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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 – чл.13, 

ал.1, т. 5 от НАРЕДБА за устройството и дейността на НДЕФ. 

 

Заверен финансов отчет от лицензиран одитор без забележки. 

Отчетът за 2018 г. е приет от УС на НДЕФ на  11 април 2018. 

УС работи в пълния си състав. 

Проведени 7 заседания през годината. 



НОВИ ИНИЦИАТИВИ 

 

• През 2018 г. стартира прилагането на Програма 

Микропроекти за климата, финансирана със средства 

по Споразумението за прехвърляне на годишно 

разпределено количество емисии между Република 

България и Република Малта. 

• Проект “Мост между действията за климата на 

европейско и на местно ниво” . 

• Проект “За въвеждане на климатични действия в 

образователната програма на българските училища”. 

  

 

 



НОВИ ИНИЦИАТИВИ 

• Проект „Тройно А - Подсилване на веригата на 
стойността на проектите за енергийна ефективност в 
ранните им етапи“ по програма Хоризонт 2020 .  

 

• ИБ взе участие и при подготовката на интегрирания 
проект на МОСВ „България по пътя на ефективно 
използване на ресурсите и кръговата икономика“ по 
програма LIFE на Европейската комисия, по който 
НДЕФ е асоцииран партньор. 

 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ, 

ФИНАНСИРАНИ СЪС СРЕДСТВА ОТ ИПК 

• През 2018 г. ИБ на НДЕФ 

работи по изпълнението 

на 58 проекта за ЕЕ със 

78 обекта. 

• Към 31 декември 2018 г. 

е изплатена субсидия в 

размер на 4 813 428,98 

лв. с цел финансиране 

изпълнението на 20 

обекта, което 

представлява 73,5% от 

предвидения бюджет.  

 



ПРОЕКТИ ПО ПИЛОТНАТА СХЕМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ 

ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕЛЕКТРОМОБИЛИ В ОБЩЕСТВЕНИЯ 

СЕКТОР 
• 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически 

превозни средства категория М1 и N1 (4+1 места); 

• 10 000 (десет хиляди) лева за хибридни електрически (plug-

in) превозни средства категория M1 и N1 (4+1 места). 

• 20 000 (двадесет хиляди) лева за изцяло електрически 

превозни средства категория L7e, както и за допълнителни 

надстройки (за почистване, за поливане, за превозване на 

обемни предмети, изотермални кутии, контейнери за боклук) до 

50% от стойността им, но не повече от 3 000 (три хиляди) лева. 

• 30 000 (тридесет хиляди) лева за изцяло електрически превозни 

средства (ванове 7+1; 6+1 места), категория М1 или N1 

• 40 000 (четиридесет хиляди) лева за изцяло електрически 

превозни средства категория М2 и N2. 

• 11 постъпили формуляра за закупуване на електромобила 

• Доставени са 6 изцяло електрически автомобили превозни 

средства 

• Общо изплатената субсидия от НДЕФ по схемата за 2018 г.                         

120 000 лева.  



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В 

РАМКИТЕ НА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

„МИНЕРАЛНИ ВОДИ“, ПИЛОТНА СХЕМА 

• През 2018 г. ИБ на НДЕФ работи по изпълнението на 

одобрените девет проекта, приети през пилотната фаза 

на ИПМВ в края на 2016 г. на следните общините: 

Минерални бани, Сапарева баня, Велинград, Септември, 

Разлог, Полски Тръмбеш, Берковица, Бургас. 

  

• През отчетния период са завършени и  изплатени 3 

проекта със стойност на разплатената БФП -  570 692.57 

лв.  

 



ОЦЕНКА, ПОДБОР И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ 

НА ПРОГРАМА МИКРОПРОЕКТИ ЗА КЛИМАТА 

• През 2018 г. са приети 18 формуляра за 

кандидатсване по Програма Микропроекти за 

климата. 

• Одобрени от УС на НДЕФ 5 проекта.  

• Към 31 декември 2018 г. са изпълнени 2 

проекта, по които е изплатена субсидия в 

размер на 47 688,62 лв. 

 



НАПРАВЛЕНИЯ НА СРЕДСТВА 

• Общо изплатени суми за ЕЕ по ИПК през 2018 г. – 

4 813 428. 98 лева. 

• Към 31 декември 2018 г. са изплатени 120 000 лева за 

закупуването на 6 изцяло електрически превозни 

средства. 

• Общо изплатената субсидия през 2018 г. по 

Инвестиционна програма Минерални води  - 570 692.57 

лева. 

• Към края на 2018 г. са по Програма Микропроекти за 

климат е изплатена субсидия в размер на 47 688.62 

лева. 

 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

• Институционално развитие 

• Дейности, свързани с програми и механизми за финансиране 

1.  Дейности, свързани с подготовката на нови проекти, програми и 

механизми за финансиране. 

2. Проект за опазване на климата чрез подобрено поведение на 

енергопотребителите в европейските училища (Проект 50/50) 

3. Проект “Мост между действията за климата на европейско и на местно 

ниво” . 

4. Проект “За въвеждане на климатични действия в образователната 

програма на българските училища”. 

5. Проект „Тройно А - Подсилване на веригата на стойността на проектите за 

енергийна ефективност в ранните им етапи“ по програма Хоризонт 2020.  

  

 

 



ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, МЕЖДУНАРОДНИ 

ВРЪЗКИ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

• Международни връзки и връзки с обществеността 

 

1. Възстановяване и разширяване на контактите и връзките на НДЕФ 

в партньорските мрежи – с фокус във взаимоотношенията с 

партньорите от Румъния и Германия. 

2. Представители на ИБ на НДЕФ взеха участие в конференция в 

рамките на Европейската инициатива за климата

 на тема: “Укрепване на сътрудничеството в областта на 

климата в рамките на Европейския съюз“. 

3. Експерти от НДЕФ участваха в семинари в Берли и Атина във 

връзка със стартиране на двете нови образователни инициативи, 

финансирани от Федералното министерство на околната среда на 

Република Германия. 

  

  

 

 



Дейности по информиране на обществеността 

• Участие в работни срещи с партньорски организации и 

институции с цел представяне на информация, относно 

изискванията и начина на кандидатстване по програмите, които 

НДЕФ администрира.  

• Участие в семинари и събития, свързани с популяризиране на 

електрическата мобилност. 

• Годишно събитие със семинар на тема: „Ролята на 

образователните програми в училищата за подобряване 

ефикасността на инвестиционните проекти за енергийна 

ефективност“ 

• Литературен конкурс на името на „Мими Праматарова“ за 

ученическо творчество на тема „Климатът се променя. Променят 

ли се хората?“ 

 

 

 


