НАЦИОНАЛЕН ДОВЕРИТЕЛЕН ЕКОФОНД

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
2017

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 2017 г. е приет от УС на НДЕФ на 26 март 2018.
УС работи в пълния си състав.
Проведени 5 заседания през годината.

НОВИ ИНИЦИАТИВИ
• Стартира изпълнението на първия пилотен
проект с Договор с гарантиран резултат в община
Габрово, по който се предвижда безвъзмездна
субсидия само от 25%
• Стартира изпълнението на пилотните проекти за
въвеждането на европейски стандарти за ЕЕ в
две училища по програма Хоризонт 2020
• Въведени образователни дейности в четири
училища, водещи до намаляване на
енергопотреблението

ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ,
ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИПК
• 68 постъпили заявления за
проявяване на интерес
• 21 формуляра на проектни
предложения на базата на
одобрени заявления за
проявяване на интерес
• През 2017 г. ИБ на НДЕФ
работи по изпълнението на
94 проекта за ЕЕ със 121
обекта

• Към декември 2017 са
завършени 32 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
• 17 постъпили формуляра за
закупуване на 24 електромобила клас
М1, 1 бус и 6 малки товарни
електрически превозни средства
• Доставени са общо 14 електромобила.

ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В
РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
„МИНЕРАЛНИ ВОДИ“, ПИЛОТНА СХЕМА

• Постъпили 9 проектни предложения
• Одобрени 9 проектни предложения: общините Минерални
бани, Сапарева баня, Велинград, Септември, Разлог, Полски
Тръмбеш, Берковица, Бургас
• В изпълнение – 9 проекта

НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА
• Общо изплатени суми за ЕЕ по ИПК през 2017 г. –
8 904 630 лева
• Към 31 декември 2017 г. са изплатени 250 000
лева за закупуването на 1 електрически и три
plug-in хибридни превозни средства

ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ
ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
•

Подписано е споразумение с ЕБВР за сътрудничество при реализацията
на Проекти с гарантиран резултат

•

Подписано е споразумение за сътрудничество с Денкщат България за
сътрудничество по поркет Хоризонт 2020

•

Подготвена и одобрена концепция за интегриран проект по програма
ЛАЙФ за ефективно управление на отпадъците.

•

Подготвена е концепция и е одобрена за пилотен предефиниран проект за
Финансофия механизъм на ЕИП, който има за цел да се въведат и
изпълнят пилотни дейности в сферата на градското планиране за
адаптация към климатичните промени

•

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)

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

•

Проведена е една конференция

•

Изпълнени са дейснотите по проекта в училищата

•

Постигнати са значителни спестявания на енергия

•

Публичност

Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение
на енергопотребителите в европейските училища (Проект
50/50)

Дейности по информиране на
обществеността
•

Участие в годишния семинар за климата на австрийския партньор
на НДЕФ KPC във виена

•

Участие в работна среща на Централно и Източноевропейската
мрежа за устойчива енергия в Прага

•

Подпомагане издаването на годишния доклад „Състоянието на
планетата“ на български език

•

Участие в пресконференции на МОСВ и форуми на НСОРБ

•

Годишно събитие със семинар на тема: Подходите на НДЕФ за
прилагане на гъвкави финансови инструменти при публичното
субсидиране на проекти за ЕЕ

•

Конкурсът „Мими Праматарова“ за ученически проекти

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО

