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ДЕЙНОСТ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Националният Доверителен Екофонд (НДЕФ) до 30 април на 

всяка календарна година изготвя и представя на 

Министерски съвет на Република България чрез 

Министерството на околната среда и водите одобрен от 

Управителния съвет Отчет за дейността на Фонда за 

предходната година. 

 

Заверен финансов отчет от лицензиран одитор без забележки. 

Отчетът за 2016 г. е приет от УС на НДЕФ на  28 март 2017. 

УС работи в пълния си състав. 

Проведени 7 заседания през годината. 



НОВИ ИНИЦИАТИВИ 

• Стартиране и изпълнение на пилотната схема за 

насърчаване използването на електрически и хибридни 

превозни средства 

• Стартиране и изпълнение на Пилотна схема на 

Инвестиционна програма „Минерални води“ (ИПМВ) 

• Одобрено участие на НДЕФ като партньор в проект за 

образование в училищата по темите, свързани с климата, в 

партньорство с Немския независим институт по околна 

среда (Берлин) 

• Одобрен доклад на ИБ във връзка с необходимостта от по-

гъвкаво и ефективно използване на обществения ресурс 

при финансиране на проекти за ЕЕ 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИПК 

• 111 постъпили заявления 
за проявяване на интерес 

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

• През 2016 г. ИБ на НДЕФ 
работи по изпълнението на 
88 проекта за ЕЕ с 143 
обекта 

• Към 2016 са завършени 25 
проекта 

 



ПРОЕКТИ ПО ПИЛОТНАТА СХЕМА ЗА 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР 

• 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 

• 26 постъпили формуляра за 
закупуване на 34 електромобила и 10 
електрически хибридни автомобила 

• Доставени са общо 18 електромобила. 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В 

РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

„МИНЕРАЛНИ ВОДИ“, ПИЛОТНА СХЕМА 

• Проведено експертно проучване и изготвен анализ на 
потребностите на общините 

• Разработено и прието Оперативно ръководство 

• Кампания от информационни дни 

• Постъпили 9 формуляра 

• Одобряване на проектите на две нива: 

• Постоянна комисия по подбор, контрол и отчитане на изпълнението 

• Управителен съвет 

 



НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА 

• Общо изплатени суми за ЕЕ по ИПК през 2016 г. – 

13 486 434 лева 

• Към 31 декември 2016 г. са сключени договори за 

безвъзмездна финансова помощ на стойност 20 

997 601 лева 

• Към 31 декември 2016 фондът има сключени 

договори за доставката на 13 електромобила и 4 

plug-in хибрида със субсидия общо 320 000 лева 

 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

• Изготвен анализ и съпоставка на правилата и условията за финансиране 

на проекти във фонда с действащите оперативни програми – дефиниране 

на приоритети при оценката на проекти 

• Разработване на възможности за по-гъвкаво и ефективно финансиране на 

проекти за подобряване на ЕЕ на публични обекти 

• Възстановяване и разширяване на контактите и връзките на НДЕФ в 

партньорските мрежи 

• Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на 

енергопотребителите в европейските училища (Проект 50/50) 

• Изпълнени са проектите в три училища, финансирани чрез конкурса 

„Климатът и Аз“ от 2015 г. 

 

 



Проект за опазване на климата чрез подобрено 

поведение на енергопотребителите в европейските 

училища (Проект 50/50) 

• В партньорство с Немския независим институт за околна среда (UfU) и 

румънската организация Environ 

• В проекта са включени 2 училища от Столичен район „Люлин“ и 2 училища 

от община Самоков 

• Практическа насоченост и директно включване на учениците в дейностите 

• Учебно пътуване до Берлин и  обучение на учителите 

• Доставка на образователни материали и учебни инструменти 

• Сформиране на енергийни екипи в училищата 

• Провеждане на енергийни обиколки и идентифициране на начини за 

подобряване на енергопотреблението 

• Публичност 

 

 



Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение 

на енергопотребителите в европейските училища (Проект 

50/50) 



Дейности по информиране на 

обществеността 

• Участие в конференция на тема „ Подобряване на климатичното 

финансиране в ЕС и постигане на целите до 2030 г.“ в Брюксел 

• Подпомагане издаването на годишния доклад „Състоянието на 

планетата“ на български език и книгата „Българския Чернобил“ 

• Изготвени публикации с цел информиране за международните 

практики за подпомагане на електромобилността и 

популяризиране на пилотната схема за насърчаване използването 

на електромобили 

• Участие в пресконференции на МОСВ и форуми на НСОРБ 

• Провеждане на кампания от информационни дни по пилотната 

схема на Инвестиционна програма „Минерални води“ 

 

 



Дейности по информиране на 

обществеността 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО 


