“ - ОУ
„Христо Ботев“ - с. Церово
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 307 795,60 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на стени. 2. Смяна на
дограма. 3. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по отоплителна система. 4. ЕСМ по осветление.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 8790
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 196-2
„Намаляване емисиите парникови газове на територията на община Лесичово чрез
повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура“ - ОУ
„Христо Ботев“ - с. Калугерово, ОУ „Христо Ботев“ - физкултурен салон - с. Калугерово
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 577 946,03 лева.
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Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на стени. 2. Топлоизолация
на покрив. 3. Смяна на дограма. 4. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по отоплителна система.
5. ЕСМ по осветление.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 17 819,7
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 198
„Предприемане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Русалка“ – Приморско, и ЦДГ
„Пролет“ - Китен“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 339 718,69 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект ЦДГ „Русалка“ – Приморско: 1. Топлоизолация на стени. 2. Топлоизолация
на покрив. 3. Монтаж на нов котел с по-високо КПД. 4. Подмяна на осветителни тела.
Обект ЦДГ „Пролет“ - Китен: 1. Топлоизолация на стени. 2. Монтаж на нов котел с
по-високо КПД. 3. Подмяна на осветителни тела.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 1314
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 202
„Намаляване емисиите парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийната
ефективност в административната сграда на община Ардино“
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 242 270,82 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по сградни
инсталации.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 4098
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 211
„Модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност на ПГТТ „Атанас
Димитров“ - Нова Загора
Финансирането за обект ПГТТ „Атанас Димитров“, предоставено от НДЕФ, е
645 544,94 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив. 5. Мерки по отоплителната
инсталация. 6. Мерки по котелната инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 5165,1
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 216
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Чучулига“ и ЦДГ „Радост“ -Русе“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 334 825,46 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект ЦДГ „Чучулига“ – 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на стени. 3.
Топлоизолация на покрив. 4. Настройки на абонатна станция.
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Обект ЦДГ „Радост“ – 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на стени. 3.
Топлоизолация на покрив. 4. Автоматика и реконструкция на отоплителна и котелна
инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 3240
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 225
„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност за сградата на
студентско общежитие, блок № 14 на Техническия университет – София“
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 1 018 056,12 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Повишаване ефективността на топлоснабдяването –
слънчеви колектори и сградна отоплителна инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 13 992,9
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 228
„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ „Мир“ в
с. Искра“, община Ситово.
Финансирането за обект ЦДГ „Мир“, предоставено от НДЕФ, е 397 082,30 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на външни стени. 2. Подмяна
на дограма по фасади 3. Топлоизолация на покрив. 4. Топлинно изолиране на под. 5.
Подмяна на топлинен източник. 6. Въвеждане на система за автоматично регулиране (САР).
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 6527,40
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 233
„Повишаване на енергийната ефективност и редуциране на отделяните вредни емисии от
сградите на ОУ „Отец Паисий“ - с. Добротица, ОУ „Георги Раковски“ - с. Ситово, ОУ
„Стефан Караджа“ - с. Искра, община Ситово
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 1 477 055,64 лева.
Проектът включва следните обекти и дейности:
Обект ОУ „Отец Паисий“ в с. Добротица: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив.
Обект ОУ „Георги Раковски“ в с. Ситово: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация
на стени. 3. Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив. 5. Подмяна на топлинен
източник.
Обект ОУ „Стефан Караджа“ в с. Искра: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Подмяна и модернизация на котелната инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 30 516,9
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 240
„Намаляване емисиите на парникови газове чрез внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Детска ясла – Берковица, община Берковица“
Финансирането за обекта, предоставено от НДЕФ, е 173 097,00 лева.
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Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на под. 4. Топлоизолация на покрив. 5. Ремонт на вътрешна
отоплителна инсталация. 6. Реконструкция на осветителна инсталация. 7. Монтаж на
фотосоларна инсталация.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 1314
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 247
„Подобряване на енергийната ефективност на читалище „Съзнание 1907“ - Сливница“
Финансирането за обект НЧ „Съзнание 1907“, предоставено от НДЕФ, е 489 076,87
лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Изолация на стени. 3.
Изолация на покрив. 4. Изолация на под. 5. ЕСМ по сградни инсталации.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 12 396,6
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 278
„Подобряване на образователната среда чрез саниране на училищни сгради в „СОУ Христо
Ботев“ - Айтос“
Финансирането за обект СОУ „Христо Ботев“ - Айтос, предоставено от НДЕФ, е
136 181,82 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Топлоизолация на стени. 2. Топлоизолация
на покрив.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 2251,8
т/СО2еq за целия жизнен цикъл на проекта.
Проект № 301
„Подобряване на енергийната ефективност на административната сграда на община
Черноочене - с. Черноочене“
Финансирането за проекта, предоставено от НДЕФ, е 127 452,06 лева.
Проектът включва следните дейности: 1. Смяна на дограма. 2. Топлоизолация на
стени. 3. Топлоизолация на покрив. 4. Енергоспестяващи мерки (ЕСМ) по осветление. 5.
Фотоволтаична система.
В резултат на изпълнените ЕСМ са редуцирани емисии на парникови газове 905,7 т/СО2еq
за целия жизнен цикъл на проекта.
*Обекти, чиито СМР са извършени и разплатени през 2015 г., но са минали одит и
отчетени като завършени от УС през 2016 г.
В края на отчетния период (31 декември 2016 г.) в процес на изпълнение на
строително-монтажни работи са 6 проекта с 6 обекта. Бенефициерите по тези проекти са: 4
общини и 1 министерство, а обектите са:
 Училища – 2
 Читалища – 2
 Административна сграда – 1
 Общежитие – 1
В края на този период са обявени, но не са завършили 13 тръжни процедури за 22
обекта. Бенефициерите са 9 общини, 7 учебни заведения и 2 регионални инспекции, а
обектите са, както следва:
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 Училища – 3
 Административни сгради – 3
 Здравни служби – 1
 Детски градини – 4
 Университетски сгради – 7
 Читалища – 4
На етап предварителен контрол на тръжни процедури в края на отчетната 2016 г.
са 14 проекта с 29 обекта. Бенефициерите по тези проекти са 11 общини, 1 учебно
заведение и 2 публични институции, а обектите са:
 Училища – 14
 Административни сгради - 5
 Детски градини – 4
 Общежитие – 1
 Културен център – 1
 Факултети – 2
 Здравни служби – 1
 Улично осветление – 1
Към края на отчетния период на етап предварителен контрол на инвестиционен
проект са 30 проекта с 47 обекта. Бенефициерите по тези проекти са 26 общини, 3 учебни
заведения и 1 публична институция, а обектите са:










Училища – 13
Детски градини – 14
Читалища – 3
Улично осветление – 4

Административни сгради – 8
Общежития – 3
Здравни заведения 1б
Социални служби – 1

Изпълнение на проекти по Пилотната схема за насърчаване използването на
електромобили в обществения сектор
Финансирането от НДЕФ по Пилотната схема за електромобилите е диференцирано
според вида на превозното средство. Предвидени са 20 000 лв. субсидия за изцяло
електрически превозни средства категория M1 и N1 и 10 000 лв. за електрически (plug in)
хибриди категория M1 и N1. Останалите средства от доставната цена на превозните средства
се осигуряват като съфинансиране от бенефициерите.
Реализацията на този вид проекти стартира с предварителния контрол на специално
разработения и съгласуван с АОП модел на документация за провеждане на обществени
поръчки за избор на доставчици за електромобили. НДЕФ направи съществен принос за
изготвяне на пакет от документи за прилагане на зелени поръчки по смисъла на ЗОП, като
активно участва и в проекта с европейско финансиране на Националното сдружение на
общините в Република България, посветен на тази тема.
Процесът на финансиране и завършване на проектите за доставка на електромобили е
регламентиран в Оперативното ръководство на ИПК в частта му за електромобили и включва
следните стъпки:
 След завършване на тръжните процедури за избор на доставчици и сключване на
договори между тях и възложителите по проектите НДЕФ подписва договор за
финансиране с бенефициерите.
 Изплащането на субсидиите се извършва след представянето и одобряването от
Изпълнителното бюро на необходимите документи, доказващи доставката на
съответните превозни средства (фактури, приемно-предавателни протоколи, застраховки,
регистрационни документи от КАТ, брандиране с предоставено от НДЕФ лого).
Доставката на закупените превозни средства продължи и в началото на 2017 г. поради
невъзможността на доставчиците да осигурят всички коли в рамките на 2016 г.
Сред ползвателите на превозните средства са общини, министерства и държавни
агенции.
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IV.

ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ
В РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА „МИНЕРАЛНИ ВОДИ“,
ПИЛОТНА СХЕМА (ИПМВ)

Инвестиционната програма „Минерални води“ стартира на базата на Постановление
№ 322 / 24.ХІ.2016 г. на Министерския съвет, с което на НДЕФ се възлага да администрира
средства в размер на 3 500 000 лв. за финансиране на проекти, водещи до оползотворяване на
топлинната енергия на минералните води и като резултат - директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове.

1. Съставяне и одобряване на Оперативно ръководство
за Инвестиционната програма „Минерални води“, включително
за пилотната схема
На базата на вече утвърдения опит от изпълнението на две програми (Националната
схема за зелени инвестиции и Инвестиционна програма за климата) ИБ на НДЕФ изготви и
предложи за одобрение от УС на НДЕФ Оперативно ръководство за новата Инвестиционна
програма „Минерални води“, съдържащо и съответните приложения. За целта с помощта на
експертен екип беше проведено проучване сред 11 общини, на които е предоставено право
на безвъзмездно ползване на находища на минерални води за период от 25 години, и
общини, които имат свои такива находища. Изготвен беше анализ на потребностите на
общините, тяхната готовност да изпълнят подобни проекти, както и законовата рамка на
програмата.
В процеса на подготовка на Оперативното ръководство по програмата и в дните на
неговото публикуване Изпълнителното бюро съвместно с ръководството на Министерството
на околната среда и водите и с активното участие и домакинството на басейновите дирекции
организира и проведе работни срещи с потенциалните кандидати по програмата.
Информационните срещи, в които активен партньор е и Националното сдружение на
общините в България, предоставят важна информация за конкретните подходи, проблеми и
възможни начини за практическата реализация на програмите. Този начин на обсъждане и
консултиране с партньорите по програмите се утвърждава като добра практика в дейността
на фонда, чието прилагане ще продължи и в новите схеми и програми.
Новото Оперативно ръководство включи разработване на подробни указания и
изисквания за действията на бенефициерите на всеки етап от изпълнението на проектите –
формуляри за кандидатстване, договори, изисквания към инвестиционните проекти, форми
за междинните и финалните финансови и технически отчети и т.н. Оперативното
ръководство беше прието от УС на НДЕФ на 31 август 2016 г.

2.

Подбор и одобряване на проекти по ИПМВ

2.1. Формиране на портфейл от пилотни проекти по ИПМВ
През ноември 2016 г. бяха публикувани покана и указания за кандидатстване с
фиксиран срок за набиране на проекти с голяма степен на готовност. Крайният срок за
подаване на формуляри беше 16 декември 2016 г. В рамките на срока постъпиха 9
формуляра. (Приложение 1.4.).
2.2.

Подбор и оценка на проекти по ИПМВ от Постоянната комисия по подбор,
контрол и отчитане на изпълнението на проекти и одобряване на проекти
от УС на НДЕФ
Съгласно Правилника за дейността на НДЕФ и Оперативното ръководство на ИПМВ,
пилотна схема, одобряването на проектите се осъществява на базата на подаден формуляр и
класиране по предварително обявени изисквания за кандидатстване и методика и критерии за
оценка и подбор на подходящи проекти за финансиране. Проектите се одобряват на две нива:
23

Годишен доклад за дейността

Постоянната комисия по подбор, контрол и отчитане на изпълнението на проектите и
Управителния съвет.
Оценката и одобряването на постъпилите формуляри по ИПМВ, пилотна схема,
предстои през януари 2017 година.

3.

Изпълнение на проекти по Пилотната схема на Инвестиционната
програма „Минерални води“

През януари 2017 година предстои Комисията за подбор и оценка на проектите да
прегледа и оцени подадените формуляри. След одобряването им от УС на НДЕФ ще
стартира и първият етап от изпълнението на проектите - предварителният контрол на
инвестиционните проекти.
През изминалия отчетен период не са допуснати слабости по отношение на
използване на средствата по предназначение, както и по прозрачността на процедурите
по подбор и реализация на проектите. Не са допуснати слабости и отклонения от
изискванията за изразходване на обществени средства в процеса на провеждане на
търгове за избор на изпълнители и доставчици по финансираните от НДЕФ проекти.
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V.

ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ
С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

1. Институционално развитие
В края на отчетния период личният състав на ИБ наброява 10 души на пълен щат – един
директор, седем експерти (главни експерти и експерти) и двама технически сътрудници
(технически асистент и шофьор). Те заемат съответните позиции в длъжностното разписание,
утвърдено от УС на НДЕФ през 2014 г. Заети са десет от четиринадесетте позиции, като всички
три отдела са окомплектовани с експерти в съответствие с актуалните потребности на фонда.
Всички експертни позиции са заети от служители с университетско образование съгласно
изискванията на щатното разписание.
Всички членове на Изпълнителното бюро взеха участие в обучение по прилагане на
Закона за обществените поръчки, което беше организирано и предоставено от правните
консултанти на фонда. Извън това обучение представили на ИБ участваха и в обучения по
проблемите на управление на човешките ресурси и новости в Закона за счетоводството.
НДЕФ има статут на възложител по смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП).
За целите на избор на изпълнители или доставчици през 2016 г. са проведени тръжни процедури
съгласно ЗОП за предоставяне на юридически услуги при изпълнение на дейността на НДЕФ и
за провеждане на контрол при прилагането на ЗОП за строително-монтажните работи по
проектите на бенефициерите, за избор на одитор на НДЕФ за 2015 – 2017 г. и за купуване на лек
автомобил на НДЕФ. Секция „Профил на купувача“ на интернет сайта на НДЕФ се поддържа в
рамките на изискванията на закона.
Офисът на Националния доверителен екофонд не се е променял от създаването на фонда.
Цялостната му издръжка се осъществява със средствата на административния бюджет на НДЕФ.
През 2016 г. беше направен ремонт на офиса и материално-техническата база на фонда
беше обновена в съответствие с приетия годишен план. След това обновяване на офиса се
постигна по-ефективно използване на офисното пространство с оглед структурата и функциите
на Изпълнителното бюро.
Дълготрайните материални активи на фонда включват компютри, копирни машини,
климатици и друго офис оборудване, транспортни средства и офис обзавеждане.
Документооборотът в ИБ се осъществява коректно. Цялата документация на фонда от
неговото създаване се архивира и съхранява.
Всички заседания на УС са надлежно протоколирани, подписани и архивирани.

2.

Дейности, свързани с програми и механизми за финансиране

През 2016 г. Изпълнителното бюро продължи да работи за осъществяване на
възможностите за използване на НДЕФ като механизъм по нови финансиращи програми и схеми.
2.1.

Дейности, свързани с подготовката на нови програми и механизми за
финансиране
През отчетната година Изпълнителното бюро активно се включи в проучване на
възможности за финансиране на други програми в сферата на опазване на околната среда.
Във връзка с изпълнението на разпоредбите от Закона за ограничаване изменението на
климата (ЗОИК) в НДЕФ започна работа по разработване на нови механизми за прилагане на
залегналите в нормативния акт функции на НДЕФ. Прави се преглед на опита на други страни.
Проучват се и възможностите за прилагане на нови форми на финансиране.
Съобразявайки се с необходимостта от по-ефективно използване на публичните ресурси,
през 2016 г. екипът на ИБ направи задълбочен анализ и съпоставка на правилата и условията за
финансиране на проекти във фонда с действащите такива в три от новите оперативни програми
(ОПРР и ПРСР и Финансовия механизъм на ЕИП /в МЕ/).
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Изготвеният доклад беше представен пред УС на НДЕФ с предложение за актуализиране
на Оперативното ръководство на Инвестиционната програма за климата за подобряване на
енергийната ефективност на обществени обекти. В доклада се препоръчва приоритетите,
описани в доклада, да залегнат в основата на системата за оценка и ранжиране на проектите,
които да се финансират през следващия период, както и да се отразят промените в европейските
регламенти относно държавните помощи.
Направените проучвания очертаха и възможности за прилагането на нова схема за
финансиране със съчетаване на безвъзмездна субсидия с договор с гарантиран резултат (ЕСКО).
Такава нова схема може да преодолее ограниченията и недостатъците на всяка от двете отделни
(до този момент) форми на финансиране (безвъзмездна субсидия и Договор с гарантиран
резултат) и да осигури значително по-ефективно използване на публичния ресурс и
мултиплициране на неговите ефекти чрез привличането на частен капитал.
2.2. Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на
енергопотребителите в европейските училища (Проект 50/50)
През 2016 г. НДЕФ в партньорство с Берлинския независим институт за околна среда
(UfU), с румънската организация Environ и с подкрепата на на Федералното министерство на
околната среда на Република Германия започна изпълнението на проект за подобряване на
поведението на енергопотребителите в българските училища. В проекта са включени 2
училища от район „Люлин“ на Столичната община и 2 училища от община Самоков.
Изхождайки от убеждението, че поведението на подрастващото поколение е от
решаващо значение както в училище, така и у дома, проектът има за цел да повиши
информираността сред учениците по темата за енергийната ефективност и да ги насърчи да
спестяват енергия в училищата. Той има практическа насоченост, позволявайки на
учениците да бъдат директно включени в процеса на оценяване и подобряване на
енергопотреблението в техните училища.
Основните дейности по проекта са:
 Учебно пътуване до Берлин, в което участващите учители да се запознаят с опита на
немските партньори и училища в реализацията на проекта.
 Организиране на обучителен семинар за учителите и обсъждане с представители на
двете общини, участващи пилотно в проекта.
 Сформиране на енергийни екипи в училищата под менторството на учители от
участващите в проекта училища.
 Доставка на образователни материали, разработени за проекта, и учебно оборудване.
 Изготвяне на подробни планове на образователните дейности по проекта, включващи
броя на необходимите учебни часове за тяхното реализиране.
 Обучения на енергийните екипи по темата за енергийна ефективност.
 Провеждане на енергийни обиколки из училищата от проекта с цел оценяване на
ситуацията в училището и идентифициране на начини за подобряване на
енергопотреблението. Енергийната обиколка включва оценка на отоплението,
осветлението, потреблението на вода, третирането на боклука.
 Разработване на предложения за подобряване на енергопотреблението. Те могат да
включват предоставяне на информация за това, как се работи с прозорците и
отоплението, маркиране на ключовете за осветлението, промяна в подаването на
топлата вода и др.
 Необходимо условие за успешната реализация на проекта е резултатите на всеки етап
от проекта да се обявяват пред останалите ученици в съответното училище.
 Организиране на обща конференция, на която участващите училища да споделят своя
опит в реализацията на проекта.
Спестените от повишаването на енергийната ефективност средства могат да бъдат
използвани за организиране на екскурзия или други приятни и образователни дейности в
проектните училища.
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3.

Международни връзки и връзки с обществеността

Международните контакти на НДЕФ през 2016 г. бяха фокусирани главно във
взаимоотношенията ни с партньорите от Румъния и Германия.
През 2016 г. НДЕФ участва в конференция на тема „Подобряване на климатичното
финансиране в ЕС и постигане на целите до 2030 г.“, която се проведе в Брюксел. НДЕФ
представи основните финансови механизми за енергийна ефективност в България, както и
предизвикателствата и опита си в тази сфера.
Страницата на НДЕФ в интернет на български и на английски език се актуализира
своевременно. Тя съдържа необходимата информация за устройството и дейността на НДЕФ,
за новите програми и приоритетни области за финансиране на проекти, условията за
кандидатстване, критериите за оценка на предложенията за финансиране и описание на
завършените проекти.
Сайтът изпълнява и важни функции при управлението на проектите и програмите, тъй
като на него редовно се оповестява статусът на изпълнението им и предстоящите стъпки.
В рамките на проекта за информиране на обществеността за климатичните промени,
финансиран от Германското министерство на околната среда (завършен през 2015 г.) НДЕФ
създаде още един интернет сайт www.myclimate.bg. Уебсайтът продължава да функционира и
да подпомага дейността на фонда, свързана с климатично образование и информираност.
Информационните печатни материали на НДЕФ, адресирани както до
потенциалните ползватели, така и до потенциални дарители на средства, бяха предоставяни
на всички заинтересовани страни по време на различни срещи.
През юни 2016 г. на традиционното годишно събитие на НДЕФ, на което освен
представянето на годишния доклад на фонда за 2015 г. беше организиран и семинар за
обсъждане на подходите за повишаване на ефективността на публичните инвестиции в
сферата на енергийната ефективност. На събитието бяха връчени и ежегодните награди в
конкурсa на името на „Мими Праматарова“, насочен към български ученици и студенти.
През 2016 г. темата на литературния конкурс беше „Климатът и Аз. Човешкото лице на
климатичните промени“ С грамоти бяха отличени общо шест от учениците.
През отчетната година продължи целенасочената работа за повишаване на
информираността на българските ученици по темата за околната среда и климата. С решение
на Управителния съвет на НДЕФ беше финансирано изпълнението на 3 училищни проекта на
тема климат, получили отличие в конкурса „Мими Праматарова“ за 2015 година.
 Проектът, реализиран от ЧСОУ „Дружба“ - Пловдив, „Замени дезодоранта, спаси Земята“
включваше организиране на работни ателиета, целящи запознаването на учениците от
училищата в Пловдив с вредния ефект на аерозолите в класическите дезодоранти и как
сами могат да изработват дезодоранти с екопродукти. Екипът на проекта посети общо 11
училища в Пловдив, в които освен работните ателиета, бяха изнесени и презентации за
същността на климатичните промени и отговорността на всеки от нас.
 Екипът на ЕГ „Академик Л. Стоянов“ - Благоевград, изготви книжки с интересни
истории на екологична тематика като част от своя проект „Зелена приказка без край – от
деца за деца“. След това приказките бяха разиграни под формата на театрални
постановки в детска градина в Благоевград.
 Учениците от ПГ по туризъм „Д-р В. Берон“ - Велико Търново, реализираха своя проект
„Уча се да уча“. Проектът включваше провеждане на пътуващ урок с цел запознаване с
причините и последствията от климатичните промени, влиянието на отпадъците и
обучение на екипи от посещаваните училища във Велико Търново чрез „говорещи“
кошчета.
През 2016 г. за пореден път НДЕФ подпомогна издаването на годишния доклад
„Състоянието на планетата“ на български език.
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НДЕФ подпомогна и издаването на книгата „Българският Чернобил“, чиято
основна цел е информирането на българската общественост за последствията от
чернобилската трагедия в България.
През 2016 г. НДЕФ изготви три публикации във в. „Труд“ с цел информиране за
международните практики за подпомагане на електромобилността и популяризиране
на пилотната схема за насърчаване използването на електромобили.
През 2016 г. НДЕФ взе участие в три пресконференции на Министерството на
околната среда и водите. Едната пресконференция беше организирана с цел обявяване на
пилотната схема за насърчаване използването на електромобили и обсъждане на условията за
кандидатстване по схемата. Втората пресконференция беше с цел обявяване на стартирането
на пилотната схема за минерални води, а третата – за обявяване на одобрените проекти по
пилотната схема за минерални води.
През тази година НДЕФ участва в четири форума на Националното сдружение на
общините по темата за зелените обществени поръчки и популяризиране програмите на фонда.
НДЕФ взе участие в съвместния форум на Министерството на околната среда и
водите и Министерството на туризма във връзка със стартирането на пилотната схема на
Инвестиционната програма „Минерални води“.
През 2016 г. беше организирана и проведена кампания от информационни дни по
пилотната схема на Инвестиционната програма „Минерални води“.
При изпълнение на своите дейности Изпълнителното бюро осъществи няколко
важни партньорства, които допринасят за изпълнение на Стратегията на НДЕФ.
При разработване на тръжните процедури за доставка на електрически превозни
средства НДЕФ участва като партньор на Националното сдружение на общините в
Република България при реализирането на проект на сдружението по Програма Хоризонт
2020, целящ внедряването в практиките на няколко страни на принципите на зелените
обществени поръчки. В това сътрудничество НДЕФ се възползва от експертизата на няколко
страни - участнички в проекта, и прилага в своята практика постиженията им в областта на
зелените обществени поръчки.
Стартиран е и процес на партньорство с Европейската банка за възстановяване и
развитие, на базата на което НДЕФ работи с екип за техническа помощ, финансиран от
банката за разработването на модела за комбинирано финансиране на проекти за
подобряване на енергийната ефективност на публични обекти. Предстои подписване на
споразумение за сътрудничество, което ще осигури за НДЕФ сериозна експертиза за целите
на въвеждане на тези нови механизми.
След годишното събитие на НДЕФ през юни 2016 година започна партньорско
сътрудничество също и с екипа на Денкщат България ООД, които са българският партньор по
проект на няколко европейски. Проектът се подкрепя от Европейската програма за научни
изследвания и иновации Хоризонт 2020 и от Фондацията Stiftung Family и има за цел да се
утвърди като система с отворен достъп, оперираща в целия Европейски съюз, с цел да се
осигурят по-стабилни, предсказуеми и надеждни спестявания на енергия и да се даде
възможност за по-големи частни инвестиции чрез по-ефективен, прозрачен пазар. В основата на
системата са протоколите на ICP Европа, които осигуряват цялостни и стабилни насоки за
разработване на проекти на европейско ниво, което позволява на пазарните субекти значително
да уеднаквят процесите по оценка на проекти по отношение на енергийните им характеристики.
И в това партньорство ролята на НДЕФ е осигуряването и управлението на пилотни проекти,
докато ролята на партньорите от Денкщат е осигуряването на експертиза.
В процеса на изпълнение на Пилотната схема за насърчаване използването на
електрически превозни средства се създаде партньорство и с Българската асоциация за
електрически превозни средства, която също е източник на експертиза в областта.
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VI.

ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА, РАЗХОДИ И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ
НА НДЕФ

1. Източници на финансиране
1.1. Постъпления в съответствие с Решение на МС № 80 / 11.ІІ.2016 г.
Постъпленията по Решение № 80 / 11.ІІ.2016 г. са в размер на 15 000 000 лева.
Средствата са предназначени за финансиране на дейностите в три основни направления:
 Финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на обекти –
публична държавна и/или общинска собственост, по Инвестиционна програма за
климата (13 300 000 лв.).
 Финансиране на проекти по Пилотната схема за насърчаване използването на
електромобили в публичния сектор (950 000 лв.).
 За административна издръжка на НДЕФ (750 000 лв. ).
1.2. Постъпления в съответствие с Наредба №1/4.ІІІ.2015 г.
В съответствие с разпоредбите на наредбата постъпленията през отчетната година са в
размер на 2 609 296 лв. Средствата са предназначени за безвъзмездно финансиране на
проекти и дейности по чл. 56, ал. 1, т.1-4 и т.6 от Закона за ограничаване изменението на
климата и за изготвяне на стратегически и планови документи за въвеждане на мерки за
ограничаване или адаптация към изменението на климата.
1.3. Постъпления в съответствие с Постановление на МС № 322/24.ХІ.2016 г.
В съответствие с ПМС №322/24.ХІ. 2016 г. постъпленията за 2016 година са в размер
на 3 500 000 лв. Средства са предназначени за финансиране на проекти по пилотната схема
на Инвестиционната програма „Минерални води“ и за тяхното администриране от НДЕФ.
1.4.

Постъпления по Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение
на енергопотребителите в европейските училища (Проект 50/50)
В съответствие със Споразумението между НДЕФ и Независимия институт по околна
среда в Берлин за изпълнение на проекта за опазване на климата чрез подобрено поведение
на енергопотребителите в европейските училища размерът на безвъзмездната помощ е 36 577
евро или 71 538 лева (валутен курс на банката – 1,95 лева/1 евро). Предвидено е
съфинансиране от НДЕФ в размер на 11 496 лв. (Решение на УС на НДЕФ от 28.VІІ.2016 г.
за актуализиране на бюджета на НДЕФ за 2016 година). Проектът стартира през септември
2016 г. и продължава до април 2018 г.

2.

Направления на средствата

2.1.

Финансиране на проекти по Инвестиционната програма за климата

Финансиране на проекти за енергийна ефективност
Общо изплатените суми по инвестиционни проекти за дейности за подобряване на
енергийната ефективност на публични обекти по ИПК през 2016 година са 13 486 434 лв.
По-подробно разходите за финансиране на проекти са представени в Таблица 2.1.1. на този
раздел.
Общата стойност на планираните в бюджета средства за финансиране на
инвестиционни проекти през 2016 г. е 22 750 000 лева.
Към 31.ХІІ.2016 г. фондът има действащи договори за безвъзмездна финансова помощ
с публични бенефициери (включително сключени през 2015, но завършени през 2016 г.) на
стойност 20 997 601 лева.

29

Годишен доклад за дейността

Таблица 2.1.1. Извършени плащания по проекти, финансирани от НДЕФ,
през 2016 година по Инвестиционната програма за климата
№
проекта

Бенефициер/ проект/ име

Сума по
договор за
финансиране с
НДЕФ
(85 % от общата
стойност) ‐ лева

Изразходвани
средства по
проекти
(финансиране
85%) през
текущата година
(2016) ‐ лева

155

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на 146‐о ОУ „Патриарх Евтимий“ ‐ с.
Волуяк, район „Връбница“ ‐ Столична община

276 034,53

256 802,47

156***

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на СОУ „Кузман Шапкарев“, район
„Сердика“ – Столична община

314 838,52

0,00

170

Повишаване на енергийната ефективност в
Културен дом ‐ гр. Рудозем – община Рудозем

364 557,24

359 561,50

171

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ №4 „Бреза“, XIII ОУ „Паисий Хилендарски“ и ОУ
„Георги Райчев“ ‐ Стара Загора – обект ОУ „Георги
Райчев“‐ община Стара Загора

145 179,18

145 179,18

176**

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
образователната инфраструктура на община
Луковит, чрез основен ремонт и обновяване на ДЯ
„Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и сградата
на общинска администрация ‐ община Луковит

512 889,55

42 182,32

177

Повишаване на енергийната ефективност в ОУ
„Христо Ботев“ ‐ с. Дъбница, и ОДЗ „Детелина“ ‐ с.
Огняново ‐ община Гърмен

333 516,94

304 041,68

179

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
зала за акробатика, лека атлетика и бокс в
Спортен комплекс „Христо Ботев“ ‐ Габрово –
община Габрово

1 082 956,47

1 009 854,57

180**

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи
мерки за сгради, общинска собственост, в община
Дългопол ‐ община Дългопол

707 159,37

578 700,21

192

Повишаване енергийната ефективност и
намаляване емисиите на парникови газове в
местната здравна инфраструктура на
територията на община Павликени ‐ община
Павликени

992 198,74

928 241,91

196

Подобряване енергийната ефективност в ОУ „Хр.
Ботев“ в УПИ VIII ‐ училище в кв. 27 ‐с. Церово ‐
Община Лесичово

310 814,96

307 795,60

196 2

Подобряване енергийната ефективност в ОУ „Хр.
Ботев“ в УПИ VIII ‐ училище в кв. 63 ‐ с. Калугерово,
община Лесичово, обл. Пазарджик‐ Община Лесичово

631 667,23

577 946,03
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202

Намаляване на емисиите на парникови газове чрез
внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административната сграда на община Ардино –
Община Ардино

242 660,24

242 270,82

211**

Модернизация и внедряване на мерки за енергийна
ефективност на ПГТТ „Ат. Димитров“ ‐ ПГТТ „Ат.
Димитров“

645 544,94

335 639,86

214*

Модернизация на уличното осветление в община
Каолиново ‐ община Каолиново

2 299 752,47

1 001 364,28

216

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ „Чучулига“ и ЦДГ „Радост“ ‐ Русе – община Русе

350 069,86

334 825,46

220

Изпълнение на пакет от мерки за повишаване на
енергийната ефективност на покрита
лекоатлетлетическа писта към Спортен комплекс
„Хр. Ботев“ ‐ Враца – община Враца

628 635,33

624 568,13

222*

Извършване на ремонтни дейности, свързани с
повишаване на енергийната ефективност, на
Корпус 2 на сграда на ОДМВР‐ Велико Търново

505 870,37

49 397,12

225

Изпълнение на пакет от мерки за повишаване на
енергийната ефективност на сградата на
студентско общежитие ‐ блок 14 на ТУ – София –
Технически университет ‐ София

1 043 736,42

1 043 219,52

228**

Изпълнение на пакетот мерки за повишаване на
енергийната ефективност на ЦДГ „Мир“ в село
Искра ‐ община Ситово

397 212,70

2053,46

233**

Повишаване на енергийната ефективност и
редуциране на отделяните вредни емисии от
сградите на ОУ „Отец Паисии“ ‐ с. Добротица, ОУ
„Г. Раковски“ ‐ с. Ситов, и ОУ „Ст. Караджа“ ‐ с.
Искра – община Ситово

1 477 823,35

527 667,28

240

Намаляване емисиите на парникови газове чрез
внедряване на мерки за енергийната ефективност
в детска ясла ‐ Берковица ‐ община Берковица

180 868,05

173 097,00

241

Прилагане на мерки за енергийната ефективност в
сградата на ОУ „Христо Ботев“ ‐ с. Крепост ‐
община Димитровград“

398 476,88

352 530,97

247

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградата на читалище „Съзнание 1907“ ‐ Сливница –
община Сливница

499 321,30

489 076,87

262

Повишаване на енергийната ефективност на
сградите на НУ „Отец Паисий“ ‐ Харманли – община
Харманли

187 668,92

186 221,94

267

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ‐ Долни
Дъбник ‐ община Долни Дъбник

349 314,10

347 460,65

268

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ , СГР 2 ‐
Долни Дъбник ‐ община Долни Дъбник

108 101,99

103 392,10
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269

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на НУ „Св.Св. Кирил и Методий“ ‐ Горни
Дъбник‐ община Долни Дъбник

485 246,63

475 915,24

270

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административна сграда Клуб на пенсионера ‐
с. Садовец‐ община Долни Дъбник

118 088,68

114 568,90

278

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
сградите на СОУ „Христо Ботев“, База 1 и База 2 –
община Айтос

136 822,85

136 181,82

285***

Прилагане на мерки за енергийна ефективност на
сградата на 90‐о СОУ „Ген. Хосе де Сан Мартин –
район „Люлин“ ‐ Столична община

811 107,13

0,00

287***

Намаляване на вредните емисии и повишаване на
енергийната ефективност на сграда и съоръжения
на корпус общежитие 2 ‐ ВТУ „Тодор Каблешков“

884 756,97

0,00

291*

Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на СОУ „Васил Левски“ ‐ Ветово ‐ община
Ветово

406 890,71

137 645,77

301

Мерки за енергийна ефективност на
административната сграда на община Черноочене
‐ област , Кърджали – община Черноочене

139 051,86

127 452,06

340

Саниране ‐ ремонт за въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в сградите на СОУ „Йордан
Йовков“ и СОУ „Епископ К. Преславски“ ‐ Бургас –
община Бургас

1 171 475,00

1 115 981,52

349

Топлинно изолиране и съпътстващи мерки на
сградата на ИОМТ на БАН ‐ ИОМТ на БАН

278 880,83

263 469,14

352

Саниране и повишаване на енергийната
ефективност на Народно читалище „Св.Св. Кирил и
Методий“ ‐ гр. Раковски – община Раковски

266 753,30

255 440,64

356

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ – община
Казанлък

210 649,62

208 325,59

358***

Основен ремонт за читалище „Отец Паисий‐1905“ ‐
Полски Тръмбеш – община Полски Тръмбеш

255 716,86

0,00

361

Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
ОУ „Кулата“ ‐ Казанлък – община Казанлък

331 405,85

328 362,89

387***

Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на БДЧР – Басейнова
дирекция „Черноморски район“

513 885,68

0,00

20 997 601,62

13 486 434,50

Общо

* Проекти - частично платени през 2016-а, окончателно плащане предстои през 2017 година.
** Проекти - частично платени през 2015-а и приключили през 2016 година.
*** Проекти, по които плащането предстои през 2017 година.
През 2016 г. са изплатени 60% от предвидения бюджет за инвестиционни проекти.
Останалите средства се прехвърлят в бюджета за 2017 г., когато ще завършат проектите,
които са в процес на реализация през отчетната година.
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Финансиране на проекти по Пилотната схема за насърчаване използването на
електромобили в обществения сектор
През отчетната 2016 г. са доставени общo 5 превозни средства – 4 електрически и 1
„plug in“ хибридни автомобила.
Общо изплатената субсидия от НДЕФ за доставката на посочените превозни средства е
90 000 лева. По-подробно разходите са представени в Таблица 2.1.2. на този раздел.
Таблица 2.1.2: Проекти по Пилотната схема за насърчаване използването на електрически
превозни средства, финансирани от НДЕФ през 2016 г.
Проект / име

Брой
превозни
средства

Фактически
размер на
финансирането
през 2016 г.

А. Електромобили
Проект № 001 Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ МОСВ

1

20 000,00

Проект № 020 Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Пловдив

2

40 000,00

Проект № 014 Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Горна Оряховица

1

20 000,00

Общо изцяло електрически

80 000,00

Б. „Plug in“ хибриди
Проект № 001 Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ МОСВ

1

10 000.00

Общо „Plug in“ хибриди

10 000,00

Общо електромобили

90 000,00

Общата стойност на планираните в бюджета средства за доставка на
електромобили и „plug in“ хибриди през 2016 г. е 950 000 лева.
Към 31.ХІІ.2016 г. фондът има сключени договори за доставката на 12 електромобила и 4
„plug in“ хибрида. Финансовата помощ за публичните бенефициери е на стойност 280 000 лева.
Към края на 2016 г. в процес на избор на доставчик са още 17 публични институции за
доставката на 21 електромобила и 6 „plug in“ хибрида със субсидия общо 480 000 лева.
Изпълнението на бюджета за финансиране на доставките на електромобили и „plug in“
хибриди е 80%. Изпълнението под 100% се дължи на две основни причини:
 Заложените в Пилотната схема ограничения в спецификациите на превозните средства
спрямо реалните потребности на бенефициерите.
 Схемата стартира на такъв етап от реализацията на бюджетната 2016 година, че за
повечето публични администрации се оказа невъзможно предвиждането и
актуализацията на вече утвърдените бюджети.
2.2. Изразходвани средства за административна издръжка на фонда
През 2016 г. основните източници на средства за административна издръжка на НДЕФ
са Инвестиционната програма за климата и Инвестиционната програма „Минерални
води“ в частта им за администрация на фонда.
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В бюджета за административна издръжка са включени също и средствата за
финансиране по проекта за опазване на климата чрез подобрено поведение на
енергопотребителите в европейските училища.
Общият размер на бюджетираните средства за административна издръжка на НДЕФ е
1 062 581 лв. (Таблица 2.3.)
През изтеклата 2016 г. за административни нужди са изразходвани общо 814 041 лв.,
които представляват 76,60% от предвидените в бюджета след неговата актуализация с
Решение на УС на НДЕФ от 14 декември 2016 г.
В структурно отношение разпределението на разходите по бюджетни линии спрямо
общия размер на административните разходи е следното: административно-управленски
разходи – 25,4%; за повишаване квалификацията, възнаграждения, социално и здравно
осигуряване – 36,0%; консултантски услуги – 21,3%; поддръжка и офис разходи – 13,0%; за
закупуване на дълготрайни активи – 0,6%; разходи, свързани с дейността на УС – 2,8%, и
разходи за институционалното развитие на фонда – 0,7%.
Изпълнението на бюджета за административна издръжка на дейността е показано в
Приложение 3.
Таблица 2.3: Изпълнение на бюджета за административна издръжка
на НДЕФ през 2016 г.
Направление на средствата

План
(лв.)
7000

Отчет
(лв.)
5460

Изпълне‐
ние (в %)
78,0%

1. Придобиване на МДА

5000

5460

109%

2. Придобиване на НДА

2000

‐

‐

1 045 581

808 351

77,3%

313 011

293 175

93,6%

5000
254 423
42 793
10 795

5205
237 654
39 861
10 455

104,1%
92,4 %
93,1 %
96,8%

2. Консултантски услуги

249 856

179 650

71,9%

3. Поддръжка и офис разходи – режийни
а. Електричество, отопление, телефони, ел.поща, вода и др.

145 200
60 000

105 822
36 504

72,8%.
60,7%

б. ГСМ и поддръжка на автомобили

20 200

11 942

59,1 %

в. Застраховки и охрана
г. Сервизно обслужване на офиса

10 000
55 000

6211
51 165

62,0%
93,0%

312 514

206 652

66,1%

А. ИНВЕСТИЦИИ

Б. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Консултантски услуги по институционално развитие

5000
5000

2. Други разходи по институционално развитие
В. ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
1. Повишаване на квалификацията,
социално и здравно осигуряване
а. Обучение на персонала
б. Трудови възнаграждения
в. Социално и здравно осигуряване
г. Социални добавки съгласно КТ

10 000

възнаграждения,

4. Административно‐управленски разходи
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а. Командировки
б. Представителни разходи
в. Връзки с обществеността
г. Административни и финансови разходи (в т. ч. одит)
5. Разходи за дейността на УС
ВСИЧКО РАЗХОДИ

41 835
‐
160 379
110 330

29 562
‐
81 114
95 976

70,6%
‐
50,6 %
86,9 %

25 000

23 052

92,2%

1 062 581

813 811

76,6%

Изразходваните средства през 2016 г. за административна издръжка по различните
бюджетни пера са близки до предвидените в годишния бюджет. Изключение правят
разходите за връзки с обществеността. Обяснението за тях е, че тук са включени разходите
практически за целия проект с Берлинския институт за околна среда, който стартира през
септември 2016-а и продължава до март 2018 г. Тоест по-голямата част от планираните
средства се прехвърлят за следващата година.
Пояснения относно изпълнението на бюджета за административни разходи:
Таблица 2.4: Информация за извършените разходи по икономически елементи
и изменението им спрямо предходния период:

Разходи за материали
Разходи за външни услуги
Разходи за персонала
Разходи за амортизация на нефинансови активи
Други разходи
Общо

2016
‘000 лв.

2015
‘000 лв.

Изменение
‘000 лв.

(27)
(442)
(301)
(27)
(37)
(834)

(48)
(477)
(242)
(14)
(13)
(794)

(21)
(35)
(59)
(13)
(24)
(40)

Изменение
в%
56%
92.6%
124%
192%
284%
105%

2.3. Финансово състояние на НДЕФ към 31.ХІІ.2016 година
Към 31.ХІІ.2016 г. сумата на активите на фонда възлиза на 15 633 хил. лв. (31.ХІІ.2015 г.
– 8895 хил. лв), в това число пари и парични еквиваленти в размер на 15 572 хил. лв.
(31.ХІІ.2015 г. – 8 813 хил.лв).
Общият размер на пасивите на НДЕФ е формиран основно от финансирания в размер
на 15 596 хил. лв. (31.ХІІ.2015 г. - 8866 хил.лв).
Паричните средства на НДЕФ се съхраняват по сметки на „Уникредит Булбанк“ - АД.
Към 31.ХІІ.2016 г. НДЕФ разполага по своите сметки в „Булбанк“ АД с 15 571 196 лева.
Касовата наличност на НДЕФ към 31.ХІІ.2016 г. е в размер на 1227 лева. Разпределението на
паричните средства е показано в Приложение 4.
В най-обобщен вид финансовото състояние на НДЕФ към 31.ХІІ.2016 г. може да се
представи, както следва:
Общо финансови средства на НДЕФ към 31.ХІІ.2016 г.

15 572 423 лв.

Ангажирани средства по проекти с подписани договори
за финансиране от НДЕФ към края на 2016 г.

4 710 848 лв.

Свободни средства за бъдещи проекти и за издръжка на дейността
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10 861 575 лв.

Първият завършен проект за подобряване на енергийната ефективност
на институт в БАН е този на Института по оптически материали
и технологии „Академик Йордан Малиновски“
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VII. ОСНОВНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ДЕЙНОСТТА НА ФОНДА

1. Оперативни рискове
Националният доверителен екофонд се управлява от Управителен съвет, който се
състои от председател, двама заместник-председатели и още четирима членове. В него са
представени три министерства на ниво заместник-министър и представители на три
неправителствени институции – Националното сдружение на общините в Република
България, БАН и НПО в сферата на опазване на околната среда. Наредбата за устройството и
дейността на фонда предвижда и определянето на алтернативни членове на УС с право на
глас от трите министерства за случаите, когато заместник-министрите са възпрепятствани да
участват в заседанията. Така рискът от невъзможност да се провеждат заседанията на УС на
НДЕФ е минимизиран.
По отношение на случаите на контрол на НДЕФ от страна на различни контролни
органи може да се предвидят рискове, тъй като през всичките си години на съществуване и
досега фондът поддържа висока степен на организираност на своята документация. При
всеки случай на контрол от страна на различни органи НДЕФ е предоставял изискваната
документация и е изпълнявал съответните предписания. В този смисъл не може да се смята,
че съществува риск за фонда.
По отношение на разходите, които са необходими за успешното функциониране на
НДЕФ, трябва да се отбележи, че те винаги са в зависимост с изпълнението на съответните
програми от инвестиционен характер и няма необходимост от покриване на разходи, които
не са обвързани със съответното финансиране за проекти. НДЕФ оптимизира своите
оперативни разходи, като води политика на консервативни решения по отношение на
необходимостта и целесъобразността на всеки отделен разход. В този смисъл не може да се
смята, че съществуват рискове и по отношение на необходимите разходи за оперативното
функциониране на НДЕФ.

2.

Рискове, свързани с финансовите инструменти

Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Съществуват различни видове рискове по отношение на финансовите инструменти.
Финансовите рискове, които е възможно да възникват пред фонда, са пазарен риск, кредитен
риск и ликвиден риск.
Вследствие на използването на финансови инструменти фондът потенциално е изложен
на пазарен риск, и по-конкретно на риск от промени във валутния курс и на лихвен риск.
По-голямата част от операциите на фондa се осъществяват в български лева.
Транзакциите на НДЕФ в чуждестранна валута не излагат фонда на значителен валутен риск.
Политиката на фонда е насочена към минимизиране на лихвения риск при дългосрочно
финансиране. Към 31 декември 2016 г. фондът не е изложен на риск от промяна на пазарните
лихвени проценти.
Кредитният риск представлява рискът някой контрагент да не заплати задължението си
към фонда. Излагането на фонда на кредитен риск е ограничено до размера на балансовата
стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е посочено по-долу:

Групи финансови активи – балансови стойности:
Търговски и други вземания
Пари и парични еквиваленти
Балансова стойност
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2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

3
15 572
15 575

3
8813
8816
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Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй
като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния
рейтинг.
Ликвидният риск представлява рискът фондът да не може да погаси своите
задължения. Фондът посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно следи
входящите и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.
Нуждите от ликвидни средства се следят за различни текущи времеви периоди. Нуждите от
ликвидни средства в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план се бюджетират.
VIII. ВАЖНИ СЪБИТИЯ СЛЕД ДАТАТА, КЪМ КОЯТО Е СЪСТАВЕН
ФИНАНСОВИЯТ ОТЧЕТ
Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между
датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.
IX.

ВЕРОЯТНО БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА ФОНДА

Националният доверителен екофонд изпълнява своята Стратегия за развитие 2014 –
2020 г., в която са набелязани основните цели на развитието на фонда до 2020 година.
През 2017 г. НДЕФ ще продължи изпълнението на двете си действащи програми –
Инвестиционната програма за климата с двете ѝ схеми – за енергийна ефективност на
обществени обекти и за насърчаване използването на електромобили, и Инвестиционната
програма „Минерални води“. Специално внимание ще бъде обърнато на възможностите за
подобряване на ефикасността и ефективността на инвестициите в три насоки, а именно:
 Ще се разработи схема за комбинирано финансиране на проекти за подобряване на
енергийната ефективност на обществени обекти с цел намаляване на приноса на
безвъзмездната субсидия и привличане на инвестиционен капитал чрез изпълнение
договори за енергийна ефективност с гарантиран резултат или кредити от различни
източници. Идеята е безвъзмездното финансиране от страна на фонда да бъде само в
размер, който е необходим, за да направи изпълнението на тези договори осъществимо.
 Друга насока на усилията на НДЕФ за близкото бъдеще е изпълнението на пилотни
проекти, при които да бъдат приложени т. нар. Международни протоколи за
измерване и проверка на резултатите от инвестициите за енергийна ефективност.
НДЕФ започна разговори и сътрудничество с българските участници в международен
проект, подкрепен от Европейската програма за научни изследвания и иновации
Хоризонт 2020.
 На базата на изготвения от ИБ на НДЕФ през 2016 г. анализ за демаркация на
програмите на НДЕФ с действащите програми с европейско финансиране ще бъде
преработено Оперативното ръководство на Инвестиционната програма за климата, за
да се дефинират по-точно приоритетите й и критериите за подбор на проекти.
Наред с това НДЕФ ще продължи да изпълнява и проекти и дейности, които имат за
цел подобряване на информираността на населението и образованието на младите хора
по теми за климатичните промени.
НДЕФ продължи и дейностите си за привличане на нови източници за
финансиране за съществуващите и за нови инвестиционни програми.
Екипът на Изпълнителното бюро на НДЕФ ще продължи да функционира като
сравнително малък, но ефективен орган. Разширяване на екипа би се очаквало да има
само ако някоя от инициативите, които са предприети през 2016 г., се реализират и се налага
усвояване на нови дейности през 2017-а и следващите години.
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Проект
№

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

№ по
ред

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Община Бургас

Столична община

Басейнова дирекция
„Черноморски
район“ ‐ Варна

Община Белослав

Община Белослав

Община Белослав

Община Белослав

Община Хасково

Община Брусарци

Община Трън
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„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект:
НЧ „Добруджа‐1929 г.“ ‐ с. Разделна, общ. Белослав“
„Изграждане на покривна фотоволтаична система с
инсталирана мощност 49.60 kwp на обект: ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ ‐ с. Езерово, общ. Белослав“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в НЧ
„Съзнание ‐ 1926 г.“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата
на Басейнова дирекция „Черноморски район“, ул.
„Александър Дякович“ № 33 ‐ Варна“
„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийна
ефективност в сградата на Софийската математическа
гимназия „Паисий Хилендарски“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното
осветление в к‐с „Славейков“; к‐с „Изгрев“; к‐с „Зорница“ ‐
община Бургас“

„Саниране на ОДЗ „Дора Габе“‐ с. Езерово, общ. Белослав“

„Модернизация и внедряване мерки за енергийна
ефективност на ЦДГ „Първи юни“ ‐ Горна Оряховица“
„Прилагане на енергоефективни мерки за отопление и
охлаждане в административните сгради на община Белослав“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда на
общинска собственост Обединено детско заведение „Ален
мак“ ‐ Трън“
„Подпомагане устойчивото развитие на община Брусарци
чрез внедряване на енергоспестяващи мерки в СОУ „Христо
Ботев“ в Брусарци“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3
„Зорница“ ‐ сграда на ЦДГ 2 на ул. „Добруджа“ 59 ‐ Хасково“

Община Горна
Оряховица

Община Белослав

Заглавие на проекта

Бенефициер

1,191,277.70
лв.
6,262,174.80
лв.

Софийската математическа
гимназия „Паисий Хилендарски“
Уличното осветление в к‐с
„Славейков“; к‐с „Изгрев“; к‐с
„Зорница“ ‐ община Бургас

604,571.39 лв.

780,000.00 лв.

НЧ „Съзнание ‐ 1926 г.“ ‐ Белослав
Басейнова дирекция „Черноморски
район“, ул. „Александър Дякович“ №
33 ‐ Варна

30,240.00 лв.

5,322,848.58 лв.

1,012,586.05 лв.

513,885.68 лв.

663,000.00 лв.

25,704.00 лв.

86,463.98 лв.

194,664.25 лв.

229,016.76 лв.
101,722.33 лв.

538,106.80 лв.

742,906.46 лв.

148,112.93 лв.

182,333.50 лв.

267,125.85 лв.

633,066.82 лв.

874,007.60 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Езерово, общ. Белослав

ОДЗ 3 „Зорница“ ‐ сграда на ЦДГ 2 на
ул. „Добруджа“ 59 ‐ Хасково“
ОДЗ „Дора Габе“‐ с. Езерово общ.
Белослав
НЧ „Добруджа‐1929 г.“ ‐ с. Разделна,
общ. Белослав

СОУ „Христо Ботев“ ‐ Брусарци

174,250.50 лв.

214,510.00 лв.

Административни сгради, гр.
Белослав
ОДЗ „Ален мак“ ‐ Трън

314,265.71 лв.

Стойност на проекта
Искано
Общо
финансиране

ЦДГ „Първи юни“ ‐ Горна Оряховица

Име на обект, населено място

ЗАЯВЛЕНИЯ, ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НДЕФ ПРЕЗ 2016 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.1

Национален доверителен екофонд
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20
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24

25

Община Долни
чифлик

Община Сливен

Община Раковски

40

„Енергийна ефективност на сгради общинска собственост в
община Долни чифлик“

„Саниране на фасадите на Народно читалище „Христо Ботев
1925“ ‐ с. Иваново, и подмяна на плочките на прилежащо
външно пространство“
„Внедряване на енергийноефективни мерки за предоставяне на
качествени обществено‐културни дейности от Народно
читалище „Св. Св. Кирил и Методий ‐ 1929“ ‐ с. Шишманци“
„Саниране сградата на ЦДГ „Звездица“ ,кв. Даме Груев ‐
Сливен“

„Подобряване на енергийната ефективност на учебната сграда
на УНСС“

Университет за
национално и
световно стопанство
(УНСС)

Община Иваново

„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ „Св. Иван
Рилски“ и ЦДГ№7 „Калина“ с Дневен център за деца с
увреждания“

Подобряване на енергийната ефективност на обект Основно
училище „Димитър Матевски“ – Меричлери
Подобряване на енергийната ефективност на обект
Целодневна детска градина №5 ‐ филиал с. Ябълково

Община
Димитровград
Община
Димитровград

Община Дупница

„Саниране на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ Белослав“

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в адми‐
нистративната сграда, находяща се в имот с идентифи‐катор
07079.607.67 КККР на Бургас, ул. Перущица“ № 67“
„Подобряване на енергийната ефективност на 73‐то СОУ с ПЧС
„Владислав Граматик“ ‐ учебен корпус ‐ София, район
„Триадица“, ул.“Георги Измирлиев“ № 2, СО“
„Повишаване на енергийната ефективност на
административна сграда на ГДПБЗН‐МВР“
„Подобряване енергийната ефективност на социалната
инфраструктура в община Лесичово“

Белослав

Община Лесичово

МВР ‐ ГДПБЗН

Столична община
район „Триадица“

РИОСВ ‐ Бургас

Годишен доклад за дейността

380,411.70 лв.
154,988.15 лв.
128,470.96 лв.
209,057.06 лв.

182,339.00 лв.
151,142.30 лв.
245,949.48 лв.

200,897.94 лв.

104,974.41 лв.

1,361,887.53 лв.

447,543.18 лв.

236,350.52 лв.

Народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методий ‐ 1929“ – с. Шишманци
ЦДГ „Звездица“, кв. Даме Груев ‐
Сливен
Поликлиника ‐ гр. Долни чифлик,
общ. Долни чифлик.
ОУ „Христо Ботев“ ‐ с. Пчелник, общ.
Долни чифлик
ОУ „Паисий Хилендарски“ ‐ с. Горен
чифлик, общ. Долни чифлик

123,499.30 лв.

1,602,220.62
лв.

Народно читалище „Христо Ботев
1925“ ‐ с. Иваново

Учебната сграда на УНСС ‐ София

504,495.15 лв.

91,967.93 лв.

108,197.57 лв.
593,523.70 лв.

320,691.52 лв.

377,284.14 лв.

1 040 726 лв.

1 224 384,00 лв.

240,706.74 лв.
251,371.77 лв.

283,184.40 лв.

ГДПБЗН‐МВР

838,117.85 лв.

271,493.30 лв.

295,731.49 лв.

986,021.00 лв.

73 СОУ с ПЧС „Владислав Граматик“ ‐
учебен корпус, София

Дом за възрастни хора с увреждания
„Света Петка“ ‐ с. Щърково
СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐
Белослав
Основно училище „Димитър
Матевски“ – Меричлери
Целодневна детска градина №5 ‐
филиал с. Ябълково
ЦДГ№7 „Калина“ с Дневен център за
деца с увреждания“ ‐ Дупница
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ‐ Дупница

319,403.88 лв.

Административната сграда РИОСВ ‐
Бургас

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

ОД МВР ‐ Монтана

Столична община,
район „Красно село“

Столична община,
район „Красно село“

Община Дупница

Община Венец

Община Белослав

Технически
университет ‐
Габрово

Община Лесичово

БАН ‐ ИОХЦФ

Община Долни
чифлик

41

„Саниране на ОДЗ „Първи юни „ ‐ с. Страшимирово, общ.
Белослав“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
обществена сграда в УПИ V ‐ 234, кв. 24 , с. Венец“
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в обединено детско
заведение (ОДЗ) №11 „Таушаница“ ‐ Дупница“
„Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната
ефективност и намаляване консумацията на енергия в
сградата на 34‐то ОУ „Стою Шишков“
„Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната
ефективност и намаляване консумацията на енергия в
сградата на 142‐ро ОУ „Веселин Ханчев“„
„Ремонтно‐възстановителни работи на сградата на ОДМВР
– Монтана, на адрес: Монтана, бул. „Александър
Стамболийски“ № 2 във връзка с повишаване на
енергийната ефективност на същата“

„Прилагане на ЕСМ в сгради от учебен комплекс на ТУ ‐
Габрово“

„Енергоспестяващо улично осветление в община Долни
чифлик“
„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на
Института по органична химия с Център по фитохимия
(ИОХЦФ) ‐ БАН“
„Подобряване енергийната ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил
и Методий“ – с. Боримечково, община Лесичово“

58,703.55 лв.

66,861.00 лв.

38,894.30 лв.

69,063.00 лв.

78,660.00 лв.

45,758.00 лв.

1,039,330.16
лв.
2,201,040.00
лв.

142ро ОУ „Веселин Ханчев“ ‐
Столична община, район, „Красно
село“
ОДМВР – Монтана, на адрес:
Монтана, бул. „Александър
Стамболийски“ № 2

327,562.10 лв.

ОДЗ „Таушаница ‐ Дупница

1,253,701.99
лв.

617,146.10 лв.

Обществена сграда в УПИ V ‐ 234, кв.
24 , с. Венец

34то ОУ „Стою Шишков“ ‐ Столична
община, район „Красно село“

230,000.00 лв.

ОДЗ „Първи юни „‐ с. Страшимирово

1,222,077.00
лв.

270,242.43 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с.
Боримечково, община Лесичово
Учебен комплекс на ТУ ‐ Габрово

397,000.00 лв.

1,870,884.00 лв.

883,430.64 лв.

1,065,646.69 лв.

278,427.79 лв.

524,574.19 лв.

195,500.00 лв.

1,038,765.45 лв.

229,706.07 лв.

337,450.00 лв.

2,021,869.08 лв.

49,008.45 лв.

57,657.00 лв.

2,378,669.50 лв.

441,182.58 лв.

519,038.33 лв.

Институт по органична химия с
Център по фитохимия (ИОХЦФ) ‐ БАН

НЧ „ Изгрев‐ 1919“‐ гр. Долни
чифлик, общ. Долни чифлик
Наблюдавано жилище ‐ с. Солник,
общ. Долни Чифлик
ЦДГ „Пламъче“ ‐ с. Пчелник, общ.
Долни чифлик
НУ „Св.Св.Кирил и Методий“ и ЦДГ
„Щастливо детство“‐ с. Старо
Оряхово, филиал Шкорпиловци,
общ. Долни чифлик
Дом за възрастни хора с умствена
изостаналост ‐ с. Горен чифлик
Улично осветление, община Долни
чифлик

Национален доверителен екофонд

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Община Приморско

Община Казанлък

Община Казанлък

Община Бяла
Слатина
Икономически
университет ‐ Варна

Община Каспичан

Община Каспичан

Институт по целулоза
и хартия АД
Министерство на
правосъдието ‐
главна дирекция
„Изпълнение на
наказанията“

Община Павликени

Община Павликени

РИОСВ ‐ Велико
Търново

ОД МВР ‐ Монтана

Годишен доклад за дейността
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„Саниране и енергоспестяващи мерки на административно ‐
делова сграда с идентификатор 58356.501.570.1 и сграда за
обществено хранене с идентификатор 58356.501.570.2,
находящи се в УПИ III, кв. 27 по плана на Приморско“

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Център за
настаняване от семеен тип „Слънце“ в Каспичан, област
Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно
читалище „Христо Ботев ‐ 1892“, с. Марково, община
Каспичан, област Шумен“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административна сграда на община Бяла Слатина“
„Основен ремонт на отоплителна система в учебен блок 2 на
Икономическия университет ‐ Варна“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
административна сграда на община Казанлък, предоставена
за социални услуги“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата
на здравна служба в с. Дунавци, община Казанлък“

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на затвора в
Плевен“

„Ремонтно‐възстановителни работи на сграда, в която са
предоставени самостоятелни обекти за нуждите на ОДМВР –
Монтана, съгласно РМС 719/ 18.ІХ.2015 г.“
„Повишаване на енергийната ефективност в сградата на
РИОСВ – Велико Търново“
„Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“, село Батак, община Павликени“
„Повишаване енергийната ефективност на ОУ „Филип Тотю“,
село Върбовка, община Павликени“
„Въвеждане на енергоспестяващите мерки в сградата на
„Институт по целулоза и хартия“ АД“

503,301.78 лв.

111,815.89 лв.

131,548.10 лв.

592,119.74 лв.

174,046.24 лв.

401,372.21 лв.

931,232.93 лв.

230,171.51 лв.

204,760.28 лв.

472,202.60 лв.

Икономически университет ‐ Варна
Административна сграда на община
Казанлък, предоставена за социални
услуги
Здравна служба в с. Дунавци,
община Казанлък“
Административно делова сграда,
Приморско
Сграда за обществено хранене,
Приморско

1,095,568.15
лв.

Административна сграда на община
Бяла Слатина

270,790.01 лв.

Народно читалище „Христо Ботев ‐
1892“, с. Марково

135,646.40 лв.

1,056,295.42 лв.

1,242,700.49
лв.

159,584.00 лв.

584,737.95 лв.

165,528.83 лв.

194,739.80 лв.
687,927.00 лв.

475,895.95 лв.

429,808.08 лв.

818,743.80 лв.

559,877.59 лв.

505,656.57 лв.

963,228.00 лв.

Център за настаняване от семеен тип
„Слънце“ в Каспичан, област Шумен

Затворът в Плевен

„Институт по целулоза и хартия“ АД

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село
Батак, община Павликени
ОУ „Филип Тотю“, село Върбовка,
община Павликени“

РИОСВ – Велико Търново

ОДМВР – Монтана
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НАП

НАП

НАП

Община Мадан

Община Стрелча

Община Белослав

Община Каспичан

Община Девня

Община Каспичан

Община Каспичан

Община Каспичан

Община Каспичан

Община Каспичан

43

„Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие чрез редуциране
консумацията на енергия и ресурси в административна
сграда на НАП на адрес: София, бул. „Дондуков“ № 52“
„ Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие чрез редуциране
консумацията на енергия и ресурси в административна
сграда на НАП на адрес: София, ул. „Аксаков“ № 29“
„Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие чрез редуциране
консумацията на енергия и ресурси в административна
сграда на НАП на адрес: Пловдив, ул. „Скопие“ № 106“

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 2
сгради ‐ общинска собственост“

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Освобождение‐1904“ в град
Каспичан, квартал Калугерица, област Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Каменен стълб‐1888“ в с. Кюлевча,
община Каспичан, област Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Просвета‐1911“ в Плиска, община
Каспичан, област Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Васил Лавски‐1924“ в с. Върбяне,
община Каспичан, област Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Васил Левски‐1927“ в с. Златна нива,
община Каспичан, област Шумен“
„Реконструкция и модернизация на системата за улично
осветление на община Девня“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народ‐
но читалище „Пробуда‐1928“ в Каспичан, област Шумен“
„Прилагане на енергоспестяващи мерки на сграда за
обществено обслужващи дейности ‐ Клуб на пенсионера
„Никола Лефтеров“ ‐ с. Страшимирово, община Белослав“
„Реновиране и прилагане мерки по енергийна
ефективност на Читалище „Просвещение“ в Стрелча“

453,333.33 лв.

20,000.00 лв.

553,333.33 лв.

НАП на адрес: София, ул. „Аксаков“
№ 29

НАП на адрес: Пловдив, ул. „Скопие“
№ 106

1,044,579.65 лв.
629,470.08 лв.

ЦДГ Мир ‐ с. Върбина
Общинска администрация ‐ Мадан
НАП на адрес: София, бул.
„Дондуков“ № 52

1,625,832.00 лв.

72,000.00 лв.

470,333.33 лв.

17,000.00 лв.

385,333.33 лв.

887,892.70 лв.
535,049.57 лв.

1,381,957.20 лв.

61,200.00 лв.

321,586.21 лв.

378,336.72 лв.

Читалище „Просвещение“ в Стрелча

Клуб на пенсионера „Никола
Лефтеров“ ‐ с. Страшимирово

1,507,937.40 лв.

174,939.48 лв.

132,271.04 лв.

153,532.44 лв.

61,446.43 лв.

97,373.28 лв.

1,774,044.00 лв.

205,811.15 лв.

Народно читалище „Васил Левски‐
1927“ в с. Златна нива
Улично осветление на община
Девня
Народно читалище „Пробуда‐1928“
в Каспичан

155,612.99 лв.

180,626.40 лв.

72,289.92 лв.

114,556.80 лв.

Народно читалище „Васил Лавски‐
1924“ в с. Върбяне

Народно читалище „Освобождение‐
1904“ в град Каспичан, квартал
Калугерица, област Шумен“
Народно читалище „Каменен стълб‐
1888“ в с. Кюлевча, община
Каспичан, област Шумен
Народно читалище „Просвета‐1911“
в Плиска,община Каспичан, област
Шумен

Национален доверителен екофонд
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Община Свиленград

Община Симитли

Община Трявна

Община Каспичан

Община Провадия

Община Златоград

РИОСВ ‐ Стара Загора

Община Средец

Община Две могили

Община Свищов

НП Рила

Община Стрелча

НАП

НАП

НАП

Годишен доклад за дейността

44

„Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие чрез редуциране
консумацията на енергия и ресурси в административна
сграда на НАП на адрес: Сливен, ул. „Столипин“ № 19“
„Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие чрез редуциране
консумацията на енергия и ресурси в административна
сграда на НАП на адрес: Ямбол, ул.“ Кабиле“ № 1“
„Повишаване на енергийната ефективност и намаляване
на екологичното въздействие в административна сграда
на НАП на адрес: Ямбол, ул. „Търговска“ № 2“
„Реновиране и прилагане мерки по енергийна
ефективност на сградата на общинската администрация
в Стрелча“
„Подобряване на енергийната ефективност на админис‐
тративната сграда на Дирекция „НП Рила“ Благоевград“
„Енергийна ефективност в МБАЛ „Д‐р Димитър
Павлович“ ‐ Свищов
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в ЦДГ „Първи
юни“ ‐ с. Баниска, община Две могили“
„Изработване на проект за саниране и енергоспестяващи
мерки на сградата на ПГМССЕ „Н. Й. Вапцаров в УПИ ІІ,
кв. 16 по регулационния план на гр. Средец“
„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, РИОСВ
– Стара Загора, ул. „Стара планина“ №2“
„Енергоефективни мерки за сградата на МБАЛ „Проф. д‐
р Асен Шопов“ ЕООД ‐ Златоград“
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ
„Царица Йоанна“ – Провадия
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
Народно читалище „Христо Ботев‐1896“ в с. Каспичан,
община Каспичан, област Шумен
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност и
здравната инфраструктура на община Трявна“
„Подмяна на улично осветление с енергоспестяващо на
територията на община Симитли“
„Повишаване на енергийната ефективност на ПГССИ
„Христо Ботев“ – Свиленград“
19,333.33 лв.

469,885.00 лв.
90,414.00 лв.

НАП на адрес: Ямбол, ул.
„Търговска“ № 2“
Общинската администрация в
Стрелча
Дирекция „НП Рила“ ‐ Благоевград

124,336.80 лв.

Народно читалище „Христо Ботев‐
1896“ в с. Каспичан

ПГССИ „Христо Ботев“ ‐ Свиленград

978,674.68 лв.

1,935,353.00 лв.

853,935.00 лв.

МБАЛ „Царица Йоанна“ – Провадия

Улично осветление Симитли

636,426.04 лв.

МБАЛ „Проф. д‐р Асен Шопов“, ‐
Златоград

1,603,866.00 лв.

331,617.00 лв.

РИОСВ – Стара Загора

Общинска сграда на здравните
заведения

376,252.19 лв.

244,996.90 лв.

ПГМССЕ Н. Й. Вапцаров ‐ гр. Средец

ЦДГ „Първи юни“ ‐ с. Баниска

3,044,218.56 лв.

72,753.34 лв.

НАП на адрес: Ямбол, ул. „Кабиле“
№1

МБАЛ „Д‐р Димитър Павлович“ ‐
Свищов

87,333.33 лв.

НАП на адрес: Сливен, ул.
„Столипин“ № 19

831,873.48 лв.

1,645,050.05 лв.

1,363,286.10 лв.

105,686.28 лв.

725,844.75 лв.

540,962.13 лв.

281,874.45 лв.

319,814.36 лв.

208,247.37 лв.

2,587,585.78 лв.

76,851.90 лв.

399,402.25 лв.

16,433.33 лв.

61,840.34 лв.

74,233.33 лв.
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Оряховица

Община Пловдив
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„Енергоефективни мерки в Средношколско общежитие
– Враца“
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки и текущ
ремонт на сградния фонд на Клиника по инфекциозни
болести на УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД, находяща се в УПИ
ХVІІ 510.247, здравеопазване в кв.2а, по плана на жк
„Кишинев“ ‐ Пловдив“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на ОУ
„Св. Паисий Хилендарски“ ‐ Горна Оряховица“
„Проект за внедряване на енергоспестяващи мерки
(ЕСМ) в сградата на Професионална гимназия по
механоелектротехника „Н. Й. Вапцаров“, база Ботунец,
кв.Ботунец, район Кремиковци ‐ София“

„Изпълнение на енергоспестяващи мерки в общински
сгради в с. Ангел Войвода и с. Минерални бани, община
Минерални бани“

Община Минерални
бани

Община Враца

„Енергоефективни мерки в ПГТР –Враца“

„Повишаване енергийната ефективност на сградния
фонд на три читалища на територията на община
Белово“

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с. Кънчево
„Подмяна и модернизация на уличното осветление на
територията на община Дългопол“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
ДГ „Детелина“ ‐ с. Дъбово, общ. Мъглиж „
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
ДГ „Първи юни“‐ с. Ягода, общ. Мъглиж“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ‐ Горна Оряховица“
„Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо
на територията на селища ‐ Зимница, Тулово, Ягода и
Юлиево в община Мъглиж“

Община Враца

Община Белово

Община Мъглиж

Община Горна
Оряховица

Община Мъглиж

Община Мъглиж

Община Дългопол

Община Казанлък

509,151.53 лв.

1,010,674.93 лв.

Професионална гимназия по
механоелектротехника „Н. Й.
Вапцаров“ ‐ София

4,566,633.79 лв.

2,430,360.78 лв.

ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ ‐
Горна Оряховица

УМБАЛ „Св. Георги“ ЕАД ‐ Пловдив

Средношколско общежитие – Враца

993,000.00 лв.

3,337,380.31 лв.

676,139.00 лв.

480,000.00 лв.

7,605,589.15 лв.

476,381.00 лв.

ДГ „Първи юни“ ‐ с. Ягода
МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ‐ Горна
Оряховица
Улично осветление в Зимница,
Тулово, Ягода и Юлиево община
Мъглиж
Читалище „Искра“ ‐ с. Сестримо
Читалище „Просвета“ ‐ с.
Аканджиево
Читалище „Александър Пипонков‐
Чапай“ ‐ с. Дъбравите
ПГТР ‐ Враца
Кметство и филиал на ЦДГ
„Снежанка“ ‐ с. Ангел Войвода
Комплексна обществена сграда с.
Минерални бани

403,426.00 лв.

1,303,000.00 лв.

Уличното осветление ‐ Дългопол
ДГ „Детелина“ ‐ с. Дъбово

163,809.88 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Кънчево

859,073.69 лв.

432,778.80 лв.

3,881,638.72 лв.

2,065,806.66 лв.

844,050.00 лв.

2,836,773.26 лв.

574,718.15 лв.

408,000.00 лв.

6,464,750.78 лв.

404,923.85 лв.

342,912.10 лв.

1,107,550.00 лв.

139,238.40 лв.

Национален доверителен екофонд
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„Повишаване на енергийната ефективност на ЦДГ
„Синчец“, Павел баня, и ЦДГ „Радост“, село Осетеново,
община Павел баня, област Стара Загора“
„Повишаване на енергийната ефективност в МБАЛ ‐
община Левски“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в
сградата на ДЦДМУ „Надежда“ и ЦДГ „Детски рай“ –
Велинград“
„ Повишаване на енергийната ефективност на МЖК
„Хаджи Димитър“, рСайон Подуяне, София

„Енергийно оптимизиране на училище и общежитие в
Аграрно‐техническа професионална гимназия, Златица“

„ Енергийна ефективност на ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ ‐ с. Раданово“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
ЦДГ „Пролет“ ‐ гр. Бяла, община Бяла, област Русе“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
начално училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ гр. Бяла,
община Бяла, област Русе“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
ОДЗ „Стадиона“ ‐ гр. Бяла, община Бяла, област Русе“
„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект
Общинска администрация ‐ гр. Бяла, община Бяла,
област Русе“
„Обновяване на системата на уличното осветление на
община Мирково“
„Ремонтни дейности за подобряване на енергийната
ефективност и авторски надзор на сградата на СДВР“,
находяща се в София, ул.“Антим I“ №5
„Изграждане на ново енергоспестяващо улично
осветление по пътя към творчески дом „Пампорово‐БНТ“
и хотел „Евридика“, кк „Пампорово „

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на
помощна сграда и Корпус 4 –физкултурен салон към
Стара гимназия –училище „Кнежица“ ‐ Кнежа“

СО район „Подуяне“ ‐ София

ЦДГ „Детски рай“ ‐ Велинград

ДЦДМУ „Надежда“ ‐ Велинград

МБАЛ ‐ община Левски

ЦДГ „Радост“, село Осетеново

Улично осветление по пътя към
творчески дом „Пампорово‐БНТ“ и
хотел „Евридика“, кк „Пампорово“
Сграда и общежитие в Аграрно‐
техническа професионална
гимназия ‐ Златица
ЦДГ „Синчец“, Павел баня

Сградата на СДВР ‐ София

869,133.29 лв.

1,138,938.14 лв.

2,999,400.00 лв.

543,280.60 лв.

531,716.00 лв.

115,310.00 лв.

1,898,891.00 лв.

487,527.00 лв.

387,053.00 лв.

ОДЗ „Стадиона“ ‐ гр. Бяла

Уличното осветление на община
Мирково

388,743.00 лв.

Начално училище „Св. Св. Кирил и
Методий“ ‐ гр. Бяла

222,055.00 лв.

175,224.00 лв.

ЦДГ „Пролет“ – гр. Бяла

Общинска администрация ‐ гр. Бяла

316,105.97 лв.

602,875.68 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Раданово

Помощна сграда и физкултурен
салон към Стара гимназия –училище
„Кнежица“ Кнежа

738,763.30 лв.

968,097.42 лв.

2,549,490.00 лв.

461,788.51 лв.

451,958.60 лв.

98,013.50 лв.

1,614,057.35 лв.

414,397.95 лв.

188,746.75 лв.

328,995.05 лв.

330,431.55 лв.

148,940.40 лв.

268,690.07 лв.

512,444.33 лв.
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Община Пазарджик

„Лозана“ ЕАД
гр. София

Община Козлодуй

Община Търговище

Община Севлиево

Община Костенец

Държавна
психиатрична болница
гр.Кърджали
Университетска
многопрофилна
болница „ Св. Анна“
АД ‐ София

Община Годеч

Община
Стамболийски

Община
Стамболийски

Спортна зала „Хебър“ ‐Пазарджик

„Устойчивото развитие на община Пазарджик чрез
внедряване на енергоспестяващи мерки в сградата на
спортна зала „Хебър“ ‐ Пазарджик“
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1,134,983.00 лв.

Общинско дружество/предприятие,
специализирано за работа на хора с
увреждания

„Лозана“ ЕАД – енергийнонезависимо и
енергийноефективно общинско предприятие“

1,237,412.36 лв.

2,039,706.42 лв.

Улично осветление на територията
на община Козлодуй

1,384,506.12 лв.

1,169,299.00 лв.

1,882,808.64 лв.

737,801.15 лв.

Специализирана болница за
долекуване, продължително
лечение и рехабилитация ЕООД ‐
Костенец
Административна сграда на община
Костенец – град Костенец, община
Костенец
МБАЛ „Д‐р Стойчо Христов“ ЕООД ‐
Севлиево

Университетска многопрофилна
болница „ Св. Анна“ АД ‐ София

3,129,114.00 лв.

499,570.00 лв.

Уличното осветление на община
Годеч
Държавна психиатрична болница ‐
Кърджали

711,794.27 лв.

1,203,379.34 лв.

Спортна зала „Тракия“

Медицински център I – гр.
Стамболийски

Административна сграда на ул.
„Стефан Караджа“ №2 ‐ Търговище

„Повишаване на енергийната ефективност на МБАЛ „Д‐р
Стойчо Христов“ ЕООД – Севлиево“
„Основно обновяване при условията на чл. 169, ал. 1 и
ал. 3 от ЗУТ на съществуваща Административна сграда на
ул. „Стефан Караджа“ №2 в УПИ XIV, кв. 100, ПИ
73626.507.229.18 ‐ Търговище“
„Реконструкция и изграждане на ефективно и
екологично енергоспестяващо улично осветление на
територията на община Козлодуй“

Намаляване на емисиите на парникови газове в
общинската публична инфраструктура на територията на
община Костенец“

„ Мерки по енергийна ефективност с цел снижаване
емисиите на СО2 газове в атмосферата в УМБАЛ „ Св.
Анна“ АД ‐ София

„Внедряване на енергийноефективни мерки на обект
„Медицински център I – гр. Стамболийски“
„Внедряване на енергийноефективни мерки на обект
Спортна зала „Тракия“, находяща се в УПИ XVII – Спортен
терен, кв. 12 по плана на град Стамболийски“
„Обновяване на системата на уличното осветление на
община Годеч“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на
Държавна психиатрична болница
Кърджали“

1,051,800.51 лв.

964,735.55 лв.

1,733,750.46 лв.

627,130.98 лв.

1,176,830.20 лв.

993,904.15 лв.

1,600,387.34 лв.

2,659,746.90 лв.

424,634.50 лв.

605,025.13 лв.

1,022,872.44 лв.

Национален доверителен екофонд

368

378

2

3

397

389

297

212

380

382

392

359

8

9

10

11

12

13

14

376

367

7

6

5

387

329

1

4

Проект
№

№ по
ред

Столична община
район „Витоша“

МВР ‐ ГДПБЗН

Община Хасково

Община Трън

Община Каспичан

Община Братя
Даскалови

Община Бургас

Община Дупница

Община Белослав

БАН ‐ НИГГГ

Община Горна
Оряховица
Басейнова
дирекция ‐ Варна

Община Казанлък

Община София

Бенефициер

Годишен доклад за дейността
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„Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в
Белослав ‐ община Белослав“
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в МБАЛ „Св. Иван
Рилски“ и ЦДГ №7 „Калина“ с Дневен център за деца с
увреждания“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на уличното
осветление в к‐с „Славейков“; к‐с „Изгрев“; к‐с „Зорница“ ‐
община Бургас“
„Енергоефективни мерки посредством енергия от
възобновяеми източници в сградата на общинска
администрация ‐ община Братя Даскалови „
„Пестим енергия за чиста околна среда“ Каспичан
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда
Обединено детско заведение „Ален мак“ ‐ Трън“
„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОДЗ 3
„Зорница“ ‐ сграда на ЦДГ 2 на ул. „Добруджа“ № 59 ‐ Хасково“
„Повишаване на енергийната ефективност на
административна сграда на ГДПБЗН‐МВР“
„Подобряване на енергийната ефективност
на сградата на 86‐о ОУ „Св. Климент Охридски“ –
с. Владая“

„Съхранена топлина – НИГГГ“

„Повишаване на енергийната ефективност в 44‐то СОУ
„Неофит Бозвели“, район „Подуяне“ ‐ София“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на СУ
„Екзарх Антим I“ ‐ Казанлък“
„Модернизация и внедряване мерки за енергийна
ефективност на ЦДГ „Първи юни“ ‐ Горна Оряховица“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата
на Басейнова дирекция „Черноморски район“

Заглавие на проекта

5,322,848.58 лв.

6,262,174.80 лв.

283,184.40 лв.
598,498.02 лв.

86‐о ОУ „Св. Климент Охридски“ ‐
с. Владая

633,066.82 лв.

ОДЗ 3 „Зорница“ ‐ сграда на ЦДГ 2
на ул. „Добруджа“ № 59 ‐ Хасково
ГДПБЗН‐МВР

174,250.50 лв.

257,819.91 лв.

508,723.32 лв.

240,706.74 лв.

538,106.80 лв.

148,112.93 лв.

219,146.92 лв.

665,115.44 лв.

504,495.15 лв.

593,523.70 лв.

782,488.75 лв.

965,820.83 лв.

468,180.00 лв.

513,885.68 лв.

267,125.85 лв.

1,172,004.28 лв.

1,136,259.80 лв.

550,800.00 лв.

604,571.39 лв.

314,265.71 лв.

1,378,828.56 лв.

Стойност на проекта
Общо
Искано
финансиране
596,471.67 лв.
507,000.92 лв.

ОДЗ „Ален мак“ ‐ Трън

Поликлиника ‐ Каспичан

Общинска администрация, с. Братя
Даскалови

ЦДГ „Първи юни“ ‐ Горна
Оряховица
Басейнова дирекция
„Черноморски район“ ‐ Варна
Национален институт по геофизика,
геодезия и география (НИГГГ)
Улично осветление в Белослав ‐
община Белослав
ЦДГ №7 „Калина“ с Дневен център
за деца с увреждания“ ‐ Дупница
МБАЛ“Св.Иван Рилски“ ‐ Дупница
Уличното осветление в к‐с
„Славейков“; к‐с „Изгрев“; к‐с
„Зорница“ ‐ община Бургас

44‐то СОУ „Неофит Бозвели“,
район „Подуяне“ ‐ София
СОУ „Екзарх Антим I“ ‐ Казанлък

Име на обект, населено място

ФОРМУЛЯРИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ В НДЕФ ПРЕЗ 2016 Г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.2

394

384

383

388

377

330

331

365

321

363

327

398

330

400

320

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

Община Русе

Община Раковски

Община
Момчилград

УНСС

Община Балчик

Община Ветрино

Община Бургас

Община Чавдар

Община
Момчилград

Община
Момчилград

Университет
„Проф. д‐р Асен
Златаров“ ‐ Бургас

Столична община

Белослав

Община Белослав

Община Белослав
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„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на четири
обекта от образователната, културната и социалната
инфраструктура на община Русе“

„Модернизация на уличното осветление в община Балчик ‐
област Добрич“
„Подобряване на енергийната ефективност на учебната
сграда на УНСС“
„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ ‐ с. Груево, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Нановица“, и ОУ „В. Левски“ ‐ с. Равен, община
Момчилград“
Внедряване на енергийно‐.ефективни мерки за Народно
читалище „Св. Св. Кирил и Методий ‐ 1929“ ‐ с. Шишманци“

„Модернизация на уличното осветление в община Ветрино“

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда на
ЦДГ „Букет“ ‐ с. Равен, община Момчилград
„Прилагане на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в сградите на читалището и пощата ‐ с. Чавдар“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата
на Диагностично ‐консултативен център 1 Бургас – ЕООД“

„ Прилагане на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ с. Груево, ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Нановица, и ОУ „В. Левски“ ‐ с. Равен, община Момчилград“

„Въвеждане на мерки за повишаване на енергийна
ефективност в сградата на Софийската математическа
гимназия „Паисий Хилендарски“
„Осъществяване на мерки за енергийна ефективност на сграда
на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към
университет „Проф. д‐р Асен Златаров“ ‐ Бургас“

„Саниране на ОДЗ „Дора Габе“‐ с. Езерово, общ. Белослав“

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обект: НЧ
„Добруджа‐1929г.“ ‐ с. Разделна, общ. Белослав“

„Саниране на СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ Белослав“

ОУ „Н. Й. Вапцаров“ ‐ с. Груево
ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Нановица
ОУ „В. Левски“ ‐ с. Равен
Народно читалище „Св. Св. Кирил и
Методий ‐ 1929“ ‐ с. Шишманци
Общежитие за средношколци ‐ Русе
ОДЗ „Райна Княгиня“ ‐ гр. Мартен
ОУ „Отец Паисий“ ‐ гр. Мартен
Общински детски център за
култура и изкуство ‐ Русе

Учебната сграда на УНСС ‐ София

2,752,918.50 лв.

236,350.52 лв.

1,188,748.67 лв.

1,602,220.62 лв.

3,087,953.21 лв.

1,569,843.48 лв.

436,291.13 лв.

ДКЦ 1 ‐ Бургас
Уличното осветление в община
Ветрино
Улично осветление ‐ с. Кранево;
Балчик

203,457.68 лв.

249,647.44 лв.

1,188,748.67 лв.

1,261,474.11 лв.

2,339,980.73 лв.

200,897.94 лв.

1,010,436.37 лв.

1,361,887.53 лв.

2,624,760.23 лв.

1,334,366.96 лв.

370,847.46 лв.

172,939.03 лв.

212,200.32 лв.

1,010,436.37 лв.

1,072,252.99 лв.

1,012,586.05 лв.

194,664.25 лв.

229,016.76 лв.
1,191,277.70 лв.

86,463.98 лв.

653,611.21 лв.

101,722.33 лв.

768,954.37 лв.

Читалището и пощата ‐ с. Чавдар

ОУ „Н. Й .Вапцаров“ ‐ с. Груево
ОУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Нановица
ОУ „В. Левски“ ‐ с. Равен
ЦДГ „Букет“ ‐ с. Равен, община
Момчилград

Университет „Проф. д‐р Асен
Златаров“ ‐ Бургас

Софийска математическа гимназия
„Паисий Хилендарски“

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐
Белослав
НЧ „Добруджа‐1929г.“ ‐ с.
Разделна, общ. Белослав
ОДЗ „Дора Габе“‐ с. Езерово, общ.
Белослав

Национален доверителен екофонд

390

409

163

351

331

370

326

423

435

418

355

431

401

323

408

420

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

„Изпълнение на пакет мерки за повишаване на енергийната
ефективност за сградите на ОДЗ „Пролет“ в село
Мусомище, ОУ „Иван Вазов“ в село Буково и ЦДГ № 6
„Слънце“ в град Гоце Делчев, община Гоце Делчев“

Община Гоце
Делчев

Община Каспичан

Община Венец

Община Аврен

Община Сливен
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„Реконструкция и модернизация на системата за улично
осветление на община Девня“
„Саниране сградата на ЦДГ „Звездица“, кв. „Даме Груев“ ‐
Сливен“
Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в с.
Приселци, община Аврен“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
обществена сграда в УПИ V ‐ 234, кв. 24 ‐ с. Венец“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно
читалище „Христо Ботев‐1892“ ‐ село Марково“

„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на затвора
Плевен“

МП‐ГД
„Изпълнение на
наказанията“

Девня

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 2 сгради ‐
общинска собственост – Мадан“

„Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сграда на
ЦДГ „Букет“ ‐ с. Равен, община Момчилград
„Повишаване енергийната ефективност на сградата на ОУ
„Христо Ботев“ ‐ с. Ново Паничарево, община Приморско“
„Изграждане на енергоспестяващо улично осветление в
Петрич, община Петрич“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на
административна сграда на община Казанлък, предоставена
за социални услуги“

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на 2‐
ро СОУ „Академик Емилиян Станев“

„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в
административната сграда, находяща се в имот с идентифи‐
катор 07079.607.67 КККР на Бургас, ул. „Перущица“ № 67“
„Въвеждане на енергоспестяващи мерки в обединено детско
заведение (ОДЗ) №11 „Таушаница“ ‐ Дупница“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административната сграда на община Раковски“

Община Мадан

Община Казанлък

Община Петрич

Столична
община, район
„Витоша“
Община
Момчилград
Община
Приморско

Община Раковски

Община Дупница

РИОСВ ‐ Бургас

Годишен доклад за дейността

ОДЗ „Пролет“ в село Мусомище
ОУ „Иван Вазов“ в село Буково
ЦДГ № 6 „Слънце“ в град Гоце
Делчев
Улично осветление на община
Девня
ЦДГ „Звездица“ , кв. „Даме Груев“ ‐
Сливен
Улично осветление в с. Приселци,
община Аврен
Обществена сграда в УПИ V ‐ 234,
кв. 24 ‐ с. Венец
Народно читалище „Христо Ботев‐
1892“ ‐ село Марково

Затворът в Плевен

Административна сграда на
община Казанлък, предоставена за
социални услуги
ЦДГ „Мир“ ‐ с. Върбина
Общинска администрация ‐
Мадан

Уличо осветление ‐ Петрич

1,507,937.40 лв.
380,411.70 лв.
472,699.71 лв.
524,574.19 лв.
230,171.51 лв.

447,543.18 лв.
556,117.31 лв.
617,146.10 лв.
270,790.01 лв.

743,580.00 лв.

1,056,295.42 лв.

1,774,044.00 лв.

874,800.00 лв.

1,242,700.49 лв.

535,049.57 лв.

887,892.70 лв.

1,044,579.65 лв.
629,470.08 лв.

174,046.24 лв.

1,997,937.75 лв.

411,158.61 лв.

212,200.32 лв.

442,409.76 лв.

369,102.04 лв.

278,427.79 лв.

271,493.30 лв.

204,760.28 лв.

2,350,515.00 лв.

483,716.01 лв.

249,647.44 лв.

520,482.07 лв.

434,237.69 лв.

327,562.10 лв.

ОДЗ „Таушаница“ ‐ Дупница
Административна сграда – община
Раковски
2‐ро СОУ „Академик Емилиян
Станев“ ‐ Столична община, район
„Витоша“
ЦДГ „Букет“ ‐ с. Равен, община
Момчилград
ОУ „Христо Ботев“ ‐ с. Ново
Паничарево

319,403.88 лв.

Административната сграда РИОСВ ‐
Бургас

404

369

370

443

424

447

396

414

406

422

395

366

429

430

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

Община Каспичан

Община Каспичан

Медицински
институт на МВР

Община Стара
Загора
Община
Димитровград
РИОСВ ‐ Велико
Търново
Технически
университет ‐
Габрово
Икономически
университет ‐
Варна
Община
Димитровград

Община Казанлък

НП Рила

Община
Златоград
Община
Приморско

БАН ‐ ИОХЦФ

51

„Повишаване на енергийната ефективност в болница за
долекуване, продължително лечение и рехабилитация в
Хисаря, филиал на Медицинския институт на МВР“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно
читалище „Васил Лавски‐1924“ в село Върбяне ‐ община
Каспичан, област Шумен“
„Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Народно
читалище „Васил Левски‐1927“ в село Златна нива ‐ община
Каспичан, област Шумен“

155,612.99 лв.

205,811.15 лв.

Народно читалище „Васил Левски‐
1927“ в село Златна нива

2,144,883.73 лв.

377,284.14 лв.

472,202.60 лв.

1,222,077.00 лв.

Народно читалище „Васил Лавски‐
1924“ в село Върбяне

Основно училище „Димитър
Матевски“ – Меричлери
Болница за долекуване,
продължително лечение и
рехабилитация в Хисаря, филиал
на Медицинския институт на МВР

Икономически университет ‐ Варна

„Основен ремонт на отоплителна система в учебен блок 2 на
Икономическия университет ‐ Варна“

„Подобряване на енергийната ефективност на обект Основно
училище „Димитър Матевски“ – Меричлери“

Учебен комплекс на ТУ ‐Габрово

505,656.57 лв.

108,197.57 лв.

Целодневна детска градина №5 ‐
филиал с. Ябълково
РИОСВ – Велико Търново

331,617.00 лв.

131,548.10 лв.

174,939.48 лв.

132,271.04 лв.

1,823,151.17 лв.

320,691.52 лв.

401,372.21 лв.

1,038,765.45 лв.

429,808.08 лв.

91,967.93 лв.

281,874.45 лв.

111,815.89 лв.

76,851.90 лв.

411,158.61 лв.

483,716.01 лв.
90,414.00 лв.

237,772.24 лв.

337,450.00 лв.

279,732.05 лв.

397,000.00 лв.

РИОСВ ‐ Стара Загора

Здравна служба в с. Дунавци,
община Казанлък

Дирекция „НП Рила“ ‐ Благоевград

Институт по органична химия с
Център по фитохимия (ИОХЦФ) ‐ БАН
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Долен, община Златоград
ОУ „Христо Ботев“ ‐ с. Ново
Паничарево

„Прилагане на ЕСМ в сгради от учебен комплекс на ТУ ‐
Габрово“

„Подобряване на енергийната ефективност на сградата на
Институт по органична химия“
„Енергоефективни мерки за ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐
с. Долен, община Златоград“
„Повишаване енергийната ефективност на сградата на ОУ
„Христо Ботев“ ‐ с. Ново Паничарево, общ. Приморско“
„ Подобряване на енергийната ефективност на
административната сграда на Дирекция „НП Рила“ ‐
Благоевград“
„Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградата на
здравна служба в с. Дунавци, община Казанлък“
„Изпълнение на мерки за енергийна ефективност, РИОСВ ‐
Стара Загора, ул. „Стара планина“ №2“
„Подобряване на енергийната ефективност на обект
Целодневна детска градина №5 ‐ филиал с. Ябълково“
„Повишаване на енергийната ефективност в сградата на
РИОСВ – Велико Търново“

Национален доверителен екофонд

Годишен доклад за дейността

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Таблица 1.3

ПРОЕКТИ, ПОСТЪПИЛИ ЗА РАЗГЛЕЖДАНЕ ПО ПИЛОТНАТА СХЕМА
НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ПРОГРАМА „МИНЕРАЛНИ ВОДИ“
№
по
ред

№

Бенефициер

Вх. № / Дата
на внасяне

1

МВ‐
001

Община
Минерални
бани, обл.
Хасково

2

МВ‐
002

3

МВ‐
003

4

МВ‐
004

Стойност
проект

Искана
субсидия

Вид обект

МВ‐
001/15.ХІІ.2016

597 881,31 лв.

298 940,66
лв.

Помпена станция,
водопровод 2 и
събирателен
резервоар

Община
Полски
Тръмбеш

МВ‐
002/16.ХІІ.2016

253 782,97 лв.

126 891,49
лв.

Помпена станция

Община
Сапарева
баня

МВ‐
003/16.ХІІ.2016

905 560,15 лв.

452 780,08
лв.

Събирателен
резервоар

176 847,23
лв.

Водопровод,
събирателен
резервоар и СОЗ пояс
А

1 405 248,70
лв.

702 624,35
лв.

Водопровод 2,
помпена станция
2,сондаж 2 и надземна
част водовземни
съоръжения
Водопровод, помпена
станция, събирателен
резервоар и водомери
на водоизточници

Община
Панагюрище

МВ‐
004/16.ХІІ.2016

353 694,46 лв.

МВ‐
005

Община
Бургас

МВ‐
005/16.ХІІ.2016

6

МВ‐
006

Община
Разлог

МВ‐
006/16.ХІІ.2016

281 881,60 лв.

140 940,80
лв.

7

МВ‐
007

Община
Берковица

МВ‐
007/16.12.2016

1 040 109,82
лв.

520 054,91
лв.

Водопровод

5

8

МВ‐
008

Община
Велинград

МВ‐
008/16.ХІІ.2016

664 777,07 лв.

332 388,54
лв.

Водопровод,надземна
част и оборудване
водовземни
съоръжения и
реконструкция и
ремонт на
измервателна камера

9

МВ‐
009

Община
Септември

МВ‐
009/16.ХІІ.2016

418 769,81 лв.

209 384,91
лв.

Водопровод
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ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ОТ УС НА ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 29.ІІІ.2016 Г.
№

Вх. №

Бенефициер

Обект

1

329

Столична община – район „Подуяне“

2
3

368
378

Казанлък
Горна Оряховица

4

387

Басейнова дирекция „Черноморски
район“ ‐ Варна

Училище
Училище
Детска градина
Административна сграда

ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ОТ УС НА ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 14.VІ.2016 Г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вх. №
376
397
389
297
212
380
382
392
359
394
384
383
388

14

377

Бенефициер
Община Белослав
Община Дупница
Община Бургас
Братя Даскалови
Община Каспичан
Община Трън
Община Хасково
МВР ‐ ГДПБЗН
Столична община, район „Витоша“
Община Белослав
Община Белослав
Община Белослав
Столична община
Университет „Проф. д‐р Асен Златаров“
‐ Бургас

Обект
Улично осветление
Детска градина
Улично осветление
Административна сграда
Социална сграда
Детска градина
Детска градина
Административна сграда
Училище
Училище
Детска градина
Детска градина
Училище
Университетска сграда

ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ОТ УС НА ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 28.VІІ.2016 Г.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Вх. №
365
321
363
327
398
330
400
320
390
409
163
351
331

Бенефициер

Обекти

Община Чавдар
Община Бургас
Община Ветрино
Община Балчик
УНСС
Община Момчилград
Община Раковски
Община Русе
Община Бургас
Община Дупница
Община Раковски
Софийска община, район „Витоша“
Община Момчилград

Читалище и поща
Административна сграда
Улично осветление
Улично осветление
Университетска сграда
Училище
Читалище
4 училища
ДКЦ
Детска градина
Административна сграда
Училище
Детска градина
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ПРОЕКТИ, ОДОБРЕНИ ОТ УС НА ЗАСЕДАНИЕТО, ПРОВЕДЕНО НА 14.ХІІ.2016 Г.

№

Проект №

Бенефициер

Обект

1

326

Община Петрич

2

423

Община Казанлък

3

435

4

418

Община Мадан
Министерство на правосъдието – ГД
„Изпълнение на наказанията“

Улично осветление в селищата на
община Петрич
Община Казанлък, предоставена за
социални услуги
ЦДГ и Кметство ‐ Мадан
Затворът в Плевен
ОДЗ „Пролет“ в село Мусомище, ОУ
„Иван Вазов“ в село Буково и ЦДГ № 6
„Слънце“ в град Гоце Делчев
Улично осветление
ЦДГ „Звездица“, кв. „Даме Груев“ ‐
Сливен

5

355

Община Гоце Делчев

6

431

Община Девня

7

401

Община Сливен

8

323

Община Аврен

9

408

Община Венец

10

420

Каспичан

11

404

БАН

12

369

Община Златоград

13

370

Община Приморско

14

443

Дирекция „НП Рила“

15
16

424
447

Община Казанлък
РИОСВ ‐ Стара Загора

17

396

Община Димитровград

18

414

РИОСВ ‐ Велико Търново

Административна сграда за
административни и социални служби
Народно читалище „Христо Ботев‐
1892“ ‐ село Марково
Институт по органична химия
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ ‐ с.
Долен
ОУ „Христо Ботев“ ‐ с. Ново
Паничарево
Административната сграда на
Дирекция „НП Рила“
Здравна служба в с. Дунавци
РИОСВ ‐ Стара Загора
Целодневна детска градина №5 ‐
филиал с. Ябълково
Сградата на РИОСВ – Велико Търново

19

406

Технически университет ‐ Габрово

Учебен комплекс

20

422

Икономически университет ‐ Варна

21

395

Община Димитровград

22

366

Медицински институт на МВР

Улично осветление в с. Приселци
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Блок 2 на Икономическия университет
‐ Варна
Основно училище „Димитър
Матевски“ – Меричлери
Санаториум в Хисаря

4. Административно‐управленски разходи
а. Командировки
б. Представителни разходи
в. Връзки с обществеността
г. Административни и финансови разходи (в т.ч. одит)

ВСИЧКО

Част Г ‐ РЕЗЕРВ
1 062 581

0

25 000

312 514
41 835
0
160 379
110 300

3. Поддръжка и офис разходи
а. Електричество, отопление, телефони, ел. поща, вода и др.
б. ГСМ и поддръжка на автомобили
в. Застраховки и охрана на имуществото
г. Офис консумативи и сервиз

5. Разходи по дейността на УС

145 200
60 000
20 200
10 000
55 000

2. Консултантски услуги
2А. Резерв за административни разходи

313 011

1 045 581

5 000

10 000
5 000

813 811

0

23 052

206 652
29 562
0
81 114
95 976

105 822
36 504
11 942
6 211
51 165

5 205
237 654
39 861
10 455
0
179 650
0

293 175

808 351

0
0

5 460
5 460
0

в лева

в лева
7 000
5 000
2 000

Отчет ‐ oбщо

План ‐oбщо

5 000
254 423
42 793
10 795
0
249 856
0

а. Обучение на персонала
б. Трудови възнаграждения
в. Социално и здравно осигуряване
г. Социални добавки съгласно КТ

1. Повишаване квалификацията на ИБ, възнаграждения, социално и
здравно осигуряване

Част В ‐ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ

2. Други разходи по институционално развитие

Част Б ‐ ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Консултантски услуги по институционално развитие

Част А ‐ ИНВЕСТИЦИИ
1. Материални дълготрайни активи
2. Нематериални дълготрайни активи

НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВАТА

77

0

92

66
71
0
51
87

73
61
59
62
93

72

104
93
93
97

94

77

0

0
0

78
109
0

в%

Изпълнение ‐
oбщо

55

934 696

0

25 000

146 179
110 000

286 179
30 000

145 000
60 000
20 000
10 000
55 000

160 000
0

5 000
244 847
40 875
10 795

301 517

917 696

5 000

10 000
5 000

7 000
5 000
2 000

Административна
издръжка ИПК ‐ план

737 688

23 052

185 564
13 774
0
75 814
95 976

105 561
36 504
11 681
6 211
51 165

122 324
0

5 205
234 826
39 359
10 455

289 845

726 346

5 882

5 882
0

5 460
5 460
0

Административна
издръжка ИПК ‐
отчет

79

0

92

65
46
0
52
87

73
61
58
62
93

76
0

0
96
96
97

96

79

0

0
0

0
109
0

Изпълнение ‐
ИПК в %

ОТЧЕТНА ГОДИНА (2016) В ЛЕВА

60 000

54 886

0

0

0
0

0

54 886

0

54 886

0

91

0

0

0

0

91

0

91

0

0
0

0

0
0
0

0

Изпълнение ‐
ИПМВ в %

0

0

0

60 000

0

60 000

0

0
0

0

Административ Административна
на издръжка
издръжка ИППВ ‐
ИПМВ ‐ план
отчет

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ДРУГИ ПРОГРАМИ
И АДМИНИСТРАТИВНА ИЗДРЪЖКА НА НДЕФ КЪМ 31.XII.2016 г.

0

0

0
0
0

67 885

0

0

26 335
11 835
0
14 200
300

200
0
200
0
0

29 856
0

9 576
1 918
0

11 494

67 885

План ‐ ДЕ

0

0

0
0

27 119

0

0

21 088
15 788
0
5 300
0

261
0
261
0
0

2 440
0

2 828
502
0

3 330

27 119

Отчет ‐ ДЕ

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Таблица 3.1
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Нетни разходи:

0

Част Г ‐ РЕЗЕРВ [4% от (А+Б+В)]

1 134 223

1 134 223

26 000

5. Разходи по дейността на УС

ВСИЧКО РАЗХОДИ

307 716
27 117
0
146 749
133 850

91 882
46 000
12 882
4 000
29 000

3. Поддръжка и офис разходи ‐ режийни
а. Електричество, отопление, телефони, ел. поща, вода и др.
б. ГСМ и поддръжка на автомобили
в. Застраховки и охрана на имуществото
г. Офис консумативи и сервиз

4. Административно‐управленски разходи
а. Командировки
б. Представителни разходи
в. Връзки с обществеността
г. Административни

156 519
143 927

2. Консултантски услуги по подбора и реализацията на проекти

56

856 756

856 756

0

23 503

263 044
27 514
0
163 688
71 842

92 482
37 661
9 396
4 278
41 147

138 676

234 314
28 612
170 760
28 102
6 840

279 269
31 545
203 492
33 097
11 135

12 000
12 000
0

92 737
54 937
37 800

752 019

Отчет
в лева

1 005 313

59 660
59 660

Част Б ‐ ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
1. Консултантски услуги по институционално развитие
2. Други разходи по институционално развитие

Част В ‐ ТЕКУЩИ РАЗХОДИ
1. Повишаване квалификацията на ИБ, възнаграждения, социално и
здравно осигуряване
а. Обучение на персонала
б. Трудови възнаграждения
в. Социално и здравно осигуряване
г. Социални добавки съгласно КТ

69 250
64 450
4 800

План
в лева

Предходна година (2015)

Част А ‐ ИНВЕСТИЦИИ
1. Материални дълготрайни активи
2. Нематериални дълготрайни активи

НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВАТА

Годишен доклад за дейността

76

76

0

90

85
101
0
112
54

101
82
0
107
142

89

84
0
84
85
61

75

20
20

0
85
788

в%

Изпълнение

10 000
5 000
5 000

7 000
5 000
2 000

1 062 581

1 062 581

0

25 000

312 514
41 835
0
160 379
110 300

145 200
60 000
20 200
10 000
55 000

249 856

313 011
5 000
254 423
42 793
10 795

1 045 581

План
в лева

0
0
0

5 460
5 460
0

813 811

813 811

0

23 052

206 652
29 562
0
81 114
95 976

105 822
36 504
11 942
6 211
51 165

179 650

293 175
5 205
237 654
39 861
10 455

808 351

Отчет
в лева

Отчетна година (2016)

77

77

0

92

66
71
0
51
87

73
61
0
62
93

72

94
0
93
93
97

77

0
0
0

78
109
0

в%

Изпълнение

Таблица 3.2

Проектът „Уча се да уча“ на екип от учници
от Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“
във Велико Търново беше отличен със специална награда
в конкурса на името на Мими Праматарова през 2015 г.
През 2016 г. учениците посетиха столичния завод за отпадъци,
срещнаха се с експерти в МОСВ,
а след това изработиха говорещи кошчета
за разделно събиране на отпадъци
и ги дариха в начални училища.
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Грант Торнтон ООД
Бул. „Черни връх“ № 26, 1421 София
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До Управителния съвет на
НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД
Град София

ДОКЛАД НА НЕЗАВИСИМИЯ ОДИТОР
Доклад относно одита на финансовия отчет
Мнение
Ние извършихме одит на финансовия отчет на НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН
ЕКОФОНД („Фонда“), съдържащ отчета за финансовото състояние към 31 декември 2016 г.
и отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход и отчета за паричните потоци
за годината, завършваща на тази дата, както и пояснителните приложения към финансовия
отчет, включващи и обобщено оповестяване на съществените счетоводни политики.
По наше мнение приложеният финансов отчет дава вярна и честна представа за
финансовото състояние на Фонда към 31 декември 2016 г., за неговите финансови резултати
от дейността и за паричните му потоци за годината, завършваща на тази дата, в съответствие
с Международните стандарти за финансово отчитане (МСФО), приети от ЕС и от
българското законодателство.
База за изразяване на мнение
Ние извършихме нашия одит в съответствие с Международните одиторски стандарти
(МОС). Нашите отговорности съгласно тези стандарти са описани допълнително в раздела от
нашия доклад „Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет“. Ние сме независими
от Фонда в съответствие с Етичния кодекс на професионалните счетоводители на Съвета за
международни стандарти по етика за счетоводители (Кодекса на СМСЕС) заедно с етичните
изисквания на Закона за независимия финансов одит, приложим в България, като ние
изпълнихме и нашите други етични отговорности в съответствие с тези изисквания. Ние
считаме, че одиторските доказателства, получени от нас, са достатъчни и уместни, за да
осигурят база за нашето мнение.
Друга информация, различна от финансовия отчет и одиторския доклад върху него
Ръководството носи отговорност за другата информация. Другата информация се
състои от доклад за дейността, изготвен от ръководството съгласно Закона за
счетоводството, но не включва финансовия отчет и нашия одиторски доклад върху него.
Нашето мнение относно финансовия отчет не обхваща другата информация и ние не
изразяваме каквато и да е форма на заключение за сигурност относно нея, освен ако не е
изрично посочено в доклада ни и до степента, до която е посочено. Във връзка с нашия одит
на финансовия отчет нашата отговорност се състои в това да прочетем другата информация и
по този начин да преценим дали тази друга информация е в съществено несъответствие с
финансовия отчет или с нашите познания, придобити по време на одита, или по друг начин
Регистриран одитор
член на Грант Торнтон Интернешънъл Лтд.
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изглежда да съдържа съществено неправилно докладване. В случай че на базата на работата,
която сме извършили, ние достигнем до заключение, че е налице съществено неправилно
докладване в тази друга информация, от нас се изисква да докладваме този факт. Нямаме
какво да докладваме в това отношение.
Отговорност на ръководството и лицата, натоварени с общо управление
за финансовия отчет
Ръководството носи отговорност за изготвянето и достоверното представяне на този
финансов отчет в съответствие с Международните стандарти за финансово отчитане
(МСФО), приети от ЕС и от българското законодателство, както и за такава система за
вътрешен контрол, каквато ръководството определя като необходима за осигуряване
изготвянето на финансови отчети, които не съдържат съществени неправилни отчитания,
независимо дали дължащи се на измама или на грешка.
При изготвяне на финансовия отчет ръководството носи отговорност за оценяване на
способността на Фонда да продължи да функционира като действащо предприятие,
оповестявайки, когато това е приложимо, въпроси, свързани с предположението за
действащо предприятие, и използвайки счетоводната база на основата на предположението
за действащо предприятие, освен ако ръководството не възнамерява да ликвидира Фонда или
да преустанови дейността му, или ако ръководството на практика няма друга алтернатива,
освен да постъпи по този начин.
Лицата, натоварени с общо управление, носят отговорност за осъществяването на
надзор над процеса по финансово отчитане на Фонда.
Отговорности на одитора за одита на финансовия отчет
Нашите цели са да получим разумна степен на сигурност относно това, дали
финансовият отчет като цяло не съдържа съществени неправилни отчитания, независимо
дали дължащи се на измама или грешка, и да издадем одиторски доклад, който да включва
нашето одиторско мнение. Разумната степен на сигурност е висока степен на сигурност, но
не е гаранция, че одит, извършен в съответствие с МОС и Закона за независимия финансов
одит, винаги ще разкрива съществено неправилно отчитане, когато такова съществува.
Неправилни отчитания могат да възникнат в резултат на измама или грешка и се считат за
съществени, ако би могло разумно да се очаква, че те, самостоятелно или като съвкупност,
биха могли да окажат влияние върху икономическите решения на потребителите, вземани
въз основа на този финансов отчет.
Като част от одита в съответствие с МОС ние използваме професионална преценка и
запазваме професионален скептицизъм по време на целия одит. Ние също така:
 Идентифицираме и оценяваме рисковете от съществени неправилни отчитания във
финансовия отчет, независимо дали дължащи се на измама или грешка, разработваме
и изпълняваме одиторски процедури в отговор на тези рискове и получаваме
одиторски доказателства, които да са достатъчни и уместни, за да осигурят база за
нашето мнение. Рискът да не бъде разкрито съществено неправилно отчитане, което е
резултат от измама, е по-висок, отколкото риска от съществено неправилно отчитане,
което е резултат от грешка, тъй като измамата може да включва тайно споразумяване,
фалшифициране, преднамерени пропуски, изявления за въвеждане на одитора в
заблуждение, както и пренебрегване или заобикаляне на вътрешния контрол.
 Получаваме разбиране за вътрешния контрол, имащ отношение към одита, за да
разработим одиторски процедури, които да са подходящи при конкретните
обстоятелства, но не с цел изразяване на мнение относно ефективността на вътрешния
контрол на Фонда.
 Оценяваме уместността на използваните счетоводни политики и разумността на
счетоводните приблизителни оценки и свързаните с тях оповестявания, направени от
ръководството.
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Годишното събитие на НДЕФ през юни 2016 г. беше посветено
на темата за възможностите за привличане на различни източници
на финансиране за поекти за подобряване на енергийната ефективност
на обществени обекти. Връчени бяха и гдишните награди на името
на Мими Праматарова за 2016 г. на млади творци.

Финансов отчет

ПОЯСНЕНИЯ КЪМ ФИНАНСОВИЯ ОТЧЕТ

1. Информация за фонда
Националният доверителен екофонд (фондът) е публично-правна организация,
създадена в съответствие с:
 Международно суапово споразумение „Дълг срещу околната среда“ и „Дълг срещу
природа“ между правителствата на Република България и Швейцарската
конфедерация, подписано на 23 октомври 1995 г.
 Чл. 3б от Закона за опазване на околната среда (ДВ, бр.63/14.VІІ.1995 г.) и чл. 66, 67,
68 и чл. 142а-з от сега действащия Закон за опазване на околната среда (обн., ДВ,
бр.91/25.ІХ.2002 г., изм. и доп., ДВ бр.46/18.VІ.2010 г.)
 Наредба за устройството и дейността на фонда, приета с ПМС №163 от 14.VІІІ.1995 г.
(ДВ, бр.74/22.VІІІ.1995 г.), изменена с ПМС №96 от 10.V.2004 г. (ДВ, бр. 41/18.V.2004
г.), изменена и допълнена с ПМС №185 от 2.ІХ.2010 г. (ДВ, бр.71/10.ІХ.2010 г.) и с
ПМС №301 от 19.ІХ.2014 г. (ДВ, бр. 81/30.ІХ.2014 г.)
Фондът е създаден за управление на средствата, постъпващи от суапови сделки „Дълг
срещу околна среда“ и „Дълг срещу природа“, от международна търговия с предписани
емисионни единици (ПЕЕ) за парникови газове, от продажба на квоти за емисии на
парникови газове за авиационни дейности, както и от правителства, международни
финансови институции и други дарители, предназначени за опазване на околната среда на
Република България. При осъществяване на своята дейност Националният доверителен
екофонд е независим и се подчинява единствено на вътрешното законодателство и на
международните договори, по които Република България е страна.
Адресът на управление на фонда е: София 1574, бул. „Шипченски проход“ № 67 Б.
1.1. Собственост и управление
Органите на управление на фонда са: Управителен съвет, Консултативен съвет и
Изпълнително бюро.
В съответствие с Наредбата за устройството и дейността на НДЕФ, приета с ПМС
№96 от 10.V.2004 г. (изм. и доп., ДВ, бр. 71/10.ІХ.2010 г. и ДВ, бр. 81/30.ІХ.2014 г.), съставът
на Управителния съвет на НДЕФ се състои от седем души, в т.ч. председател, двама
заместник-председатели и четирима редовни членове, както и трима алтернативни членове.
Консултативният съвет се състои от представители на правителствата и другите
институции, които са предоставили средства или оказват съдействие на фонда, a
Изпълнителното бюро организира дейността на Националния доверителен екофонд.
Към 31.ХІІ.2016 г. ключовият управленски персонал се състои от:
Управителен съвет:
Председател на УС на НДЕФ – доц. д-р Ирена Георгиева, избрана от Министерския
съвет на Република България (Решение №799 на МС от 14.Х.2015 г.).
 Представител на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) – заместникминистър Атанаска Николова - заместник-председател на УС (до 20 ноември 2016 г.).
 Представител на Министерството на финансите (МФ) – заместник-министър Кирил
Ананиев, заменен на 10 февруари 2016 г. със заместник-министър Карина
Караиванова и от 10 август 2016 г. – от Маринела Петрова.
 Представител на Министерството на енергетиката – заместник-министър Антон
Павлов до неговото освобождаване от длъжност през октомври 2015 г.
 Представител на Българската академия на науките (БАН) – проф. Наум Якимов,
заместник-председател на УС.
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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 Представител на Националното сдружение на общините в Република България
(НСОРБ) – г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ.
 Представител на екологичните неправителствените организации - г-жа Любомира
Колчева – директор на Фондация „Екообщност“;
Изпълнително бюро:
Директор на ИБ
Главен счетоводител
Счетоводител

Камелия Георгиева
Антония Тодорова
Маргарита Манолова

Главен експерт управление на програми
Експерт управление на програми

Ивайло Цеков
Валентина Стоянова

Главен експерт управление на проекти
инж. Михаил Денков
Експерт управление на проекти
инж. Галина Велева
Експерт управление на проекти
инж. Александър Беров
Технически асистент
Елена Михайлова
Шофьор
Божидар Вълчков
Фондът се представлява от председателя на УС доц. д-р Ирена Георгиева.
Оперативната дейност се управлява от директора на Изпълнителното бюро Камелия
Георгиева-Николова.
Към 31.ХІІ.2016 г. общият списъчен брой на персонала е 10 души (31.ХІІ.2015 г. - 8).
1.2. Предмет на дейност
Дейността на фонда се извършва в съответствие с Наредбата за устройството и
дейността на Националния доверителен екофонд. Средствата на фонда се разходват за
финансиране и съфинансиране на екологични проекти и дейности в съответствие с условията
на дарителите и с приоритетите на националните екологични стратегии и програми.
Дейността на фонда е насочена в следните основни направления:
 Ликвидиране на замърсявания и увреждания на околната среда, настъпили в минало
време.
 Намаляване замърсяването на въздуха и ограничаване на изменението на климата.
 Опазване чистотата на водите.
 Опазване на биологичното разнообразие.
 Други приоритетни области, включени в националната политика в сферата на
опазване на околната среда.
Основните източници на финансиране във фонда към 31.ХІІ.2016 г. са:
 Целево финансиране на Инвестиционната програма за климата (ИПК) по РМС №№
201/26.ІІІ. 2015 г. и 80/11.ІІ.2016 г.
 Целево финансиране за пилотна схема на Инвестиционната програма „Минерални
води“ по Постановление №322/24.ХІ.2016 г.
 Постъпления в съответствие с Наредба №1/4.ІІІ.2015 г. за определяне на реда и начина
за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни
дейности чрез търг.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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2.

Основа за изготвяне на финансовия отчет

Финансовият отчет на фонда е съставен в съответствие с Международните стандарти
за финансово отчитане (МСФО), разработени и публикувани от Съвета по международни
счетоводни стандарти (СМСС) и приети от Европейския съюз (МСФО, приети от ЕС). По
смисъла на параграф 1, точка 8 от Допълнителните разпоредби на Закона за счетоводството,
приложим в България, терминът „МСФО, приети от ЕС“ представляват Международните
счетоводни стандарти (МСС), приети в съответствие с Регламент (ЕО) 1606/2002 на
Европейския парламент и на Съвета по международни счетоводни стандарти.
Финансовият отчет е съставен в български лева, което е функционалната валута на
фонда. Всички суми са представени в хиляди лева (‘000 лв.) (включително сравнителната
информация за 2015 г.), освен ако не е посочено друго.
Финансовият отчет е съставен при спазване на принципа на действащо предприятие.
Към датата на изготвяне на настоящия финансов отчет ръководството е направило
преценка на способността на фонда да продължи своята дейност като действащо
предприятие на база на наличната информация за предвидимото бъдеще. След извършения
преглед на дейността на фонда ръководството очаква, че НДЕФ има достатъчно финансови
ресурси, за да продължи оперативната си дейност в близко бъдеще и продължава да прилага
принципа за действащо предприятие при изготвянето на финансовия отчет.
Инвестиционната програма за климата стартира на базата на Решение №201 от
26.ІІІ.2015 г. на Министерския съвет с предоставянето на средства на основание на § 4 от
преходните и заключителни разпоредби на Закона за ограничаване изменението на климата.
През 2016 година с Решение №80 от 11.ІІ.2016 г. на Министерския съвет на НДЕФ бяха
отпуснати 15 000 000 лв. допълнителни средства. Средствата бяха предвидени за
финансиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на държавни и
общински обекти (14 000 000 лв.) и за насърчаване използването на електромобили и
хибридни автомобили от публичните институции (1 000 000 лв).
През 2016 г. продължи набирането на проектни предложения, регламентирано от
Оперативното ръководство на Инвестиционната програма за климата. Приемът на заявления
за изразяване на интерес е постоянен процес. Не се публикуват покани с фиксирани срокове.
Формулярите, съдържащи пълните проектни предложения, се внасят от бенефициерите след
получаване на писмо за одобреното от Комисията за подбор и отчитане на изпълнението на
проектите заявление за изразяване на интерес, без да се поставят срокове за това.
През отчетната година са постъпили общо 111 заявления за проявяване на интерес за
финансиране на мерки за подобряване на енергийната ефективност на публични обекти
С решение на УС на НДЕФ от 29.ІІІ.2016 г. бяха одобрени изменения в Оперативното
ръководство на ИПК, които позволиха стартирането на Пилотната схема за насърчаване
използването на електромобили в обществения сектор. Крайният срок за подаване на
формуляри беше 31.V.2016 година. В рамките на поканата постъпиха 26 формуляра, в които
бенефициерите кандидатстваха за купуването на 34 електромобила и 10 електрически
хибридни автомобила.
Инвестиционната програма „Минерални води“ стартира на базата на Постановление
№ 322 от 24.ХІ.2016 г. на Министерския съвет, с което на НДЕФ се възлага да администрира
средства в размер на 3 500 000 лева за финансиране на проекти, водещи до оползотворяване
на топлинната енергия на минералните води и като резултат - директно или индиректно
намаляване на емисиите на парникови газове.
На базата на вече утвърдения опит от изпълнението на две програми (Националната
схема за зелени инвестиции и Инвестиционната програма за климата) ИБ на НДЕФ изготви и
предложи за одобрение от УС на НДЕФ Оперативно ръководство за новата Инвестиционна
програма „Минерални води“, съдържащо и съответните приложения. За целта с помощта на
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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експертен екип беше проведено проучване сред 111 общини, на които е предоставено право
на безвъзмездно ползване на находища на минерални води за период от 25 години, и на
общини, които имат свои такива находища. Изготвен беше анализ на потребностите на
общините, тяхната готовност да изпълнят подобни проекти, както и законовата рамка на
програмата. Новото Оперативно ръководство включи разработване на подробни указания и
изискания за действията на бенефициерите на всеки етап от изпълнението на проектите –
формуляри за кандидатстване, договори, изисквания към инвестиционните проекти, форми
за междинните и финалните финансови и технически отчети и т.н. Оперативното
ръководство беше прието от УС на НДЕФ на 31 август 2016 година.
През 2016 г. НДЕФ в партньорство с Берлинския независим институт за околна среда
(UfU), с румънската организация Environ и с подкрепата на Федералното министерство на
околната среда на Република Германия започна изпълнението на проект за подобряване на
поведението на енергопотребителите в българските училища. В проекта са включени 2
училища от район „Люлин“ на Столичната община и 2 училища от община Самоков.
Изхождайки от убеждението, че поведението на подрастващото поколение е от
решаващо значение както в училище, така и у дома, проектът има за цел да повиши
информираността сред учениците по темата за енергийната ефективност и да ги насърчи да
спестяват енергия в училищата. Той има практическа насоченост, позволявайки на
учениците да бъдат директно включени в процеса на оценяване и подобряване на
енергопотреблението в техните училища.

3.

Промени в счетоводната политика

3.1.

Нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО, които са влезли в
сила от 1 януари 2016 г.
Фондът прилага следните нови стандарти, изменения и разяснения към МСФО,
разработени и публикувани от Съвета по международни счетоводни стандарти, които имат
ефект върху финансовия отчет на фонда и са задължителни за прилагане от годишния
период, започващ на 1 януари 2016 г.:
МСС 1 „Представяне на финансови отчети“ (изменен) – Оповестявания, в сила
от 1 януари 2016 г., приет от ЕС
Тези изменения са част от инициативата на СМСС за подобряване на представянето и
оповестяването във финансовите отчети. Те изясняват указанията в МСС 1 относно
същественост, обобщаване, представянето на междинни сборове, структурата на
финансовите отчети и оповестяване на счетоводната политика.
Годишни подобрения 2014 г., в сила от 1 януари 2016 г., приети от ЕС
Тези изменения засягат:
 МСФО 7 „Финансови инструменти: оповестяване“ относно договори за услуги
 МСС 19 „Доходи на наети лица“ относно дисконтови проценти
 МСС 34 „Междинно финансово отчитане“ относно оповестяване на информация
3.2.

Стандарти, изменения и разяснения, които все още не са влезли в сила и не
се прилагат от по-ранна дата от фонда
Към датата на одобрение на този финансов отчет са публикувани нови стандарти,
изменения и разяснения към съществуващи вече стандарти, но не са влезли в сила, или не са
приети от ЕС за финансовата година, започваща на 1 януари 2016 г., и не са били приложени
от по-ранна дата от фонда. Не се очаква те да имат съществен ефект върху финансовите
отчети на дружеството. Ръководството очаква всички стандарти и изменения да бъдат приети
в счетоводната политика на дружеството през първия период, започващ след датата на
влизането им в сила.
Промените са свързани със следните стандарти:
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 МСФО 2 „Плащане на базата на акции“ (изменен), в сила от 1 януари 2018 г., все още
не е приет от ЕС
 МСФО 4 „Застрахователни договори“ (изменен), в сила от 1 януари 2018 г., все още
не е приет от ЕС
 МСФО 9 „Финансови инструменти“, в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
 МСФО 9 „Финансови инструменти“ (изменен) – Отчитане на хеджирането, в сила от 1
януари 2018 г., все още не е приет от ЕС
 МСФО 10 „Консолидирани финансови отчети“ и МСС 28 „Инвестиции в асоциирани
предприятия и съвместни предприятия“ (изменени), датата на влизане в сила още не е
определена, все още не са приети от ЕС
 МСФО 14 „Отсрочени сметки при регулирани цени“, в сила от 1 януари 2016 г., все
още не е приет от ЕС
 МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“, в сила от 1 януари 2018 г., приет от ЕС
 МСФО 15 „Приходи от договори с клиенти“ (изменен), в сила от 1 януари 2018 г.,
приет от ЕС
 МСФО 16 „Лизинги“, в сила от 1 януари 2019 г., все още не е приет от ЕС
 МСС 7 „Отчети за паричните потоци“ (изменен), в сила от 1 януари 2017 г., все още
не е приет от ЕС
 МСС 12 „Данъци върху дохода“ (изменен), в сила от 1 януари 2017 г., все още не е
приет от ЕС
 МСС 40 „Инвестиционни имоти“ (изменен) – Трансфер на инвестиционни имоти, в
сила от 1 януари 2018 г., все още не е приет от ЕС
 КРМСФО 22 „Сделки и авансови плащания в чуждестранна валута“, в сила от 1
януари 2018 г., все още не е приет от ЕС
 Годишни подобрения на МСФО 2014 - 2016 г.

4.

Счетоводна политика

4.1. Общи положения
Най-значимите счетоводни политики, прилагани при изготвянето на този финанcов
отчет, cа предcтавени по-долу.
Финанcовият отчет е изготвен при cпазване на принципите за оценяване на вcички
видове активи, паcиви, приходи и разходи cъглаcно МCФО. Базите за оценка са оповестени
подробно по-нататък в счетоводната политика към финансовия отчет.
Следва да се отбележи, че при изготвянето на представения финансов отчет са
използвани счетоводни оценки и допускания. Въпреки че те са базирани на информация,
предоставена на ръководството към датата на изготвяне на финансовия отчет, реалните
резултати могат да се различават от направените оценки и допускания.
4.2. Представяне на финансовия отчет
Финанcовият отчет е предcтавен в cъответcтвие c МCC 1 „Предcтавяне на финанcови
отчети“. Фондът е приел да представя отчета печалбата или загубата и другия всеобхватен
доход в единен отчет.
В отчета за финанcовото cъcтояние cе предcтавят два cравнителни периода, когато
фондът:
 прилага cчетоводна политика ретроcпективно;
 преизчиcлява ретроcпективно позиции във финансовия отчет; или
 преклаcифицира позиции във финанcовия отчет.
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4.3. Сделки в чуждестранна валута
Сделките в чуждестранна валута се отчитат във функционалната валута на фонда по
официалния обменен курс към датата на сделката (обявения фиксинг на Българската народна
банка). Печалбите и загубите от курсови разлики, които възникват при уреждането на тези
сделки и преоценяването на паричните позиции в чуждестранна валута към края на отчетния
период, се признават в печалбата или загубата.
Непаричните позиции, оценявани по историческа цена в чуждестранна валута, се
отчитат по обменния курс към датата на сделката (не са преоценени). Непаричните позиции,
оценявани по справедлива стойност в чуждестранна валута, се отчитат по обменния курс към
датата, на която е определена справедливата стойност.
4.4. Приходи от финансирания
В съответствие с приходния подход, регламентиран в МСС 20 „Счетоводно отчитане
на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ“, финансирането и
даренията се признават системно и рационално за приход в отчета за печалбата или загубата
и другия всеобхватен доход през периодите, в които са извършени съответните разходи,
чието компенсиране е цел на финансирането - направените разходи за финансиране на
проекти за опазване на околната среда, институционално развитие и на оперативните
разходи за издръжка на фонда през отчетния период. Финансиранията, свързани с
амортизируеми активи, придобити с полученото финансиране, се признават за доход за
периодите, пропорционално на начисляването на амортизацията.
4.5. Приходи от лихви
Приходите от лихви се отчитат текущо по метода на ефективния лихвен процент.
4.6. Оперативни разходи
Оперативните разходи се признават в печалбата или загубата при ползването на
услугите или на датата на възникването им.
4.7. Нематериални активи
Нематериалните активи включват програмни продукти и интернет портал. Те се
отчитат по цена на придобиване, включваща всички платени мита, невъзстановими данъци и
направените преки разходи във връзка с подготовка на актива за експлоатация, при което
капитализираните разходи се амортизират въз основа на линейния метод през оценения срок
на полезен живот на активите, тъй като се счита, че той е ограничен.
Последващото оценяване се извършва по цена на придобиване, намалена с
натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените обезценки се отчитат като
разход и се признават в отчета за печалбата или загубата/отчета за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, които възникват във връзка с нематериалните активи след
първоначалното им признаване, се признават в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за периода на тяхното възникване, освен ако благодарение на тях активът
може да генерира повече от първоначално предвидените бъдещи икономически ползи и
когато тези разходи могат надеждно да бъдат оценени и отнесени към актива. Ако тези
условия са изпълнени, разходите се добавят към себестойността на актива.
Остатъчната стойност и полезният живот на нематериалните активи се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Амортизацията се изчислява, като се използва линейният метод върху оценения
полезен срок на годност на отделните активи, както следва:
 Софтуер
2 години
 Други
3 години
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Разходите за амортизация са включени в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация на нефинансови активи“.
Печалбата или загубата от продажбата на нематериални активи се определя като
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на активите и се
отразява в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред
„Печалба/(Загуба) от продажба на нетекущи активи“.
Избраният праг на същественост за нематериалните активи на фонда е в размер на 700 лв.
4.8. Машини и съоръжения
Машините и съоръженията се оценяват първоначално по себестойност, включваща
цената на придобиване, както и всички преки разходи за привеждането на актива в работно
състояние.
Последващото оценяване на машините и съоръженията се извършва по цена на
придобиване, намалена с натрупаните амортизации и загуби от обезценка. Направените
обезценки се отчитат като разход и се признават в отчета за печалбата или загубата и другия
всеобхватен доход за съответния период.
Последващите разходи, свързани с определен актив от машини и съоръжения, се
прибавят към балансовата сума на актива, когато е вероятно фондът да има икономически
ползи, надвишаващи първоначално оценената ефективност на съществуващия актив. Всички
други последващи разходи се признават за разход за периода, в който са направени.
Остатъчната стойност и полезният живот на машини и съоръжения се преценяват от
ръководството към всяка отчетна дата.
Машини и съоръжения, придобити при условията на финансов лизинг, се амортизират
на база на очаквания полезен срок на годност, определен посредством сравнение с подобни
собствени активи на фонда, или на база на лизинговия договор, ако неговият срок е пократък.
Амортизацията на машини и съоръжения се изчислява, като се използва линейният
метод върху оценения полезен живот на отделните групи активи, както следва:
 офис обзавеждане и инвентар – 6 - 7 г.;
 компютри и оборудване – 2 - 3 г.;
 транспортни средства – 4 г.
Печалбата или загубата от продажбата на машини и съоръжения се определя като
разлика между постъпленията от продажбата и балансовата стойност на актива и се признава
в отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Печалба/ (Загуба) от
продажба на нетекущи активи“.
Избраният праг на същественост за машините и съоръженията на фонда е в размер на
700 лв.
4.9. Тестове за обезценка на машини и съоръжения
При изчисляване размера на обезценката фондът дефинира най-малката разграничима
група активи, за която могат да бъдат определени самостоятелни парични потоци (единица,
генерираща парични потоци). В резултат на това някои от активите подлежат на тест за
обезценка на индивидуална база, а други - на база на единица, генерираща парични потоци.
Всички активи и единици, генериращи парични потоци, се тестват за обезценка поне
веднъж годишно. Всички други отделни активи или единици, генериращи парични потоци,
се тестват за обезценка, когато събития или промяна в обстоятелствата индикират, че тяхната
балансова стойност не може да бъде възстановена.
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден
актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност,
която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден
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актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството
на фонда изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата
стойност на тези парични потоци. Данните, използвани при тестването за обезценка, се
базират на последния одобрен бюджет на фонда, коригиран при необходимост с цел
елиминиране на ефекта от бъдещи реорганизации и значителни подобрения на активи.
Дисконтовите фактори се определят за всяка отделна единица, генерираща парични потоци,
и отразяват съответния им рисков профил, оценен от ръководството на фонда.
Загубите от обезценка на единица, генерираща парични потоци, се посочват в
намаление на балансовата сума на активите от тази единица. За всички активи на фонда
ръководството преценява последващо дали съществуват индикации за това, че загубата от
обезценка, призната в предходни години, може вече да не съществува или да е намалена.
Обезценка, призната в предходен период, се възстановява, ако възстановимата стойност на
единицата, генерираща парични потоци, надвишава нейната балансова стойност.
4.10. Финансови инструменти
Финансовите активи и пасиви се признават, когато фондът стане страна по договорни
споразумения, включващи финансови инструменти.
Финансов актив се отписва, когато се загуби контрол върху договорните права, които
съставляват финансовия актив, т.е. когато са изтекли правата за получаване на парични
потоци, или е прехвърлена значимата част от рисковете и изгодите от собствеността.
Финансов пасив се отписва при неговото погасяване, изплащане, при анулиране на
сделката или при изтичане на давностния срок.
При първоначално признаване на финансов актив и финансов пасив фондът ги
оценява по справедлива стойност плюс разходите по транзакцията с изключение на
финансовите активи и пасиви, отчитани по справедлива стойност в печалбата или загубата,
които се признават първоначално по справедлива стойност.
Финансовите активи се признават на датата на сделката.
Финансовите активи и финансовите пасиви се оценяват последващо, както е посочено
по-долу.
4.10.1 Финансови активи
С цел последващо оценяване на финансовите активи, с изключение на хеджиращите
инструменти, те се класифицират в категория кредити и вземания.
Финансовите активи се разпределят към отделните категории в зависимост от целта, с
която са придобити. Категорията на даден финансов инструмент определя метода му на
оценяване и дали приходите и разходите се отразяват в печалбата или загубата или в другия
всеобхватен доход на фонда. Всички финансови активи с изключение на тези, отчитани по
справедлива стойност в печалбата или загубата, подлежат на тест за обезценка към датата на
финансовия отчет. Финансовите активи се обезценяват, когато съществуват обективни
доказателства за това. Прилагат се различни критерии за определяне на загубата от
обезценка в зависимост от категорията на финансовите активи, както е описано по-долу.
Всички приходи и разходи, свързани с притежаването на финансови инструменти, се
отразяват в печалбата или загубата при получаването им, независимо от това как се оценява
балансовата стойност на финансовия актив, за който се отнасят, и се представят в отчета за
печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на редове „Финансови разходи“,
„Финансови приходи“ или „Други финансови позиции“, с изключение на загубата от
обезценка на търговски вземания, която се представя на ред „Други разходи“.
 Кредити и вземания
Кредити и вземания, възникнали първоначално във фонда, са недеривативни
финансови инструменти с фиксирани плащания, които не се търгуват на активен пазар.
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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Кредитите и вземанията последващо се оценяват по амортизирана стойност, като се използва
методът на ефективната лихва, намалена с размера на обезценката. Всяка промяна в
стойността им се отразява в печалбата или загубата за текущия период. Парите и паричните
еквиваленти, търговските и по-голямата част от други вземания на фонда спадат към тази
категория финансови инструменти. Дисконтиране не се извършва, когато ефектът от него е
незначителен.
Значими вземания се тестват за обезценка поотделно, когато са просрочени към датата
на финансовия отчет или когато съществуват обективни доказателства, че контрагентът няма
да изпълни задълженията си. Всички други вземания се тестват за обезценка по групи, които
се определят в зависимост от индустрията и региона на контрагента, както и от други
кредитни рискове, ако съществуват такива. В този случай процентът на обезценката се
определя на базата на исторически данни относно непогасени задължения на контрагенти за
всяка идентифицирана група. Загубата от обезценка на търговските вземания се представя в
отчета за печалбата или загубата и другия всеобхватен доход на ред „Други разходи“.

4.10.2 Финансови пасиви
Финансовите пасиви на фонда включват търговски и други задължения.
Финансовите пасиви се признават, когато съществува договорно задължение за
плащане на парични суми или друг финансов актив на друго предприятие или договорно
задължение за размяна на финансови инструменти с друго предприятие при потенциално
неблагоприятни условия. Всички разходи, свързани с лихви, и промени в справедливата
стойност на финансови инструменти, ако има такива, се признават в печалбата или загубата
на ред „Финансови разходи“ или „Финансови приходи“.
Финансовите пасиви се оценяват последващо по амортизирана стойност, като се
използва методът на ефективната лихва, с изключение на финансови инструменти, държани
за търгуване или определени за оценяване по справедлива стойност в печалбата или загубата,
които се оценяват по справедлива стойност с отчитане на промените в печалбата или
загубата.
Търговските задължения се признават първоначално по номинална стойност и
впоследствие се оценяват по амортизирана стойност, намалена с плащания по уреждане на
задължението.
4.11. Пари и парични еквиваленти
Парите и паричните еквиваленти се състоят от наличните пари в брой, парични
средства по банкови сметки, безсрочни депозити и краткосрочни депозити.
4.12. Пенсионни и краткосрочни възнаграждения на служителите
Фондът отчита краткосрочни задължения по компенсируеми отпуски, възникнали
поради неизползван платен годишен отпуск в случаите, в които се очаква той да бъде
ползван в рамките на 12 месеца след датата на отчетния период, през който наетите лица са
положили труда, свързан с тези отпуски. Краткосрочните задължения към персонала и
осигурителни институции включват заплати и социални осигуровки.
Фондът не е разработвал и не прилага планове за възнаграждения на служителите след
напускане.
Краткосрочните доходи на служителите, включително и полагаемите се отпуски, са
включени в текущите пасиви на ред „Задължения към персонала и осигурителни
институции“ по недисконтирана стойност, която фондът очаква да изплати.
4.13. Провизии, условни пасиви и условни активи
Провизиите се признават, когато има вероятност сегашни задължения в резултат от
минало събитие да доведат до изходящ поток на ресурси от фонда и може да бъде направена
надеждна оценка на сумата на задължението. Възможно е срочността или сумата на
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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изходящия паричен поток да е несигурна. Сегашно задължение се поражда от наличието на
правно или конструктивно задължение вследствие на минали събития. Например правни
спорове или обременяващи договори. Провизиите за преструктуриране се признават само
ако е разработен и приложен подробен формален план за преструктуриране или
ръководството е обявило основните моменти на плана за преструктуриране пред тези, които
биха били засегнати. Провизии за бъдещи загуби от дейността не се признават.
Сумата, която се признава като провизия, се изчислява на база най-надеждната оценка
на разходите, необходими за уреждане на сегашно задължение към края на отчетния период,
като се вземат предвид рисковете и несигурността, свързани със сегашното задължение.
Когато съществуват редица подобни задължения, вероятната необходимост от изходящ
поток за погасяване на задължението се определя, като се отчете групата на задълженията
като цяло. Провизиите се дисконтират, когато ефектът от времевите разлики в стойността на
парите е значителен.
Обезщетения от трети лица във връзка с дадено задължение, за които фондът е
сигурен, че ще получи, се признават като отделен актив. Този актив може и да не надвишава
стойността на съответната провизия.
Провизиите се преразглеждат към края на всеки отчетен период и стойността им се
коригира, за да се отрази най-добрата приблизителна оценка.
В случаите, в които се счита, че е малко вероятно да възникне изходящ поток на
икономически ресурси в резултат на текущо задължение, пасив не се признава. Условните
пасиви следва да се оценяват последващо по по-високата стойност между описаната по-горе
сравнима провизия и първоначално признатата сума, намалена с натрупаната амортизация.
Вероятни входящи потоци на икономически ползи, които все още не отговарят на
критериите за признаване на актив, се смятат за условни активи.
4.14. Несигурност на счетоводните приблизителни оценки
При изготвянето на финансовия отчет ръководството прави редица предположения,
оценки и допускания относно признаването и оценяването на активи, пасиви, приходи и
разходи.
Действителните резултати могат да се различават от предположенията, оценките и
допусканията на ръководството и в редки случаи съответстват напълно на предварително
оценените резултати.
Информация относно съществените предположения, оценки и допускания, които
оказват най-значително влияние върху признаването и оценяването на активи, пасиви,
приходи и разходи е представена по-долу.

4.14.1 Обезценка
За загуба от обезценка се признава сумата, с която балансовата стойност на даден
актив или единица, генерираща парични потоци, превишава възстановимата им стойност,
която е по-високата от справедливата стойност, намалена с разходите по продажба на даден
актив, и неговата стойност в употреба. За да определи стойността в употреба, ръководството
на фонда изчислява очакваните бъдещи парични потоци за всяка единица, генерираща
парични потоци, и определя подходящия дисконтов фактор с цел калкулиране на настоящата
стойност на тези парични потоци. При изчисляване на очакваните бъдещи парични потоци
ръководството прави предположения относно бъдещите брутни печалби. Тези
предположения са свързани с бъдещи събития и обстоятелства. Действителните резултати
могат да се различават и да наложат значителни корекции в активите на фонда през
следващата отчетна година.
В повечето случаи при определянето на приложимия дисконтов фактор се прави
оценка на подходящите корекции във връзка с пазарния риск и рисковите фактори, които са
специфични за отделните активи.
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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4.14.2 Полезен живот на амортизируеми активи
Ръководството преразглежда полезния живот на амортизируемите активи в края на
всеки отчетен период.
Към 31 декември 2016 г. ръководството определя полезния живот на активите, който
представлява очакваният срок на ползването им от фонда. Преносните стойности на активите
са анализирани в пояснение 5 и 6. Действителният полезен живот може да се различава от
направената оценка поради техническо и морално изхабяване - предимно на компютърно
оборудване.

5.

Нематериални активи

Нематериалните активи на фонда включват интернет портал и програмни продукти.
Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Интернет
Програмни
Общо
портал
продукти
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв.
Брутна балансова стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.
38
38
Постъпили през периода
1
1
Отписани активи през периода
Салдо към 31 декември 2016 г.
38
1
39
Амортизация
Салдо към 1 януари 2016 г.
(5)
(5)
Амортизация през периода
(13)
(13)
(18)
(18)
Салдо към 31 декември 2016 г.
Балансова стойност към
31 декември 2016 г.
20
1
21

6.

Машини и съоръжения

Машините и съоръженията на фонда включват компютри, транспортни средства и
стопански инвентар. Балансовата стойност може да бъде анализирана, както следва:
Компютри/ Транспортни Стопански Програмни
Общо
оборудване
средства
инвентар
продукти
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв.
‘000 лв. ‘000 лв.
Брутна балансова
стойност
Салдо към 1 януари 2016 г.
43
38
17
3
101
Постъпили през периода
5
5
Отписани активи през
периода
Салдо към 31 декември
2016 г.
48
38
17
3
106
Амортизация
Салдо към 1 януари 2016 г.
(29)
(6)
(17)
(3)
(55)
Амортизация през
(9)
периода
(5)
(14)
Отписана през периода
0
Салдо към 31 декември
2016 г.
(34)
(15)
(17)
(3)
(69)
Балансова стойност към
31 декември 2016 г.
14
23
37
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Всички разходи за амортизация се включени в отчета за печалбата или загубата и
другия всеобхватен доход на ред „Разходи за амортизация „.
Фондът не е заложил машини, съоръжения като обезпечение по свои задължения.

7.

Други вземания

Към 31.ХІІ.2016 г. другите вземания включват платени вземания по лихви по депозити в
размер на 3000 лв.

8.

Пари и парични еквиваленти

Парите и паричните еквиваленти включват следните елементи:
2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

13 309
2 262
1
15 572

6 020
2 791
2
8 813

31.XII.2016 г.
‘000 лв.

31.XII.2015 г.
‘000 лв.

Неусвоена част от финансирането за дейността, в т.ч.:
 неусвоената част от финансирането за дейността –
ИПК
 неусвоената част от финансирането за дейността –
ДЕ
 неусвоената част от финансирането за дейността –
минерални води
 неусвоената част от финансирането за дейността –
авиационни квоти
 за финансиране на придобиването на нетекущи
активи

15 577

8 845

9 466

8 759

3 445

7

57
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Резултат от оперативната дейност за годината
Балансова стойност на 31 декември

19
15 596

21
8 866

31.XII.2016 г.
‘000 лв.

31.XII.2015 г.
‘000 лв.

8866
(14 412)

42
(8 483)

21 123
15 577

17 286
8 845

Банкови депозити
Парични средства в банки
Парични средства в брой
Пари и парични еквиваленти
НДЕФ няма блокирани пари и парични еквиваленти.

9.

Финансирания под условие

Финансиранията под условие включват:

2 609

Неусвоената част от финансирането за дейността включва:

Балансова стойност на 1 януари
Признат приход от финансирания в отчета за печалбата или
загубата и другия всеобхватен доход
Признати финансирания през периода
Балансова стойност на 31 декември
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Основните източници на финансиране на дейността на фонда включват:
 Осигурено целево финансиране от ИПК в размер на 15 000 хил. лв. за инвестиционни
проекти и за административната дейност на НДЕФ.
 Осигурено целево финансиране от Пилотна схема на ИПМВ в размер на 3500 хил. лв.
за финансиране на инвестиционни проекти.
 Осигурено финансиране за разходване на приходите от продажбата на авиационни
квоти в размер на 2609 хил.лв.

10.

Възнаграждения на персонала

10.1. Разходи за персонала
Разходите за възнаграждения на персонала включват:

Разходи за заплати
Разходи за социални осигуровки
Разходи за персонала

2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

(260)
(41)
(301)

(208)
(34)
(242)

10.2. Задължения към персонала и осигурителни институции
Задължения към персонала и осигурителни институции, признати в отчета за
финансовото състояние, се състоят от следните суми:
2016 г.
2015 г.
‘000 лв.
‘000 лв.
Текущи:
Задължения към персонала
17
18
Натрупани неизползвани отпуски и осигуровки, свързани с
8
6
тях
8
Задължения за осигуровки
Текущи пенсионни и други задължения към персонала
33
24

11.

Търговски и други задължения

Търговските задължения, отразени в отчета за финансовото състояние, включват:
2016 г.
2015 г.
‘000 лв.
‘000 лв.
Текущи:
Задължения за правни и други услуги
3
Задължения за данък общ доход и други
4
2
4
5

12.

Приходи от финансирания под условие

Приходите от финансирания под условие са в размер на 14 412 хил. лв. (2015 г. - 8482
хил. лв.) и са равни на размера на отчетените през годината разходи за оперативна дейност, в т.ч.
разходи за финансиране на проекти – 13 576 хил. лв. (2015 г. - 7682 хил. лв.), административни
разходи и институционално развитие – 794 хил. лв. (2015 г. - 671 хил. лв.), разходи по програма
ДЕ – 15 хил. лв., и 27 хил. лв. – за дълготрайни активи (2015 г. - 14 хил. лв.).

13.

Разходи за финансиране на проекти

Финансирането на публичните проекти се реализира на базата на две програми:
13.1. Финансиране на публични проекти по Инвестиционната програма за
климата (ИПК).
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Изразходването на средства по тази програма се основава на Решение № 80/11.ІІ.2016
г. на Министерския съвет. Те са за финансиране на проекти за подобряване на енергийната
ефективност на обекти – публична държавна и/или общинска собственост, като 1000 хил.
лева са за насърчаване използването на електромобили и хибридни автомобили.
Разплащанията по договорите за финансиране по ИПК, сключени между НДЕФ и
бенефициерите, се извършват по банков път от сметка на НДЕФ. През 2016 г. реално
разплатените суми към бенефециери по проекти от споменатата програма са в размер на
13 576 хил. лв.
Детайлно описание на отчетените през 2016 г. разходи за финансиране на проекти по
ИПК е представено в следващата таблица.
№
проекта

Бенефициер/ проект/ име

Сума по
договор за
финансиране с
НДЕФ (обща
стойност с
ДДС)

Сума по
договор за
финансиране с
НДЕФ (85 % от
общата
стойност)

Изразходвани
средства по
проекти
(финансиране
85%) през
текущата
година (2016)

155

Модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност на 146 ОУ
„Патриарх Евтимий“, с. Волуяк, район
„Връбница“ ‐ Столична община

324 746,51

276 034,53

256 802,47

156***

Модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност на СОУ „Кузман
Шапкарев, район „Сердика“ – Столична
община

370 398,26

314 838,52

0,00

170

Повишаване на енергийната ефективност
в Културния дом ‐ Рудозем – община
Рудозем

428 890,87

364 557,24

359 561,50

171

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в ЦДГ №4 „Бреза“, XIII ОУ
„Паисий Хилендарски“ и ОУ „Георги Райчев“,
Стара Загора – обект ОУ „Георги Райчев“‐
община Стара Загора

170 799,04

145 179,18

145 179,18

176**

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в образователната
инфраструктура на община Луковит чрез
основен ремонт и обновяване на ДЯ
„Щастливо детство“, НУ „Инж. Вълков“ и
сградата на общинска администрация ‐
община Луковит

603 399,47

512 889,55

42 182,32

177

Повишаване на енергийната ефективност
в ОУ „Христо Ботев“, с. Дъбница, и ОДЗ
„Детелина“, с. Огняново ‐ община Гърмен

392 372,87

333 516,94

304 041,68

179

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в зала за акробатика, лека
атлетика и бокс в Спортен комплекс
„Христо Ботев“, Габрово – община
Габрово

1 274 066,44

1 082 956,47

1 009 854,57

831 952,20

707 159,37

578 700,21

180**

Изпълнение на високоефективни
енергоспестяващи мерки за сгради
общинска собственост в община Дългопол
‐ община Дългопол

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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192

Повишаване енергийната ефективност и
намаляване емисиите на парникови газове
в местната здравна инфраструктура на
територията на община Павликени ‐
община Павликени

1 167 292,63

992 198,74

928 241,91

196 1

Подобряване енергийната ефективност в
ОУ „Хр. Ботев“ в УПИ VIII ‐ училище в кв. 27,
с. Церово ‐ община Лесичово

365 664,66

310 814,96

307 795,60

196 2

Подобряване енергийната ефективност в
ОУ „Хр. Ботев“ в УПИ VIII ‐ училище в кв. 63,
с. Калугерово, община Лесичово, обл.
Пазарджик‐ община Лесичово

743 137,92

631 667,23

577 946,03

202

Намаляване на емисиите на парникови
газове чрез внедряване на мерки за
енергийна ефективност в
административната сграда на община
Ардино – община Ардино

285 482,64

242 660,24

242 270,82

211**

Модернизация и внедряване на мерки за
енергийна ефективност на ПГТТ „Ат.
Димитров“ ‐ ПГТТ „Ат. Димитров“

759 464,64

645 544,94

335 639,86

214*

Модернизация на уличното осветление в
община Каолиново ‐ община Каолиново

2 705 591,14

2 299 752,47

1 001 364,28

216

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в ЦДГ „Чучулига“ и ЦДГ
„Радост“, Русе – община Русе

411 846,89

350 069,86

334 825,46

220

Изпълнение пакет мерки за повишаване на
енергийната ефективност на покрита
лекоатлетическа писта към Спортен
комплекс „Хр. Ботев“, Враца – община
Враца

739 570,98

628 635,33

624 568,13

222*

Извършване на ремонтни дейности,
свързани с повишаване на енергийната
ефективност на Корпус 2 на сграда на
ОДМВР‐ Велико Търново

595 141,61

505 870,37

49 397,12

225

Изпълнение на пакет мерки за повишаване
на енергийната ефективност на сградата
на студентско общежитие, блок 14 на ТУ –
София – Технически университет ‐ София

1 227 925,20

1 043 736,42

1 043 219,52

228**

Изпълнение на пакет мерки за повишаване
на енергийната ефективност на ЦДГ
„Мир“ в село Искра ‐ Община Ситово

467 309,06

397 212,70

2053,46

233**

Повишаване на енергийната ефективност
и редуциране на отделяните вредни
емисии от сградите на ОУ „Отец Паисий“,
с. Добротица, ОУ „Г. Раковски“, с. Ситово, и
ОУ „Ст. Караджа“, с. Искра – община
Ситово

1 738 615,70

1 477 823,35

527 667,28

240

Намаляване емисиите на парникови газове
чрез внедряване на мерки за енергийната
ефективност в детска ясла ‐ Берковица ‐
община Берковица

212 785,94

180 868,05

173 097,00

241

Прилагане на мерки за енергийната

468 796,33

398 476,88

352 530,97

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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ефективност в сградата на ОУ „Христо
Ботев“ ‐ с. Крепост ‐ община
Димитровград“
247

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на читалище
„Съзнание 1907“, Сливница – община
Сливница

587 436,82

499 321,30

489 076,87

262

Повишаване на енергийната ефективност
на сградите на НУ „Отец Паисий“,
Харманли – община Харманли

220 786,97

187 668,92

186 221,94

267

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на НУ „Св.Св.
Кирил и Методий“, Долни Дъбник ‐ община
Долни Дъбник

410 957,77

349 314,10

347 460,65

268

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на НУ „Св.Св.
Кирил и Методий“ СГР2, Долни Дъбник ‐
община Долни Дъбник

127 178,81

108 101,99

103 392,10

269

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на НУ „Св.Св.
Кирил и Методий“, Горни Дъбник‐ община
Долни Дъбник

570 878,39

485 246,63

475 915,24

270

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в административна сграда
Клуб на пенсионера, с. Садовец‐ община
Долни Дъбник

138 927,86

118 088,68

114 568,90

278

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност на сградите на СОУ „Христо
Ботев“, База 1 и База 2 – община Айтос

160 968,06

136 822,85

136 181,82

285***

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност на сградата на 90‐о СОУ
„Ген. Хосе де Сан Мартин – район „Люлин“
‐ Столична община

954 243,68

811 107,13

0,00

287***

Намаляване на вредните емисии и
повишаване на енергийната ефективност
на сграда и съоръжения на корпус
Общежитие 2 ‐ ВТУ „Тодор Каблешков“ ,
София

1 040 890,55

884 756,97

0,00

291*

Прилагане на мерки за енергийна
ефективност в сградата на СОУ „Васил
Левски“, Ветово ‐община Ветово

478 694,95

406 890,71

137 645,77

301

Мерки за енергийна ефективност на
административната сграда на община
Черноочене, област Кърджали – община
Черноочене

163 590,42

139 051,86

127 452,06

340

Саниране ‐ ремонт за въвеждане на мерки
за енергийна ефективност в сградите на
СОУ „Йордан Йовков“ и СОУ „Епископ К.
Преславски“ ‐ Бургас – община Бургас

1 378 205,88

1 171 475,00

1 115 981,52

349

Топлинно изолиране и съпътстващи мерки
на сградата на ИОМТ на БАН ‐ ИОМТ на
БАН

328 095,09

278 880,83

263 469,14

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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352

Саниране и повишаване на енергийната
ефективност на Народно читалище
„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Раковски –
община Раковски

313 827,41

266 753,30

255 440,64

356

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на ОУ „Св. Паисий
Хилендарски“ – община Казанлък

247 823,08

210 649,62

208 325,59

358***

Основен ремонт за читалище „Отец
Паисий‐1905“, П. Тръмбеш – община Полски
Тръмбеш

300 843,37

255 716,86

0,00

361

Внедряване на мерки за енергийна
ефективност на ОУ „Кулата“, Казанлък –
община Казанлък

389 889,23

331 405,85

328 362,89

387***

Ремонт и въвеждане на мерки за
енергийна ефективност в сградата на
БДЧР – Басейнова дирекция „Черноморски
район“

604 571,39

513 885,68

0,00

24 703 060,73

20 997 601,62

13 486 434,50

Публични проекти ‐ ИПК

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ
001

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ МОСВ

120 991,20

30 000,00

30 000,00

002

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Пловдив

123 960,00

40 000,00

40 000,00

003

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Асеновград

119 996,40

40 000,00

0,00

004

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Самоков

119 009,00

40 000,00

0,00

005

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Горна Оряховица

68 000,00

20 000,00

20 000,00

006

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ Министерство на
икономиката

68 268,00

20 000,00

0,00

007

Проект за насърчаване използването на
електромобили – община Бургас

107 856,00

40 000,00

0,00

008

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ община Сливница

58 000,00

20 000,00

0,00

009

Проект за насърчаване използването на
електромобили ‐ МТСП

191 280,00

30 000,00

0,00

Публични проекти ‐ ИПК електромобили

977 360,60

280 000,00

90 000,00

* Проекти, частично платени през 2016 г., окончателно плащане предстои през 2017 година.
** Проекти, частично платени през 2015 г. и приключили през 2016 година.
*** Проекти, по които плащането предстои през 2017 година.
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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13.2. Финансиране на публични проекти по Пилотната схема на
Инвестиционната програма „Минерални води“.
Изразходването на средства по тази програма се основава на Постановление №
322/24.ХІ.2016 г. на Министерския съвет. Те са за финансиране на екологични общински
проекти, водещи до оползотворяване на топлинната енергия на минералните води.
Поради старта на програмата в края на 2016 г. реално няма разплащания по нея. По
решение на Управителния съвет средствата са прехвърлени за следващата година.

14.

Разходи за материали

Топлоенергия
Електрическа енергия
Офис материали
Други

15.

2016 г.
‘000 лв.
(1)
(3)
(3)
(20)
(27)

2015 г.
‘000 лв.
(3)
(3)
(30)
(12)
(48)

2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

(179)
(89)
(17)
(51)
(94)

(334)
(39)
(11)
(13)
(66)

(12)
(442)

(14)
(477)

2016 г.
‘000 лв.
(30)
(7)
(37)

2015 г.
‘000 лв.
(13)
(13)

Разходи за външни услуги

Разходите за външни услуги включват:

Консултантски услуги
Комуникационни услуги
Застраховки и охрана
Сервизно обслужване
Одиторски услуги, включително на финансираните
проекти
Други

16.

Други разходи

Другите разходи включват:

Разходи за командировки
Други

17.

Финансови приходи и разходи

През отчетния период реализираните финансови приходи представляват лихви по
депозити, които са в размер на 19 хил. лв. (в т. ч. 3 хил. лв. начисления към 31.ХІІ.2016 г.).
Финансовите разходи са 2 хил. лв. Те представляват разходи за банкови такси и разходи по
валутни операции.

18.

Сделки със свързани лица

Свързаните лица на фонда включва ключов управленски персонал.
Ако не е изрично упоменато, транзакциите със свързани лица не са извършвани при
специални условия и не са предоставяни или получавани никакви гаранции.
Ключовият управленски персонал на фонда включва членовете на Управителния съвет.
Възнагражденията на ключовия управленски персонал включват следните разходи:
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.

87

Финансов отчет

Краткосрочни възнаграждения:
Възнаграждения
Общо краткосрочни възнаграждения
Общо възнаграждения

19.

2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

12
12
12

14
14
14

Категории финансови активи и пасиви

Балансовите стойности на финансовите активи и пасиви на фонда могат да бъдат
представени в следните категории:
Финансови активи

Пояснение

Кредити и вземания:
Търговски и други вземания
Пари и парични еквиваленти

7
8

Финансови пасиви

Пояснение

Финансови пасиви, отчитани по амортизирана
стойност:
Търговски и други задължения

20.

11

2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

3
15 572
15 575

3
8813
8816

2016 г.
‘000 лв.

2015 г.
‘000 лв.

4
4

5
5

Основни рискове, свързани с дейността на фонда

20.1. Рискове, свързани с оперативната дейност
Националният доверителен екофонд се управлява от Управителен съвет, който се
състои от председател, двама заместник-председатели и още четирима членове. В него са
представени три министерства на ниво заместник-министър и представители на три
неправителствени институции – Националното сдружение на общините в Република
България, БАН и НПО в сферата на опазване на околната среда. Наредбата за устройството и
дейността на фонда предвижда и определянето на алтернативни членове на УС с право на
глас от трите министерства за случаите, когато заместник-министрите са възпрепятствани да
участват в заседанията. Така рискът от невъзможност да се провеждат заседанията на УС на
НДЕФ е минимизиран.
По отношение на случаите на контрол на НДЕФ от страна на различни контролни
органи може да се предвидят рискове, тъй като през всичките си години на съществуване и
досега фондът поддържа висока степен на организираност на своята документация. При
всеки случай на контрол от страна на различни органи фондът е предоставял изискваната
документация и е изпълнявал съответните предписания. В този смисъл не може да се смята,
че съществува риск за фонда.
По отношение на разходите, които са необходими за успешното функциониране на
фонда, трябва да се отбележи, че те винаги са в зависимост с изпълнението на съответните
програми от инвестиционен характер и няма необходимост от покриване на разходи, които
не са обвързани със съответното финансиране за проекти. НДЕФ оптимизира своите
оперативни разходи, като води политика на консервативни решения по отношение на
необходимостта и целесъобразността на всеки отделен разход. В този смисъл не може да се
счита, че съществуват рискове и по отношение на необходимите разходи за оперативното
функциониране на НДЕФ.
Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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20.2. Рискове, свързани с финансовите инструменти
Цели и политика на ръководството по отношение управление на риска
Съществуват различни видове рискове по отношение на финансовите инструменти. За
повече информация относно финансовите активи и пасиви по категории на фонда вижте
пояснение 19. Финансови рискове, които е възможно да възникват пред фонда, са пазарен
риск, кредитен риск и ликвиден риск.
Управлението на риска на НДЕФ се осъществява от централната администрация на
фонда в сътрудничество с Управителния съвет. Приоритет на ръководството е да осигури
краткосрочните и средносрочните парични потоци, като намали излагането си на финансови
пазари.
Финансовите рискове, на които е възможно да бъде изложен фондът, са описани подолу.

20.2.1 Анализ на пазарния риск
Вследствие на използването на финансови инструменти фондът е възможно да бъде
изложен на пазарен риск, и по-конкретно на риск от промени във валутния курс и лихвен
риск.
Валутен риск
По-голямата част от операциите на фонда се осъществяват в български лева.
Транзакциите на фонда в чуждестранна валута не излагат НДЕФ на значителен валутен риск.
Лихвен риск
Политиката на дружеството е насочена към минимизиране на лихвения риск. Към 31
декември 2016 г. фондът не е изложен на риск от промяна на пазарните лихвени проценти.

20.2.2. Анализ на кредитния риск
Кредитният риск представлява рискът даден контрагент да не заплати задължението
си към фонда. Излагането на дружеството на кредитен риск е ограничено до размера на
балансовата стойност на финансовите активи, признати в края на отчетния период, както е
посочено по-долу:
2016 г.
2015 г.
‘000 лв.
‘000 лв.
Групи финансови активи – балансови стойности:
Търговски и други вземания
3
3
Пари и парични еквиваленти
15 572
8813
15 575
8816
Балансова стойност
Фондът не предоставя финансовите си активи като обезпечение.
Кредитният риск относно пари и парични еквиваленти се счита за несъществен, тъй
като контрагентите са банки с добра репутация и висока външна оценка на кредитния
рейтинг.

20.2.3. Анализ на ликвидния риск
Ликвидният риск представлява рискът фондът да не може да погаси своите
задължения. Фондът посреща нуждите си от ликвидни средства, като внимателно управлява
входящите и изходящите парични потоци, възникващи в хода на оперативната дейност.
Нуждите от ликвидни средства се следят за различни текущи времеви периоди. Нуждите от
ликвидни средства в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план се бюджетират.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.

89

Финансов отчет

21.

Поети ангажименти във връзка с изпълнението на Инвестиционната
програма за климата (ИПК)

Към края на 2016 г. НДЕФ има 8 сключени договора за финансиране, които все още не
са приключили, на обща стойност 7050 хил. лв. Максималният размер на оставащото
финансиране от НДЕФ възлиза на 4711 хил. лв., като 190 хил.лв. от тях са по пилотната
схема за насърчаване използването на електромобили.
В периода 1.І.2016 – 31.ХІІ.2016 г. са завършени изцяло 28 инвестиционни публични
проекта, 3 от които са по пилотната схема за насърчаване използването на електромобили.
През 2016 г. дейността на НДЕФ във връзка с изпълнението на публичните проекти по
ИПК е фокусирана в следните направления:
 Предварителен контрол на техническите проекти и на тръжните процедури.
Екофондът изпълнява предварителен контрол по тръжните процедури на всички
публични проекти, като прави предварителен преглед и съгласуване както на
тръжната документация на процедурите, така и на техническите проекти за СМР.
След успешното завършване на тази процедура и след избирането на изпълнители
фондът сключва договори с бенефициерите.
 Контрол по фактическото изпълнение и плащания. Фондът извършва проверки на
място при изпълнението на проектите с цел минимизиране на рисковете. След
верифициране и приемане на извършените работи и доставки се извършва повторна
документална проверка, последвана от плащания към бенефициерите. Разплащанията
по договорите за финансиране по ИПК, сключени между НДЕФ и бенефициерите, се
извършват по банков път.
Осигурените и неизползвани средства по ИПК през 2016 г. ще се използват през 2017
г. за финансиране на публични проекти за енергийна ефективност и за административни
нужди на фонда.

22.

Събития след края на отчетния период

Не са възникнали коригиращи събития или значителни некоригиращи събития между
датата на финансовия отчет и датата на одобрението му за публикуване.

23.

Одобрение на финансовия отчет

Финансовият отчет към 31 декември 2016 г. (включително сравнителната
информация) е одобрен и приет от ръководството на 28 март 2017 г.

Поясненията към финансовия отчет от стр. 70 до стр. 90 представляват неразделна част от него.
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От началото на дейността си до приключване на суаповата сделка
“Дълг срещу околна среда” НДЕФ е финансирал 100 инвестиционни
проекта, предоставяйки над 26 500 000 лв. Благодарение на това
фондът изигра ролята на решаващ фактор за мобилизирането
на финансови средства (още над 115 100 000 лв.) от други,
предимно международни източници за реализиране
на проекти за опазване на околната среда в България.
В резултат на съвместните усилия на правителствата
на Република България и Република Австрия в края на 2011 г.
бяха финализирани две сделки за продажба на Предписани емисионни
единици с Република Австрия в съответствие с чл. 17 на Протокола
от Киото. Към края на 2016 г. по двете сделки са изпълнени 45 публични
проекта на обща стойност 32 937 914 лева. Финансовото участие
на НДЕФ възлиза на 27 147 227 лева. Финансирани са по правилата
за минимална държавна помощ и два проекта за производство
на енергия от възобновяеми енергийни източници.
Финансовото участие на фонда за тях възлиза на 757 062 лева.

От март 2015 г. НДЕФ изпълнява Инвестиционна програма за климата
(ИПК), финансирана на основание решение на Министерския съвет съгласно
§ 4 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за ограничаване
изменението на климата. Програмата осигурява финансиране на проекти
за подобряване на енергийната ефективност на обекти – публична
държавна и/или общинска собственост и за административна издръжка
на НДЕФ. През 2016 г. в рамките на ИПК стартира и Пилотна схема
за насърчаване използването на електромобили в обществения сектор.
От август 2016 г. НДЕФ изпълнява пилотната схема на нова
Инвестиционна програма “Минерални води“, финансирана със средства,
осигурени от бюджета на Министерството на околната среда и водите
с Постановление на МС № 254 от 2016 г.

През 2016 г. НДЕФ в партньорство с Берлинския независим институт
за околна среда (UfU), с румънската организация Environ с подкрепата
на Федералното министерство на околната среда, опазването
на природата, строителството и ядрената безопасност на Република
Германия започна изпълнението на проект за подобряване поведението
на енергопотребителите в българските училища.
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